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Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Polgármesteri Hivatal
Egyéb észrevétel
Az Operatív Programban három átfogó célkitűzés irányvonala követhető végig: innováció, környezet megóvása, az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az alkalmazkodáshoz
kapcsolódó elképzelések.
SWOT analízis értékelése (19-26. oldal)
Előnyként említhető:
- kiemelkedő szerepet szán a hazai vízgazdálkodásban a vízvisszatartás, belvíz, árvíz befogadása révén,
- felismeri a márkanevek bevezetésének hiányát, az értékesebb fajok alacsony arányát, a növényevő fajok nagyobb részesedésének szükségességét, olcsó import hal jelenlétét
a piacon és a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás (aszály, árvíz, belvizek) gyakoriságának növekedését.
- lehetőségként említi a melegvízi fajok iparszerű termeléséhez környezeti adottságok (geotermális háttér) meglétét,
- felismeri az alternatív energia felhasználás hiányát a halgazdálkodásban.
Helyzetelemzés előnyeként említhető, hogy felismeri a program által követendő célt, mely a következő: (27. oldal)
A halgazdálkodás hatékonyan járulhat hozzá az egészséges életmódhoz, tudatos táplálkozáshoz, illetve az ökoturizmus és a környezetvédelem elterjedéséhez is, mindezek által
pedig a vidéki régiók értékeinek megőrzéséhez és a helyi közösségek gazdasági stabilitásához.
Az akvakultúra szektor bemutatása (27-28. oldal)
A program által bemutatott adatok részletes áttekintést mutatnak piaci szegmensre. A program előnyeként mutatható be az alábbi megállapítás:
- tógazdasági haltermelésben a termelés kifejezetten környezetbarát módon történik. A termeléshez felhasznált felszíni vízkészletek a termelési folyamat során nem
szennyeződnek, az alacsony tápanyag-bevitelnek köszönhetően az elfolyó víz minőségi paraméterei nem rosszabbak, mint a feltöltő vízé, hiszen a gabonára alapozott
tápanyagbevitel szintje alacsony.
A program bemutatja a haltermelés technológiákat fajonkénti bontásban, de a területi lehatárolását nem ismerteti.
Az Operatív Program stratégiájának véleményezése (33. oldal)
Fő cél meghatározását rendkívül jónak tartjuk: miszerint fenntartható fejlődés mellett a lakosság magas színvonalú haltermékekkel való ellátása (a halfogyasztás folyamatos
növelése) és az ágazat, elsősorban kkv szereplőinek hosszú távú megélhetésének biztosítása. Ugyancsak célunk a természetes vizeink halállományának növelése és a
biodiverzitás megőrzése.
Az alábbi fő stratégiai célokkal értünk egyet:
- élelmiszer biztonság,
- alternatív energiaforrások elterjesztése,
- természetes vizek hal- biodiverzitásának megőrzése,
- őshonos halállomány mennyiségi növelése,
- NATURA 2000 területek megőrzése,
- versenyképes magyar haltermékek exportjának növelése,
- csökkentett szálka tartalmú haltermékek felhasználásának növelése.

1. PRIORITÁSTENGELY: A fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is. (35. oldal)
Az Operatív Program probléma felismerését kiemelkedően jónak tartjuk, melyek az alábbiak:
- gazdálkodókat terheli a környezetvédelmi szabályozásból fakadó többletkötelezettség és jövedelem-kiesés,
- jelentős, csak részlegesen kompenzált madár és vad-kártétel,
- degradálódó vizes élőhelyek, halastavak,
- vízjárástól és vízminőségtől való függés nagy,
- illegális halászat és horgászat.

Kiegészítő tevékenységek új jövedelemformák bemutatása az Operatív Program előnyének nevezhető, melyek az alábbiak:
- a halászaton kívüli kiegészítő tevékenységek, amelyek – pl. környezetvédelmi, vízügyi szolgáltatások, kutatások és vizsgálatok, az oktatási és ismeretterjesztési tevékenységek
és a turizmus – fejlesztése, amelyek hozzájárulhatnak a halászok jövedelmének diverzifikálásához.

