
 

 

Módosult A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci 
értékesítési intézkedések támogatása című (MAHOP-5.3.1-2016 kódszámú) 
felhívás, valamint az ahhoz kapcsolódó 4., 5. és 7. számú szakmai mellékletek 
 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A 
halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása” 
című (MAHOP-5.3.1-2016 kódszámú) felhívás, valamint a felhíváshoz kapcsolódó 4., 5. és 7. számú 
mellékletek módosítása. A módosításra az elvárások pontosítása és az adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében került sor. 
 
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a már benyújtott, jogosultsági vizsgálat 
alatt álló támogatási kérelmek esetében is a jelen módosítások kerülnek figyelembe vételre. 
 
A felhívás módosításai az alábbi pontokat érintik: 
 
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 
3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások 
3.7.1. Indikátorok 
3.8. Fenntartási kötelezettség 
4.1. Támogatást igénylők köre 
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
5.5. Az elszámolható költségek köre 
5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 
6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája 
6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája 
 
A felhívás módosításai az alábbi mellékleteket érintik:  
 
4. számú melléklet: Az árajánlat kötelező tartalmi elemei 
5. számú melléklet: Önellenőrzési lista 
7. számú melléklet: Jogkövetkezmények 
 

Módosított 
fejezet 
száma 

Eredeti szöveg Módosult szöveg 

1.1. 3. A minőség javítása és a 
hozzáadott érték emelése. 

3. A minőség javítása és a hozzáadott 
érték emelése a halászati és akvakultúra-
termékek esetében. 

3.1.1. 3. A minőség javítása és a 
hozzáadott érték emelése. 

3. A minőség javítása és a hozzáadott 
érték emelése a halászati és akvakultúra-
termékek esetében. 

3.4.1.1. 2. Új piacok felkutatásának és a 
forgalomba hozatali feltételek javítása 
 
b) Magánvállalkozások részvétele 
a halgazdálkodás és/vagy akvakultúra 
termékekkel kapcsolatos hazai és/vagy 
nemzetközi vásárokon és kiállításokon; 
c) Akvakultúra 
magánvállalkozások saját 
termékét/termelését promotáló saját 
weboldal készítése; 
 

2. Új piacok felkutatásának és a 
forgalomba hozatali feltételek javítása 
 
b) Rrészvétel a halgazdálkodás 
és/vagy akvakultúra termékekkel 
kapcsolatos hazai és/vagy nemzetközi 
vásárokon és kiállításokon; 
c) Saját terméket/termelést promotáló 
saját weboldal készítése és a meglévők 
megújítása; 
 
 



 

 

Fenti tevékenységek az alábbi 
akvakultúra-termékek esetében 
támogathatóak: 
• Az ökológiai termelésről szóló 
834/2007/EK rendelet szerint vett 
értelemben alacsony környezeti hatást 
kiváltó módszerekkel előállított halászati 
és akvakultúra- termékek vagy ökológiai 
akvakultúra-termékek. 

Fenti tevékenységek az alábbi akvakultúra-
termékek esetében támogathatóak: 
• Alacsony környezeti hatást kiváltó 
módszerekkel előállított halászati és 
akvakultúra- termékek vagy ökológiai 
akvakultúra-termékek. 

3.4.1.1. 3. A minőség javítása és a 
hozzáadott érték emelése a következők 
megkönnyítése révén: 
• a termékek kiszerelése és 
csomagolása: 
- Termék kiszerelésének és/vagy 
csomagolásának tervezése; 
- Új csomagolásra irányuló 
promóciós tevékenység. 

3. A minőség javítása és a hozzáadott 
érték emelése a következők megkönnyítése 
révén: 
• a termékek kiszerelése és 
csomagolása: 
- halászati és akvakultúra termékek 
kiszerelésének és/vagy csomagolásának 
tervezése, prototípusok elkészítése 
(maximum 10 db) és a csomagolás 
minőségének tesztelése; 
- új csomagolással, piaci 
megjelenéssel kapcsolatos promóciós 
tevékenység. 
 

