
 

 

Módosult A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra 

fejlesztésének előmozdítása című (MAHOP-2.5-2017 kódszámú) felhívás, 
valamint az ahhoz kapcsolódó 1., 7. és 11. számú szakmai mellékletek 
 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A 
környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása” című (MAHOP-

2.5-2017 kódszámú) felhívás, valamint a felhíváshoz kapcsolódó 1., 7. és 11.  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.  

Az EPTK kitöltő felületen történő pontosítások a későbbiekben kerülnek módosításra. 
 
 

A felhívás módosításai az alábbi pontokat érintik:  
 
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek  

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások  
3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások  
3.7.1. Indikátorok 

4.1. Támogatást igénylők köre 
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
5.3. A támogatás mértéke, összege 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 
6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája 
6.3. A z első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája 

7. További információk 
 
A felhívás módosításai az alábbi mellékleteket érintik: 

 
1. számú melléklet: Benyújtandó dokumentumok listája 

7. számú melléklet: Önellenőrzési lista 
11. számú melléklet: Jogkövetkezmények 

 

Módosított 
fejezet 

száma 

Eredeti szöveg Módosult szöveg 

3.1.1.1. 2. A dokumentumokat a támogatási 
kérelemhez és minden kifizetési 
kérelemhez be kell nyújtani. 

2. A dokumentumokat a támogatási 
kérelemhez a kifizetési kérelemhez és a 
benyújtandó szakmai beszámolókhoz is 

be kell nyújtani. 

3.1.1.1. 3. A dokumentumokat a támogatási 
kérelemhez és minden kifizetési 
kérelemhez be kell nyújtani. 

3. A dokumentumokat a támogatási 
kérelemhez a kifizetési kérelemhez és a 
benyújtandó szakmai beszámolókhoz is 

be kell nyújtani. 

3.1.1.1. 4. A tevékenység teljesülésének 
igazolására szolgál a hínárkezelés i terv 
(amennyiben releváns) és a működési 

területe alapján érintett természetvédelmi 
hatóság határozata (amennyiben 
releváns). A dokumentumokat a 

támogatási kérelemhez  és minden 
kifizetési kérelemhez be kell nyújtani. 

4. A tevékenység teljesülésének 
igazolására szolgál a hínárkezelési terv 
(amennyiben releváns), a működési területe 

alapján érintett természetvédelmi hatóság 
határozata (amennyiben releváns), 
valamint a Tógazdálkodási Napló. A 

dokumentumokat a támogatási kérelemhez,  
a kifizetési kérelemhez és a benyújtandó 



 

 

szakmai beszámolókhoz is be kell 
nyújtani. 

3.1.1.1. 5. Amennyiben nádgazdálkodás 

egyáltalán nem folyik a támogatott 
területen, erről a támogatási kérelem 
beadásakor nyilatkozni kell. 

 
A dokumentumokat a támogatási 
kérelemhez és minden kifizetési 

kérelemhez be kell nyújtani. 

 

Törlésre került. 
 
 

A dokumentumokat a támogatási 
kérelemhez a kifizetési kérelemhez és a 
benyújtandó szakmai beszámolókhoz is 

be kell nyújtani. 

3.1.1.1. 6. A tevékenység teljesülésének 
igazolására szolgál a madárriasztási terv 
(amennyiben releváns)  és a működési 

területe alapján érintett illetékes 
természetvédelmi hatóság határozata 
(amennyiben releváns). A 

dokumentumokat a támogatási 
kérelemhez  és  minden kifizetési 
kérelemhez be kell nyújtani. 

6. A tevékenység teljesülésének 
igazolására szolgál a madárriasztási terv 
(amennyiben releváns), a működési területe 

alapján érintett illetékes természetvédelmi 
hatóság határozata (amennyiben releváns), 
valamint a Tógazdálkodási Napló. A 

dokumentumokat a támogatási kérelemhez,  
a kifizetési kérelemhez és a benyújtandó 
szakmai beszámolókhoz is be kell 

nyújtani. 

3.1.1.1. 8. A téli időszakban a halastóhoz 
közvetlenül kapcsolódó tápláló és 
lecsapoló csatornákon nem helyezhető el 

olyan műszaki zár/kerítés/hosszú földalatti 
csőszakasz, amely akadályozza a vidra 
közlekedését és táplálkozását. 
 

 
 
A dokumentumokat a támogatási 

kérelemhez és minden kifizetési 
kérelemhez be kell nyújtani. 

8. A téli időszakban a 
halastóhoz/haltermeléssel hasznosított 
víztározóhoz közvetlenül kapcsolódó 

tápláló és lecsapoló csatornákon nem 
helyezhető el olyan műszaki 
zár/kerítés/hosszú földalatti csőszakasz, 
amely akadályozza a vidra közlekedését és 

táplálkozását. 
 
A dokumentumokat a támogatási 

kérelemhez a kifizetési kérelemhez és a 
benyújtandó szakmai beszámolókhoz is 
be kell nyújtani. 