A vízi állat- és növényvilág védelmét szolgálják az alábbi intézkedések:
- a Víz Keretirányelvnek megfelelő rehabilitáció,
- a kívánatos vízminőség és vízmennyiség biztosítását célzó fejlesztések,
- a medermorfológiai beavatkozások hatásának mérséklése,
- a vándorló halfajok vonulását lehetővé tevő hosszirányú átjárhatóság, biztosítása akár speciális műtárgyak (hallépcsők) tervezésével és megépítésével
- az ártéri ívóhelyek hozzáférhetőségét biztosító keresztirányú átjárhatóság fenntartása vagy kialakítása.
Az Operatív Program az innováció szerepét is hangsúlyozza, melyek elősegíthetik a fenntartható termelési módszerek alkalmazását.

MAHOP céljának az elérése 4 prioritás mentén történik: (43. oldal)
1. A fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is.
2. Az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is.
3. A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása.
4. A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése.

Az Operatív Programban megfogalmazásra kerültek a MAHOP ágazati stratégiai céljai:
1. Innovatív, versenyképes és fenntartható akvakultúra és feldolgozás, növekvő halfogyasztás.
1. Fenntartható és erőforrás hatékony halgazdálkodás a természetes vizeken.
2. Jó állapotú vízi- és vizes élőhelyek, egészséges és stabil halállományok, magas szintű biológiai sokféleség.
3. Halgazdálkodáshoz köthető közösségek és munkahelyek erősítése a vidéki régiókban.
A fenti prioritásokkal, stratégiai célokkal egyet értünk.
A dokumentum hátránya a halászati helyek pontos megjelölésének a hiánya (de ennek lehetséges oka, hogy még csak tervezési fázisban van az Operatív Program), így az anyag
iránymutató előírásai hely specifikusan nem értelmezhetőek.
Kiemelkedő jónak tartjuk az 50 és 52. oldalon lévő táblázatokban összefoglalt szempontrendszert, melyek az alábbi címeket viselik
- A fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is.
- A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása.
Összefoglalva:
Az Operatív Program jelenlegi (félkész állapotában) jónak tartjuk, ha a megvalósítás pénzügyi feltételeket biztosítják, javulhat Magyarországon a halgazdálkodás helyzete.
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Dr. Halmos Gergő igazgató Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Egyéb észrevétel
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (továbbiakban: MME), mint természetvédelemmel foglalkozó egyesület, üdvözli a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
(MAHOP) stratégia célrendszerét, amiben a fenntarthatóság, ezen belül különösen a biológiai sokféleség megőrzése előkelő helyen, több alkalommal említve szerepel. Ezen
célok megvalósulása érdekében az alábbi javaslatokat tesszük.
A fenntarthatóság, ezen belül a biológiai sokféleség megőrzése olyan téma, amelyen keresztül mind az európai adófizetők, mind az ágazati szereplők, mind a döntéshozók
számára megvilágítható a program szükségessége és indokolható a közpénzek felhasználása. A biológiai sokféleség európai szintű védelme a Natura 2000 hálózat, elkövetkező
időszakra szóló stratégiai dokumentuma az EU 2020-as biodiverzitás stratégiája
(http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5B1%5D.pdf). Utóbbi hat stratégiai, átfogó célja közül az egyik a halászat,
halgazdálkodás kedvező természetvédelmi állapothoz hozzájárulása. Ezen fogalmakat mind a bevezető fejezetekben (1-5), mind a horizontális alapelveknél, illetve ebből
következően a pénzügyi részeknél és a teljesítménymérésnél (7., 10., 13. fejezet) is célszerű lenne hangsúlyosabban, illetve a fenti keretrendszer alapján is megjeleníteni.
A biológiai sokféleség megőrzésének programon belüli legfontosabb eszköze a Halászati Környezetgazdálkodási Program (HKP). Ezen intézkedés fenntartását, jelentős
kiterjesztését és pénzallokációs, környezeti monitoring szempontból erősítését javasoljuk.
A Natura 2000-hez kapcsolódó, speciális forrásigény lehet a jelenleg is készülő Natura 2000 fenntartási tervekben szereplő előíráscsomagok kompenzációs támogatásának
kidolgozása akár környezeti teljesítmény növelését vagy innovációt támogató intézkedések esetén, de akár a HKP keretein belül. Célszerű például az állami
