
 

 

Módosult A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló 
beruházások támogatása című (MAHOP-5.3.3-2016 kódszámú) felhívás, 
valamint az ahhoz kapcsolódó 1., 2., 3. és 8. számú szakmai mellékletek 
 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A 
halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása” című (MAHOP-
5.3.3-2016 kódszámú) felhívás, valamint a felhíváshoz kapcsolódó 1., 2., 3. és 8. 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: 
 
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek  
3.3. Nem támogatható tevékenységek 
3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások 
3.7.1. Indikátorok 
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 
5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások 
6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája 
 
A felhívás módosításai az alábbi mellékleteket érintik: 
 
1. számú melléklet: Benyújtandó dokumentumok listája 
2. számú melléklet: Támogatható gépek és eszközök jegyzéke 
3. számú melléklet: Értelmező rendelkezések listája 
8. számú melléklet: Önellenőrzési lista 
 

Módosított 
fejezet 
száma 

Eredeti szöveg Módosult szöveg 

3.1.2. a) gép- és eszközbeszerzés új 
halfeldolgozó létesítmény létrehozása 
esetén; 

a) induló vállalkozások esetén gép- 
és eszközbeszerzés; 

3.1.2. Új pontokkal egészült ki. f) induló vállalkozások esetén a 
telephelyen történő, közvetlen értékesítést 
szolgáló (mintabolt) beruházások. 
g) induló vállalkozások esetén a 
halfeldolgozáshoz kapcsolódó 
infrastruktúra létesítése; 
h) telepi infrastruktúra létesítése, 
korszerűsítése, felújítása, bővítése, 
rekonstrukciója. 

3.1.2. A felsorolt tevékenységek csak akkor 
támogathatóak, ha azok részei egy 
olyan komplex beruházásnak, amely 
vagy a meglévő halfeldolgozó  üzem 
rekonstrukciójához, vagy új feldolgozó 
infrastruktúra létrehozásához 
kapcsolódik. 

A felsorolt tevékenységek csak akkor 
támogathatóak, ha azok részei egy olyan 
komplex beruházásnak, amely vagy a 
meglévő halfeldolgozó létesítmény(ek),  
valamint a hozzá tartozó 
halfeldolgozáshoz kapcsolódó 
infrastruktúra értéknövelő bővítéséhez, 



 

 

korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez, 
rekonstrukciójához, vagy új feldolgozó 
létesítmény(ek) létrehozásához kapcsolódik. 

3.3. Új ponttal egészült ki. - Induló vállalkozások esetén telephelyen 
kívül: közvetlen értékesítést szolgáló 
(mintabolt) beruházások, hűtőház és 
raktár létesítése. 

3.4.1.1. 1. Új halfeldolgozó létesítmények 
létrehozására irányuló beruházások 
esetén támogatás nyújtható  
 
- új halfeldolgozó létesítmény építésére; 

1. Új halfeldolgozó létesítmények 
létrehozására irányuló beruházások esetén 
támogatás nyújtható (működő és induló 
vállalkozások esetében) 
- új halfeldolgozó létesítmény(ek) 
(halfeldolgozó üzem) építésére a hozzá 
tartozó telepi és halfeldolgozáshoz 
kapcsolódó infrastruktúrával együtt 
(beleértve a működő vállalkozások 
esetében az új telephelyen történő 
létesítést is); 

3.4.1.1. 2. Működő halfeldolgozó 
létesítmények korszerűsítése, bővítése 
és felújítása esetén támogatás nyújtható 
 
- a meglévő halfeldolgozó létesítmények 
bővítéséhez, korszerűsítéséhez, 
fejlesztéséhez; 
  

2. Működő halfeldolgozó létesítmények 
korszerűsítése, bővítése és felújítása vagy 
rekonstrukciója esetén támogatás nyújtható 
(működő vállalkozások esetében) 
- a meglévő halfeldolgozó létesítmények, 
valamint a hozzá tartozó 
halfeldolgozáshoz kapcsolódó 
infrastruktúra és telepi infrastruktúra 
értéknövelő bővítéséhez, 
korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez vagy 
rekonstrukciójához; 

3.4.1.1. Építési beruházásokra vonatkozó külön 
rendelkezések 
b) 
- a jogerős építési engedélyt, a 
jogerős vízjogi létesítési engedélyt, a 
jogerős közlekedési hatósági engedélyt, 
beleértve az engedélyezési záradékkal 
ellátott építészeti-műszaki 
tervdokumentációt; 

Építési beruházásokra vonatkozó külön 
rendelkezések 
b) 
- a jogerős építési engedélyt, a jogerős 
vízjogi létesítési engedélyt, a jogerős 
közlekedési hatósági engedélyt, beleértve az 
engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-
műszaki tervdokumentációt. ETDR-be 
feltöltött tervdokumentáció esetén 
elegendő az azonosító és az iratazonosító 
szám megadása; 

3.4.1.1. Egyéb rendelkezések 
 
Kiegészítésre került. 
 