3.4.1.1. g) A támogatást igénylő a működési 

területe alapján érintett természetvédelmi 
hatóság által jóváhagyott madárriasztási 
tervvel kell hogy rendelkezzen, 

amennyiben ez a részleges 
kompenzációs támogatás alapjául 
szolgáló halastó esetében releváns. 

g) A támogatást igénylő a működési 

területe alapján érintett természetvédelmi 
hatóság által jóváhagyott madárriasztási 
tervvel kell hogy rendelkezzen, amennyiben 

ez a részleges kompenzációs támogatás 
alapjául szolgáló terület esetében releváns. 

3.4.1.1. A korábbi tapasztalatok alapján az 

intézkedések ténylegesen növelik a 
madárfaunát a tavakon, ami egyben 
fokozott halfogyasztással is jár. A ritka és 

veszélyeztetett fajok mellett a tavak 
különösen vonzzák a nagy kárókatonát, 
amely faj halfogyasztása meghatározó 

jelentőségű az összes madárkáron belül. 

A korábbi tapasztalatok alapján az 

intézkedések ténylegesen növelik a 
madárfaunát a tavakon/víztározóknál, ami 
egyben fokozott halfogyasztással is jár. A 

ritka és veszélyeztetett fajok mellett a 
tavak/víztározók különösen vonzzák a 
nagy kárókatonát, amely faj halfogyasztása 

meghatározó jelentőségű az összes 
madárkáron belül. 

3.4.2.  Mérföldkövek tervezésére vonatkozó 
határidő 

 
Abban az esetben, ha a támogatást 
igénylő 2017. január 1. napjától vállalja a 

célprogramot, a 2021. évre vonatkozóan 
a (záró) mérföldkő határideje 2021. 



 

 

december 31. 
 

Abban az esetben, ha a támogatást 
igénylő 2018. január 1. napjától vállalja a 
célprogramot, a 2022. évre vonatkozóan 

a (záró) mérföldkő határideje 2022. 
december 31. 

3.4.2.  Szakmai beszámoló benyújtására 
vonatkozó határidő 

 
1. szakmai beszámoló kifizetési kérelem  
beadása  

2018. január 1. és március 1. között 
(abban az esetben, ha a támogatást igénylő 
2017. január 1. napjától vállalja a 

célprogramot) 
 
1./2. szakmai beszámoló  beadása  

2019. január 1. és március 1. között 
 
2./3. szakmai beszámoló beadása  

2020. január 1. és március 1. között 
 
3./4. szakmai beszámoló beadása  

2021. január 1. és március 1. között 
 
4./5. záró szakmai beszámoló beadása  
2022. január 1. és március 1. között 

 
5. kérelem szakmai beszámoló beadása 
 2023. január 1. és március 1. között 

(abban az esetben, ha a támogatást igénylő 
2018. január 1. napjától vállalja a 
célprogramot) 

3.4.2. A mérföldkövek között időközi 

kifizetési igénylés nem nyújtható be. 

A támogatást igénylő a támogatói okirat 

kézhezvételét követően egy alkalommal 
nyújthat be kifizetési kérelmet a teljes 5 
éves időszakra. A jelen Felhívásban 

előírtaknak megfelelő kifizetési 
kérelemben igényelt részleges 
kompenzáció a kedvezményezettek felé 

egy összegben kerül kifizetésre. További 
kifizetési kérelem benyújtására az 5 éves 
program megvalósítási ideje alatt nincs 

lehetőség.  
 
A kifizetési kérelmhez benyújtandó 

dokumentumok listáját jelen Felhívás 
6.3. fejezete, valamint az 1. számú 
szakmai melléklet tartalmazza. A 

szakmai beszámolóhoz benyújtandó 
dokumentumok listáját az 1. számú 
szakmai melléklet tartalmazza. A 

szakmai beszámoló (mellékletekkel 
együtt) be nem nyújtása esetére 
vonatkozó jogkövetkezményeket a 11. 



 

 

számú szakmai melléklet tartalmazza. 

3.7.1. Az adatszolgáltatást a kifizetési kérelem 
mellékletét képező szakmai beszámoló 
jelenti. 

Az adatszolgáltatást a szakmai beszámolók 
jelentik. 

4.1. - amelynek üzemeltetési engedélyében 

elsődleges hasznosítási irányként a 
haltermelés szerepel; 

- a halastó üzemeltetési engedélyében 

elsődleges hasznosítási irányként a 
haltermelés kell, hogy szerepeljen, a 
haltermeléssel hasznosított víztározó 

üzemeltetési engedélyében pedig 
szükséges, hogy szerepeljen az extenzív 
halászati cél, vagy rendelkezzen 

érvényes haltermelési szerződéssel 
(érvényes haltermelési szerződéssel a 
teljes támogatási időszak alatt 

szükséges rendelkezni); 

4.1. - a támogatási kérelem tárgyát képező 
halastó vagy víztározó helyrajzi száma 
után kizárólag egyszer igényelhető 

részleges kompenzációs támogatás 

- a támogatási kérelem tárgyát képező 
halastó vagy haltermeléssel hasznosított 
víztározó helyrajzi száma után kizárólag 

egyszer igényelhető részleges 
kompenzációs támogatás 

4.3. Jelen Felhívás keretében a támogatási 
kérelmek benyújtására 2017. május 2. 

napjától 2017. december 29. napjáig van 
lehetőség. 
 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési 
határnapokig benyújtásra került projektek 
kerülnek együttesen elbírálásra: 

2017. június 2. 
2017. július 3. 
2017. augusztus 2. 