természetvédelemmel és az agrárirányítással közösen megvizsgálni azoknak az ökológiai szempontból fontos élőhelyeknél előforduló földhasználati módoknak a támogatási
lehetőségét, amit agrár forrásból, az EU-s szabályok miatt nem lehet támogatni (pl. egyes nádas, magassásos élőhelyek esete). Ezeken az ökológiai, táj, de akár gazdaságihaszonvétel szempontjából is fontos élőhelyeken a MAHOP lehetőséget adhatna, az ágazat szereplői pedig megfelelő környezeti teljesítménnyel és hatékonyan tudnák
felhasználni a forrásokat.
A teljesítménymérési részeknél fontosnak tartjuk kiemelni, amit a program tervezet is említ a SWOT részben a természetes vízi halállományokkal, azokról rendelkezésre álló
információkkal, adatokkal kapcsolatban, nevezetesen az adathiányt, az adatok bizonytalanságát. A biológiai sokféleségre ható ágazat esetén ilyen alapadatoknak központi
szerepe van, hiszen a sikerességet - ökológiai, természetvédelmi szempontból - ezen lehet lemérni. Ezen adatok hiányában, az adatgyűjtés fejlesztése mellett, illetve a környezeti
állapot pontos mérésére a halfajokon túlmutató biotikai adatok figyelembevételét is javasoljuk. Ilyen adat lehet többek között a vízhez kötődő egyéb élőlények ökológiai monitoring
adatai. Ezek az adatok azért is fontosak, mert szükséges, hogy legyen visszacsatolás többek között a HKP valódi környezeti hatásáról. Ilyen adatok használatához, kapcsolódó
monitoring rendszer kidolgozásához az MME segítségét is felajánljuk. A tervezetben szereplő halevő - akár közösségi jelentőségű - állatokra vonatkozó tervek csak ilyen
monitoring adatok birtokában illeszthetők kellően alátámasztott kontextusba, ökológiailag csak így lehetne indokolni az esetleges beavatkozásokat.
A természetes vízi és extenzív (természetes vizekkel potenciálisan ökológiai összeköttetésben álló) halászat innovációs és versenyképességének, valamint környezeti
fenntarthatóságának támogatása, előmozdítása intézkedés esetén javasoljuk az idegenhonos halfajok halgazdálkodásból kivonásának, nem idegenhonos halfajokból álló
polikultúrák kialakításának ösztönző támogatását, az ezzel kapcsolatos kutatások felkarolását.
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dr. Németh István, elnök, Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége
Egyéb észrevétel
Általános alapelvek
A programban olyan gazdálkodást kell megfogalmazni, amely szolgálja a fenntartható természeti erőforrás hosszantartó megtartását, és kiegyensúlyozott területi fejlődést
eredmény-ez. Törekedni kell a károsult ökoszisztémák helyreállítására, javítására, figyelemmel a klímaváltozásra. Fontos hangsúlyozni a humán tényező szerepét, elsősorban a
szakmailag megalapozott utánpótlás megteremtését, amit a „fiatal” kezdő vállalkozók kiemelt támogatásával kell segíteni.
Tematikus alapprogrammal kell segíteni a rövid ellátási lánc kialakítását a helyben meg-termelt termékek piacra jutásával (termelőkhöz kötött feldolgozással és
kereskedelemmel). Kiemelten kell kezelni a természetes vízi halászat szerepét, azzal az EU-s összefüggéssel, hogy az import függőséget az édesvízi aquakultúra termelés
növelésével kívánja csökkenteni. A mai természetes vízi fogásunk a 7000 t-ról szakszerű gazdálkodással 10 – 12 000 t-ra emelhető. Ennek fontos eleme lehet az élőhely
védelem.
A HKP a MAHOP tervezetében kiemelt prioritásként jelenjen meg a klímaváltozással a száraz periódusokban még növekedni fog a (halevők és egyéb kártevők) veszteségek
aránya a gazdálkodásban. Ennek megfelelően aktualizálni kell a következő időszakra a kompenzáció mértékét. Cél az legyen, hogy a mérték arányban legyen az aquakultúra
természet és környezet védelmi szolgáltatásaival. A kártérítési igényeket célszerű lenne az ETHA-hoz kapcsolni.
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dr. Németh István, elnök, Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége
Egyéb észrevétel
Szövegbeni észrevételek, javaslatok, módosítások
2.1 Aquakultúra
a) Tógazdasági haltermelés
Erősségek:
5.) Jó genetikai alappal rendelkező, színvonalas tenyésztői munkával kialakított ponty táj-fajták.
10.) termelési költségek csökkentésének lehetősége. Nehezen összehasonlítható, „mi az etalon”, célszerű lenne kihagyni. Egyébként minden termelőnek egyéni érdeke!