A halfeldolgozó vállalkozás telephelyén 
történő, a saját előállítású termékek 
közvetlen értékesítését szolgáló 
(mintabolt) beruházások támogathatóak. 

A halfeldolgozó vállalkozás telephelyén 
történő, saját előállítású halászati és 
akvakultúra termékek közvetlen 
értékesítését szolgáló (mintabolt) 
beruházások is támogathatóak. Felhívjuk a 
figyelmet, hogy induló vállalkozások 
esetén a közvetlen értékesítést szolgáló 
(mintabolt) beruházások önállóan nem, 
csak komplex beruházás részeként 
támogathatóak. 
 
A halfeldolgozó vállalkozás telephelyén 
kívül történő, saját előállítású halászati és 
akvakultúra termékek közvetlen 
értékesítését szolgáló (mintabolt) 
beruházások, valamint a halfeldolgozó 



 

 

vállalkozás telephelyén kívül saját 
előállítású halászati és akvakultúra 
termékek, illetve a saját előállítású 
halászati és akvakultúra termékek 
előállításához szükséges alapanyagok 
tárolása céljából raktár, hűtőház létesítése 
(legfeljebb az előző lezárt üzleti évben 
feldolgozott hal mennyiségének megfelelő 
hűtő- és/vagy raktárkapacitással) 
kizárólag működő, halfeldolgozási 
tevékenységet végző vállalkozások 
esetében támogatható, amennyiben a 
támogatást igénylő az alábbi feltételeknek 
együttesen megfelel és ezt igazolja: 
 
Alapfeltétel: működő halfeldolgozó 
létesítmény (üzem) megléte 
Mennyiségi korlát: minimum 50 tonna/év 
hal feldolgozása 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az előző lezárt 
üzleti évben feldolgozott hal mennyiségét 
könyvelői nyilatkozattal szükséges 
igazolni, halfajonkénti bontásban. 

3.7.1. Az indikátor célértékekre vonatkozó 
tájékoztatást a 12. számú szakmai 
melléklet tartalmazza. 

Az indikátor vállalásokra vonatkozó 
tájékoztatást a jogkövetkezményekkel 
együtt a 13. számú szakmai melléklet 
tartalmazza. 

3.7.1. Belföldi származású feldolgozott 
haltermékek mennyisége 
Célérték: 1 210  tonna 

Belföldi származású feldolgozott haltermékek 
mennyisége 
Célérték: 1 600  tonna 

4.2. 2. aki vagy amely a jelen – 
MAHOP-5.3.3-2016 kódszámú – 
Felhívás keretében, adott telephely 
vonatkozásában már részesült 
támogatásban. 

 
 
Törlésre került. 

4.3. A támogatást igénylő jelen Felhívás 
keretében egy telephelyre 
vonatkozóant egy támogatási kérelmet 
nyújthat be. 

A támogatást igénylő jelen Felhívás 
keretében több támogatási kérelmet is 
benyújthat. 

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. 

5.7. a) már meglévő, halfeldolgozó 
telephelyen új halfeldolgozói létesítmény 
vagy létesítmények létrehozása a 
hozzá tartozó termelői és telepi 
infrastruktúrával együtt (ide nem értve a 
gép- és eszközbeszerzést, de beleértve 
a munkakörülmények javítását szolgáló 
beruházásokat is), legfeljebb 200 millió 
Ft támogatási igényig, 

a) működő vállalkozások esetén a 
már meglévő, halfeldolgozó telephelyen új 
halfeldolgozói létesítmény(ek) létrehozása a 
hozzá tartozó telepi és halfeldolgozáshoz 
kapcsolódó infrastruktúrával együtt (ide nem 
értve a gép- és eszközbeszerzést, de 
beleértve a munkakörülmények javítását 
szolgáló beruházásokat is), legfeljebb 200 
millió Ft támogatási igényig, 



 

 

5.7.  
 