3.7.1. Az első eladások értékének változása a 
termelői szervezetek esetében 
Célérték: 780 000 EUR 
Az első eladások mennyiségének 
változása a termelői szervezetek 
esetében 
Célérték: 320 tonna 
Az első eladások értékének változása a 
nem termelői szervezetek esetében 
Célérték: 4 500 000 EUR 
Az első eladások mennyiségének 
változása a nem termelői szervezetek 
esetében 
Célérték: 2 100 tonna 

Az első eladások értékének változása a 
termelői szervezetek esetében 
Célérték: 1 056 000 EUR 
Az első eladások mennyiségének változása 
a termelői szervezetek esetében 
Célérték: 500 tonna 
Az első eladások értékének változása a 
nem termelői szervezetek esetében 
Célérték: 6 660 000 EUR 
Az első eladások mennyiségének változása 
a nem termelői szervezetek esetében 
Célérték: 3 388 tonna 

3.7.1. Kiegészítésre került: 15 – EU-ban piacra vitt termelés 
forgalmának értéke 
Alap: ETHA 
Mérték¬egység: EUR 
Típusa: OP-eredmény 
Célérték: 26 600 000 

3.8. A 2. célkitűzés, akvakultúra 
magánvállalkozások saját 
termékét/termelését promotáló saját 
weboldal készítése tevékenység esetében 
a támogatást igénylő a projekt 
megvalósítás befejezésétől számított 5 
évig, kis- és közepes vállalkozások 
esetén a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 
178. § (1) bekezdés alapján a projekt 
megvalósítás befejezésétől számított 3 
évig a támogatás visszafizetésének terhe 
mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 
1303/2013/EU európai parlamenti és 

Az 1. célkitűzés esetében, illetve a 2. 
célkitűzés saját terméket/termelést 
promotáló saját weboldal készítése és a 
meglévők megújítása tevékenység 
esetében a támogatást igénylő a projekt 
megvalósítás befejezésétől számított 5 
évig, kis- és közepes vállalkozások esetén 
a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 178. § 
(1) bekezdés alapján a projekt 
megvalósítás befejezésétől számított 3 évig 
a támogatás visszafizetésének terhe mellett 
vállalja, hogy a projekt megfelel a 
1303/2013/EU európai parlamenti és 



 

 

tanácsi rendelet 71. cikkében 
foglaltaknak. 

tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak. 

4.1. 1. Termelői szervezetek, termelői 
szervezetek társulásai vagy ágazatközi 
szervezetek létrehozásának támogatása 
esetében: 
 
Akvakultúrás tevékenységet folytató 
termelői szervezeteknek, termelői 
szervezetek társulásainak, vagy 
ágazatközi szervezeteknek a 
létrehozásával megbízott, halászati és 
akvakultúra-termékeket előállító 
természetes személy vagy jogi személy. 
 
2. Új piacok felkutatásának és a 
forgalomba hozatali feltételek javításának 
támogatása, valamint a halászati és 
akvakultúra-termékek minőség 
javításának és a hozzáadott érték 
emelésének támogatása esetében: 
 
Akvakultúra termelő, feldolgozó, valamint 
akvakultúra termékeket forgalmazó mikro, 
kis- és középvállalkozások és 
természetes személyek, továbbá 
akvakultúrás tevékenységet folytató 
termelői szervezetek, termelői 
szervezetek társulásai, ágazatközi 
szervezetek. 
A támogatás igénybevételének feltétele, 
hogy a támogatást igénylő akvakultúra 
termelő, feldolgozó, akvakultúra 
termékeket forgalmazó vagy értékesítő 
tevékenységéből származó éves nettó 
árbevétele meghaladja a teljes éves nettó 
árbevételének 50%-át. Ezt könyvelői 
nyilatkozattal szükséges igazolni. 

1. célterület: Termelői szervezetek, 
termelői szervezetek társulásai vagy 
ágazatközi szervezetek létrehozásának 
támogatása esetében: 
 
Ágazatközi szervezetként, termelői 
szervezetként vagy termelői szervezetek 
társulásaként még el nem ismert, 
akvakultúrás és halfeldolgozási 
tevékenységek végzésében érdekelt 
szervezetek. 
 
