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• SWOT elemzés

• Projekt

– gondolkodás

– ciklus

– spirál
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SWOT elemzés

A SWOT elemzés táblázatos formában 
megjelenített gyorsfénykép a vizsgált 

problémáról

Erősségek Gyengeségek

Lehetőségek Veszélyek

Belső tényezők

Külső tényezők

+ -
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Projekt gondolkodás - projekt 

ciklus – projekt spirál

I. A projekt létrehozása

• Projekt meghatározás – mit akarunk

• Projekt kidolgozása – leírjuk, hogy mit akarunk

• Projekt előzetes értékelése – ellenőrizzük, hogy jó-e amit irtunk

• „Kellékek begyűjtése” – nyilatkozatok, igazolások, tervek stb.

II. Projekt megvalósítása

• Döntés – pályázat elfogadása  – közbülső kifizetés „előleg”

• Megvalósítás – közbülső kifizetés „mérföldkő”

III. Projekt értékelése

• Lezárás – ellenőrzés – kifizetés

• Értékelés – utóellenőrzés

• Jövő-tervezés
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- A halászat Magyarországon 

nem „húzóágazat”.

- A halfogyasztás minden 

mércével mérve igen 

alacsony.

- A potenciális pályázók száma 

korlátozott.

- „Projekt kimerülés” veszélye.
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- A halászat támogatása az EU csatlakozás előtt is 

tervszerű és megalapozott volt.

- Cél a halfogyasztás növelése volt – ma is az.

Támogatási rendszer:

- Csatlakozás előtt – agrártámogatási 

rendszerben

- Előcsatlakozási időszak - SAPARD

- Csatlakozás utáni időszak –

- notifikált nemzeti és 

- társfinanszírozott (HOPE) nemzeti támogatások
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Közös Halászati Politika

(CFP)

• Erőforrások védelme

• Diszkriminációtól mentes hozzáférés 

az erőforrásokhoz

• Tisztességes életszínvonal a 

halászattal foglalkozóknak

• Stabil, megfizethető árak biztosítása 

a fogyasztóknak
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TÁMOGATÁSOK



9

• Közösségi hozzájárulás  (tagállami befizetés) –
KTK – Közösségi Támogatási Keret – amit a 
tagország az elfogadott programok alapján 
elsősorban pályázatos úton felhasználhat 

• Ha az első több, akkor nettó befizető az ország

• 2004-2006 1100-1600 Mrd Ft nemzeti és EU forrás 
– Halászat 1,1+0,3 Mrd Ft – összesen 1,4 Mrd Ft.

• Támogatás programok alapján vehető igénybe

• ?? Nagy kérdés, hogy a KTK hány %-át tudja a 
tagország felhasználni és nagy kérdés, hogy a 
HOPE – fel tudjuk-e használni

Az EU által társfinanszírozott 

támogatások
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Félidőhöz érkeztünk

- időben és

- forrás felhasználásban 

egyaránt.

- Eddig az 1,4 Mrd Ft-os HOPE keretből 643 Mio Ft 

lekötésre került (33 benyújtott – ebből 17 

elfogadott pályázat).

- Fel tudjuk-e használni a keretet ?

- Reméljük, hogy igen, mert ez a jövő-tervezés alapja.

- Eszközeink a pályázati feltételek folyamatos módosítása 

és a lehetőségek ismertetése – „reklámozása” 

- általános és

- specifikus módosítások
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Az EU társfinanszírozott 

halászati támogatások

főbb dokumentumai

• NFT – Nemzeti Fejlesztési Terv 2004-2006

• Operatív Program (OP) - Agrár és 

Vidékfejlesztési Operatív Program –

AVOP tartalmazza a HOPE-t is

• OP-hez kapcsolódó Program Kiegészítő 

Dokumentum (PKD)

• Pályázati felhívások, adatlapok
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A HOPE magyarországi támogatásai 

2004-2006 

A halászati ágazat strukturális 

támogatása (%)

Tevékenységek arány HOPE Nemzeti Önerő

Akvakultúra 35 35 11 54

Halfeldolgozás 20 35 11 54

Promóció (kollektív) 10 75 25 0

Promóció (egyéni) 10 35 11 54

Termelői szervezetek 5 75 25 0

Természetesvízi 

halászat
5 35 11 54

Innovatív projektek 15 75 5 20
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Tisztán nemzeti 

forrásból finanszírozott 

támogatások
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Halgazdálkodási tevékenységek

támogatása

• Mezőgazdasági alapok

• „Halászati Alap”

• 2005-től kiszervezve (szubszidiaritás elve)

• Bírálat Megyei Bizottságok, OHB – FVM dönt –
alapelvek
– Terven felüli telepítés támogatása

– Kereten belül inkább csökkentés, mint elutasítás

• Támogatási jogcímek
– A) Élőhelyfejlesztés, védelem, telepítés

– B) Kutatás, ismeretterjesztés
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Minőségi pontyivadék 

telepítésének támogatása

• Cél a pontytenyésztés és termelés 

hatékonyságának javítása

• Nagy biológiai értékű ponty ivadék telepítésének 

és termelésének elősegítése. 

• Kiváló tenyésztési és minőségi értékekkel 

rendelkező pontyanyák utódai kerüljenek 

telepítésre és étkezési hallá nevelésre.

• Támogatási keret 80 millió Ft 

• Támogatás a telepített ivadék 300 kg/ha-ig 

• Támogatás mértéke: 80 Ft/kg

• Keret kimerítése esetén arányos csökkentés
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A jövő

Az Európai Halászati Alap

(EHA) 2007-2013

Nemzeti Halászati Stratégiai Terv (NHST)

Halászati Operatív Program (HOP)

Halászat Stratégiai Koordinációs Bizottság 

(HSKB)

Széleskörű társadalmi egyeztetés
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Stratégiai célok

• A lakosság halfogyasztásának növelése az 

egészségesebb táplálkozási szerkezet 

érdekében

• A környezetbarát, fenntartható haltermelés 

fejlesztése

• A horgászat halászati hátterének fejlesztése, 

mind a vizek halgazdálkodása, mind a 

népesítő anyag előállítása szempontjából

• A magyar haltermelők versenyképességének 

biztosítása a hazai és az EU-tagországok 

piacán

• Magas színvonalú, nagy választékbőségű, 

megfizethető árú termékek biztosítása a 

fogyasztóknak
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A középtávú halászati 

stratégia fő tézisei

1. Természetes vizek halászati hasznosítása

2. Halastavak rekonstrukciós programja

3. Új halastavak építése

4. Halastavak mint vizes élőhelyek fenntartása

5. Halastavi vízellátás költségeinek csökkentése

6. Genetikai értékek védelme

7. Új intenzív halgazdaságok létesítése

8. Halfeldolgozás fejlesztése

9. Termelői szervezetek megalakulásának 

ösztönzése

10. Halászati termékek promóciója
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Köszönjük a figyelmet