Új ponttal egészült ki. 
 

b) működő vállalkozások esetén új 
telephelyen halfeldolgozó létesítmény(ek) 
létrehozása a hozzá tartozó telepi és 
halfeldolgozáshoz kapcsolódó 
infrastruktúrával együtt (ide nem értve a 
gép- és eszközbeszerzést, de beleértve a 
munkakörülmények javítását szolgáló 
beruházásokat is), legfeljebb 200 millió Ft 
támogatási igényig, 

5.7. b) új halfeldolgozói létesítmény 
vagy létesítmények létrehozása a hozzá 
tartozó termelői és telepi 
infrastruktúrával együtt (ide nem értve a 
gép- és eszközbeszerzést), legfeljebb 
200 millió Ft támogatási igényig, 

c) induló vállakozások esetén új 
halfeldolgozó létesítmény(ek) létrehozása a 
hozzá tartozó telepi és halfeldolgozáshoz 
kapcsolódó infrastruktúrával együtt (ide nem 
értve a gép- és eszközbeszerzést, de 
beleértve a munkakörülmények javítását 
szolgáló beruházásokat is), legfeljebb 200 
millió Ft támogatási igényig, 

5.7. c) meglévő halfeldolgozó létesítmények 
termelői és telepi infrastruktúra 
értéknövelő felújítása, bővítése, 
korszerűsítése, fejlesztése legfeljebb 
200 millió Ft támogatási igényig, 

d) meglévő halfeldolgozó 
létesítmény(ek), valamint a hozzá tartozó 
telepi és halfeldolgozáshoz kapcsolódó 
infrastruktúra értéknövelő felújítása, bővítése, 
korszerűsítése, fejlesztése, vagy 
rekonstrukciója (ide nem értve a gép- és 
eszközbeszerzést, de beleértve a 
munkakörülmények javítását szolgáló 
beruházásokat is) legfeljebb 200 millió Ft 
támogatási igényig, 

 h) az élelmiszerek biztonságos 
előállítási körülményeit szolgáló 
beruházásokhoz szükséges hardverek 
és szoftverek beszerzése esetén az 
összes elszámolható költség 5%-ig, 
de legfeljebb 3 millió Ft támogatási 
igényig. 

i) az élelmiszerek biztonságos 
előállítási körülményeit szolgáló 
beruházásokhoz szükséges hardverek és 
szoftverek beszerzése esetén 10 millió Ft 
támogatási igényig. 

6.1. 6. A megfelelő szakmai készség és 
kompetencia igazolása. 

Törlésre került. 

1. számú 
melléklet 

I. i) könyvelői nyilatkozat az 
értékesített halfajokról és, a 
halfeldolgozási struktúráról, számlaérték 
és mennyiség megadásával; 

I. i) könyvelői nyilatkozat az értékesített 
halfajokról, a halfeldolgozási struktúráról és 
az előző lezárt üzleti évben feldolgozott 
hal mennyiségéről, számlaérték és 
mennyiség megadásával (amennyiben 
releváns); 

1. számú 
melléklet 

I. i) könyvelői nyilatkozat az 
értékesített halfajokról és, a 
halfeldolgozási struktúráról, 

I. i) könyvelői nyilatkozat az értékesített 
halfajokról, a halfeldolgozási struktúráról és 
az előző lezárt üzleti évben feldolgozott 
hal mennyiségéről, 

1. számú 
melléklet 

II. d) az engedélyezési záradékkal 
ellátott építészeti-műszaki dokumentáció 
(támogatási kérelemhez elegendő a 
hatósághoz benyújtott építészeti-
műszaki tervdokumentáció); 

II. d) az engedélyezési záradékkal ellátott 
építészeti-műszaki dokumentáció 
(amennyiben releváns). (A támogatási 
kérelemhez elegendő a hatósághoz 
benyújtott építészeti-műszaki 
tervdokumentáció). ETDR-be feltöltött 
tervdokumentáció esetén elegendő az 
azonosító és az iratazonosító szám 
megadása; 

2. számú  46. kézi és gépi pikkelyezők- tisztító 



 

 

melléklet  
Kiegészítésre került. 
 

berendezések 
47. feldolgozó asztalok 
g) jéggépek, hűtők, fagyasztók, 
hűtőpultok; 
l) rozsdamentes pult. 

3. számú 
melléklet 

 Az alábbi fogalomeghatározások 
pontosításra kerültek: 
20. környezetterhelést csökkentő 
beruházások 
25. meglévő telephely 
26. termelői halértékesítés 
32. telepi infrastruktúra 
33. halfeldolgozáshoz kapcsolódó 
infrastruktúra 
 

8. számú 
melléklet 

 A Felhívás módosításnak megfelelően  került 
átdolgozásra. 

 