 
2. és 3. célterület: Új piacok 
felkutatásának és a forgalomba hozatali 
feltételek javításának támogatása, valamint 
a halászati és akvakultúra-termékek 
minőség javításának és a hozzáadott érték 
emelésének támogatása esetében: 
 
Akvakultúra termelő, feldolgozó, valamint 
akvakultúra termékeket forgalmazó mikro, 
kis- és középvállalkozások és természetes 
személyek, továbbá akvakultúrás és 
halfeldolgozási tevékenységek 
végzésében érdekelt termelői 
szervezetek, termelői szervezetek 
társulásai, ágazatközi szervezetek. 
A támogatás igénybevételének feltétele, 
hogy  
- a támogatást igénylő (mikro, kis- 
és középvállalkozások és természetes 
személyek) akvakultúra termelő, 
feldolgozó, akvakultúra termékeket 
forgalmazó vagy értékesítő 
tevékenységéből származó éves nettó 
árbevétele meghaladja a teljes éves nettó 
árbevételének 50%-át. Ezt könyvelői 
nyilatkozattal szükséges igazolni. 
- a támogatást igénylő (termelői 
szervezetek, termelői szervezetek 
társulásai, ágazatközi szervezetek) a 
bírósági nyilvántartásban szereplő cél 
szerinti leírása, vagy alapszabálya 
alapján elsődlegesen akvakultúrás és 
halfeldolgozási tevékenységek 
végzésében érdekelt. 

4.2. • aki vagy amely a jelen – MAHOP-
5.3.1-2016 kódszámú – Felhívás 
keretében már részesült támogatásban. 

 
Törlésre került. 

4.3. Kiegészítésre került: A támogatást igénylő jelen Felhívás 
keretében, az 1. célterület kivételével 
célterületenként több támogatási 
kérelmet is benyújthat. 



 

 

5.5. I. Termelői szervezetek, termelői 
szervezetek társulásai vagy ágazatközi 
szervezetek létrehozásának támogatása 
esetében elszámolható költségek (1. 
célkitűzés) 
 
2. Szakmai tevékenységekhez 
kapcsolódó szolgáltatások költségei 
 
Új pontokkal egészült ki. 

d) Marketing, kommunikációs 
szolgáltatások költségei: 
- marketingeszközök fejlesztési 
költsége (weblap készítés, fejlesztés); 
- rendezvényszervezés költségei 
és kapcsolódó ellátási, ún. „catering”, 
reprezentációs költségek azok 
járulékaival együtt. 
e) Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó bérleti díj: 
- projektmegvalósításhoz kötődő 
és indokolt bérleti díjak. 
 

5.5. I. Termelői szervezetek, termelői 
szervezetek társulásai vagy ágazatközi 
szervezetek létrehozásának támogatása 
esetében elszámolható költségek (1. 
célkitűzés) 
 
3. Szakmai megvalósításban 
közreműködő munkatársak költségei 
a) Szakmai megvalósításához 
kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás: 
- bruttó munkabér; 
- munkáltatót terhelő bérjárulékok; 
- személyi jellegű egyéb 
kifizetések. 

I. Termelői szervezetek, termelői 
szervezetek társulásai vagy ágazatközi 
szervezetek létrehozásának támogatása 
esetében elszámolható költségek (1. 
célkitűzés) 
 
3. Szakmai megvalósításban 
közreműködő munkatársak költségei 
a) Szakmai megvalósításához 
kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás: 
- saját teljesítés - bruttó munkabér; 
- saját teljesítés - munkáltatót 
terhelő bérjárulékok; 
- saját teljesítés - személyi jellegű 
egyéb kifizetések. 

5.5. I. Termelői szervezetek, termelői 
szervezetek társulásai vagy ágazatközi 
szervezetek létrehozásának támogatása 
esetében elszámolható költségek (1. 
célkitűzés) 
 
3. Szakmai megvalósításban 
közreműködő munkatársak költségei 
 
Új pontokkal egészült ki. 

b) Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség: 
- kiküldetéshez kapcsolódó utazási 
költség (kivéve a helyi közlekedés 
költségeit); 
- szállásköltség; 
- napidíj és járulékai. 

5.5. I. Termelői szervezetek, termelői 
szervezetek társulásai vagy ágazatközi 
szervezetek létrehozásának támogatása 
esetében elszámolható költségek (1. 
célkitűzés) 
 
Új ponttal egészült ki. 

5. Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb költségek 
a) Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb költségek 
- Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb költségek 

5.5. II. Új piacok felkutatása és a 
forgalomba hozatali feltételek javítása (2. 
célkitűzés) 
3. Szakmai megvalósításban 
közreműködő munkatársak költségei 
a) Szakmai megvalósításához 
kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás: 
- bruttó munkabér; 
- munkáltatót terhelő bérjárulékok; 
- személyi jellegű egyéb 
kifizetések. 