2017. szeptember 4. 
2017. október 2. 
2017. november 2. 

2017. december 29. 

Jelen Felhívás keretében a támogatási 
kérelmek benyújtására 2017. május 2. 

napjától 2018. január 31. napjáig van 
lehetőség. Az adott szakasz zárásáig 
beérkező kérelmek együttesen kerülnek 

elbírálásra. 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési 
határnapokig benyújtásra került projektek 

kerülnek együttesen elbírálásra: 
2017. június 2. 
2017. július 3. 

2017. augusztus 2. 
2017. szeptember 4. 
2017. október 2.  

2017. november 2. 
2017. december 29. 
2018. január 31. 

5.3. Az igényelhető vissza nem térítendő, 

egységköltség formában meghatározott 
támogatás összege: 70.200 Ft/hektár/5 
év.  

Az igényelhető vissza nem térítendő, 

egységköltség formában meghatározott 
támogatás összege: 70.200 Ft/hektár/5 év. 
A teljes támogatási összeg 

egyösszegben kerül kifizetésre. 

5.6. 2. Egy-egy mérföldkőhöz kapcsolódó 
kifizetési kérelemmel csak az Irányító 
Hatóság által kibocsátott támogatói 

okiratban foglalt támogatási összeg 20%-
a számolható el. 

2. Jelen Felhívás keretében kizárólag 
egyszeri elszámolásra van lehetőség. A 
benyújtott kifizetési kérelemben az Irányító 

Hatóság által kibocsátott támogatói 
okiratban foglalt támogatási összeg 100%-
át el kell számolni. 

5.6. 5. Jelen Felhívás keretében egyszeri 

elszámolásra nincs lehetőség. 

Törlésre került. 

6.1. 3. Nyilatkozat arra vonatkozóan, 
hogy a támogatási kérelem tárgyát 
képező halastó vagy víztározó helyrajzi 

száma kizárólag egyszer vesz részt a 
célprogramban. 
 

3. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy 
a támogatási kérelem tárgyát képező 
halastó vagy haltermeléssel hasznosított 

víztározó helyrajzi száma kizárólag egyszer 
vesz részt a célprogramban. 
 



 

 

5. A támogatási kérelemmel érintett 
halastó művelési ágú terület(ek)re, 

valamint haltermeléssel hasznosított 
víztározó(k)ra vonatkozóan a támogatási 
kérelem benyújtását megelőző legalább öt 

évre érvényes vízjogi üzemeltetési 
engedély másolata, valamint vízkészlet 
járulék bejelentő lapok . 

5. A támogatási kérelemmel érintett 
halastó művelési ágú terület(ek)re, valamint 

haltermeléssel hasznosított víztározó(k)ra 
vonatkozóan a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző legalább öt évre 

érvényes vízjogi üzemeltetési engedély 
másolata. 

6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó 

mellékletek listája: 
 
A kifizetési kérelemhez csatolt, szakmai 

beszámoló egyben monitoring jelentésnek 
is minősül. 

A kifizetési kérelemhez csatolandó 

mellékletek listája: 
 
A kifizetési kérelemhez csatolt 

dokumentumok, valamint a 
későbbiekben benyújtandó szakmai 
beszámolók egyben monitoring jelentésnek 

is minősülnek. 
 

7. A támogatás folyósítására a 272/2014. 
(XI.5.) Korm. rendelet 129. § alapján, – a 

kedvezményezett által benyújtott kifizetési 
igénylés alapján – utófinanszírozással a 
kedvezményezett fizetési számlájára 

történő utalással kerül sor. 

 
 

Törlésre került. 

1. számú 
melléklet 

 A Felhívás módosításnak megfelelően  
került módosításra. 

7. számú 
melléklet 

 A Felhívás módosításnak megfelelően  
került módosításra. 

11. számú 
melléklet 

Kiegészítésre került. Felhívjuk a kedvezményezettek 
figyelmét, hogy amennyiben a 

Felhívásban előírt szakmai 
beszámolókat az 1. számú szakmai 
mellékletben meghatározott 

mellékletekkel együtt nem nyújtja be, 
azokat a felszólítás ellenére sem pótolja 
a megadott határidőre, abban az esetben 

szakmai beszámolónként a hatályos 
támogatói okiratban meghatározott 
részleges kompenzációs támogatási 

összeg 20%-át köteles visszafizetni. 

 