II. Új piacok felkutatása és a 
forgalomba hozatali feltételek javítása (2. 
célkitűzés) 
3. Szakmai megvalósításban 
közreműködő munkatársak költségei 
a) Szakmai megvalósításához 
kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás: 
- saját teljesítés - bruttó munkabér; 
- saját teljesítés - munkáltatót 
terhelő bérjárulékok; 
- saját teljesítés - személyi jellegű 



 

 

egyéb kifizetések. 

5.5. II. Új piacok felkutatása és a 
forgalomba hozatali feltételek javítása (2. 
célkitűzés) 
4. Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb költségek 
 
Új ponttal egészült ki. 

 
c) Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb költségek 
- Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb költségek. 

5.5. III. A minőség javítása és a 
hozzáadott érték emelése (3. célkitűzés) 
3. Szakmai megvalósításban 
közreműködő munkatársak költségei 
a) Szakmai megvalósításához 
kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás: 
- bruttó munkabér; 
- munkáltatót terhelő bérjárulékok; 
- személyi jellegű egyéb 
kifizetések; 

III. A minőség javítása és a hozzáadott 
érték emelése a halászati és akvakultúra-
termékek esetében  (3. célkitűzés) 
3. Szakmai megvalósításban 
közreműködő munkatársak költségei 
a) Szakmai megvalósításához 
kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás: 
- saját teljesítés - bruttó munkabér; 
- saját teljesítés - munkáltatót 
terhelő bérjárulékok; 
- saját teljesítés - személyi jellegű 
egyéb kifizetések; 

5.5. III. A minőség javítása és a 
hozzáadott érték emelése (3. célkitűzés) 
 
4. Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb költségek 
 
Új ponttal egészült ki. 

 
b) Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb költségek 
- Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb költségek. 

5.5. Saját teljesítés 
Saját teljesítés az alábbi 
költségkategóriák költségtípusai és az 
5.5 pontban megjelölt költségelemek 
vonatkozásában számolható el: 
a) Projektelőkészítés költségei (5.5 
pontban megjelölt költségelemek 
vonatkozásában); 
b) Szakmai tevékenységhez 
kapcsolódó szolgáltatások költségei (5.5 
pontban megjelölt költségelemek 
vonatkozásában). 
 

Saját teljesítés 
Saját teljesítés az alábbi költségkategóriák 
5.5 pontban megjelölt költségelemeinek 
vonatkozásában számolható el: 
a) Projektelőkészítés költségei (5.5 
pontban megjelölt költségelemek 
vonatkozásában); 
b) Szakmai tevékenységhez 
kapcsolódó szolgáltatások költségei (5.5 
pontban megjelölt költségelemek 
vonatkozásában). 
c) Szakmai megvalósításban 
közreműködő munkatársak költségei 

5.6. Piaci ár igazolása 
- Az alátámasztó dokumentumok 
(árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a 
közbeszerzés vagy beszerzés 
eredményeként megkötött szerződés 
időpontjához képest 6 hónapnál 
régebbiek. 

- A támogatási kérelem benyújtását 
megelőzően lefolytatott közbeszerzés 
esetén az alátámasztó dokumentumok 
(árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a 
közbeszerzés vagy beszerzés 
eredményeként megkötött szerződés 
időpontjához képest 6 hónapnál régebbiek. 

6.1. b) Hiánypótoltatható mellékletek 
 
1. Közbeszerzés lefolytatása esetén 
a közbeszerzési eljárás dokumentumai, 
amennyiben lehetséges a közbeszerzési 
eljárás során kapott 
tanúsítvány/ellenőrzési jelentés. Az 
engedélyezési eljárás díjára, valamint a 
szabadalmi jogok és licenszek 

 
 
 
Törlésre került. 



 

 

ellenértékére vonatkozóan nem kell 
csatolni az árajánlatokat. 

6.1. b) Hiánypótoltatható mellékletek 
 
2. A megvalósítani kívánt projekt 
részletes szakmai és műszaki leírása, 
valamint az arra vonatkozó 
fenntartási/üzemeltetési terv, beleértve 
a projekt költségvetését, a 
mérföldköveket, a projekt forrását, az 
elérni kívánt eredményeket, más 
operatív programokkal való esetleges 
kapcsolódási pontokat és a 
közbeszerzési tervet. 

b) Hiánypótoltatható mellékletek 
 
1. A megvalósítani kívánt projekt 
részletes költségvetése. 

6.1. b) Hiánypótoltatható mellékletek 
 
3. A projekt illeszkedése című 
melléklet, amely magában foglalja a 
következőket: a projekt illeszkedése a 
felhívásban megfogalmazott célokhoz, a 
projekt esetleges kapcsolódási pontjai 
más operatív programokhoz, a 
kiválasztási kritériumoknak történő 
megfelelés, valamint a kötelező 
adatszolgáltatás a 8. számú szakmai 
mellékletben meghatározottak szerint. 

b) Hiánypótoltatható mellékletek 
 
2. A projekt illeszkedése című 
melléklet (9. számú szakmai melléklet), 
amely magában foglalja a következőket: a 
projekt illeszkedése a felhívásban 
megfogalmazott célokhoz, a projekt 
esetleges kapcsolódási pontjai más 
operatív programokhoz, a kiválasztási 
kritériumoknak történő megfelelés, valamint 
a kötelező adatszolgáltatás a 8. számú 
szakmai mellékletben meghatározottak 
szerint. 

6.1. b) Hiánypótoltatható mellékletek 
 
4. Árajánlatok. 

b) Hiánypótoltatható mellékletek 
 
3. Független árajánlatok (4. számú 
szakmai melléklet alapján) és/vagy 
egyéb, a piaci ár igazolását szolgáló 
dokumentum a Felhívás 5.6 fejezetében 
írtak szerint. 

6.1. b) Hiánypótoltatható mellékletek 
 
6. Az 1. célkitűzés esetén az 
akvakultúrás tevékenységet folytató 
termelői szervezeteknek, termelői 
szervezetek társulásainak, vagy 
ágazatközi szervezeteknek a 
létrehozására vonatkozó, a támogatást 
igénylő nevére szóló 
megállapodás/igazolás. 

 
 
 
Törlésre került. 

6.1. b) Hiánypótoltatható mellékletek 
7. Könyvelői nyilatkozat az 50%-ot 
meghaladó akvakultúra tevékenység 
igazolásáról. 

b) Hiánypótoltatható mellékletek 
5. Könyvelői nyilatkozat az 50%-ot 
meghaladó akvakultúra tevékenység 
igazolásáról (2. célterület esetén, 
amennyiben releváns). 

6.3. Amennyiben a támogatást igénylőnek volt 
közbeszerzési eljárása, a kifizetési 
kérelemhez csatolnia kell az adott 
kifizetési kérelemben elszámolni kívánt 
tételre vonatkozó közbeszerzési eljárás 
dokumentumait, beleértve a 
közbeszerzési eljárás során kapott 

Amennyiben a támogatást igénylőnek volt 
közbeszerzési eljárása, a kifizetési 
kérelemhez csatolnia kell az adott kifizetési 
kérelemben elszámolni kívánt tételre 
vonatkozó közbeszerzési eljárás során 
kapott tanúsítványt/ellenőrzési jelentést. 



 

 

tanúsítványt/ellenőrzési jelentést. 

4. számú 
melléklet 

b) ajánlattevő neve, címe és 
adószáma, cégjegyzékszám, 
természetes személy esetén 
adóazonosító jele, 
h) az ajánlattevő cégszerű aláírása, 
k) megrendeléstől számítva a 
teljesítés várható időtartama, 
l) referenciák, 
m) garancia, szavatosság, 

b) ajánlattevő neve, címe és 
adószáma, természetes személy esetén 
adóazonosító jele, 
 
h) az ajánlattevő aláírása, 
 
Törlésre került. 
 
Törlésre került. 
Törlésre került. 

5. számú 
melléklet 

 A Hiánypótoltatható mellékletek listája a 
Felhívás 6.1. A támogatási kérelem 
elkészítése során csatolandó mellékletek 
listája pont módosításainak megfelelően 
módosult. 

7. számú 
melléklet 

 Az 1. és 2. célkitűzés tevékenységeihez 
kapcsolódó jogkövetkezmények 
pontosításra kerültek a Felhívás 
módosításának megfelelően. 

 