Gyengeségek:
3.) Ez a megfogalmazás nem érthető. A magasabb ár, és a tenyésztési módszer között nincs összefüggés. Lehetséges változat: A ragadozó fajokból nincsenek elismert
tájfajtáink, nincs állami regisztráció.
4.) Nem világos, hogy ez a megfogalmazás mire vonatkozás, így elhagyható. Pl. elismert ponty tájfajták vannak
8.) Ezt a pontot elhagyni javasoljuk.
11.) Minőségbiztosítási rendszer nem elterjedt kihagyható, ellentmond az erősségek 9.) pontjának.

Lehetőségek:
4.) átalakítandó
A közétkeztetésben igény van az olcsó halfajokra. A növényevő halak piaci lehetőségeit ez akkor növelheti, ha feldolgozott termékként jelennek meg e fajok.
Precíziós halgazdálkodás
Lehetőségek:
3.); 4.) pont megfogalmazásai nem világosak. A geotermális háttér valóban rendelkezésre áll, de a jogi szabályozás nem teremt igazi lehetőséget. Ez inkább „gyengeség”.
Veszélyek:
Lehetőségek 3.) 4.) pontjában tett észrevételeinket igazolja az 5.) „A termálvíz használattal kapcsolatosan vannak jogi anomáliák.”
2.2 Természetes vízi halgazdálkodás
Lehetőségek:
5.) kiegészítendő: A hullámtéri halgazdálkodás megteremtésénél gondot kell fordítani a természetes ívóhelyek és halbölcsők kialakítására is.
2.3 Halfeldolgozás és kereskedelem
a) Halfeldolgozás
Gyengeségek:
5.) Halpucolás helyett javasolt: „elsődleges halfeldolgozás”
a) Kereskedelem és marketing
Lehetőségek:
2.) Létező logisztikai háttér felhasználása és bővítése
2.5 Ágazati helyzetelemzés
Szeretnénk felhívni a figyelmet, a természetes vízi halászatra vonatkozó, itt helyesen leírt értékelésére, és a továbbiakban meghatározott szerepére, amelynek azonban
ellentmondani látszik a most hatályba lépő törvény, illetve végrehajtási rendelet.
3. Stratégia ismertetése

3.2 Egyedi célkitűzések és eredményes indikátorok az Uniós prioritások szerint
4.) Prioritási tengely
Potenciális területek indikatív listája kiegészíthető Kőrösök, Rábaköz, Duna esetén pedig ki-emelendő a Szigetköz.
Halászati Stratégiai Koordináló Bizottság
Szükségesnek látjuk a delegált személyek aktualizálását (például: jelenleg a MAHAL felkért szakértője, dr. Szathmári, és nem dr. Orosz Sándor)
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Dunai Péter, főtitkár Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Egyéb észrevétel
Köszönettel megkaptuk felkérését, hogy tegyünk észrevételt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján elérhető Magyar Halgazdálkodási Operatív Programmal kapcsolatban.
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Programmal kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük:
A halgazdálkodás területén számos érdeket kell egyeztetni, így a gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi, vízgazdálkodási, területfejlesztési és turisztikai szempontokat.
A halgazdálkodásnál ugyancsak szempont az iparág fejlesztése, munkalehetőségek teremtése, a gyakran bizonytalan minőségű sajnos nagyon magas arányú import halak
minél nagyobb arányban történő hazai halakkal történő kiváltása. Fontos lenne azokat az egészségügyi, társadalmi szempontokat előtérbe állítani, amely a lakosság
táplálkozásának minőségét javítaná, ezért meg kellene teremteni az összhangot a most készülő „Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája” című
dokumentummal. A Magyar Halgazdálkodási Operatív Programnak ugyancsak tekintettel kellene lennie a Vidékfejlesztési Programban leírtakra, illetve a most készülő Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégiára is, illetve a Turizmusfejlesztési Koncepcióra.
A tervezet egy jó alapot nyújt a további finomhangolásra.
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Tiffán Zsolt, BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE
Egyéb észrevétel
Tisztelettel megkaptam a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 3.0 külső tájékoztatásra, előzetes társadalmasításra szánt változatát és annak szakmai

véleményezésére irányuló felkérő levelét. Örömmel osztom meg Önnel a Baranya Megyei Önkormányzat álláspontját a tárgyi dokumentummal kapcsolatban.
A dokumentumról általánosságban:
A dokumentum korábbi munkaváltozatainak véleményezésében a Baranya Megyei Önkormányzat nem vett részt, így az OP jelen változatát megelőzően nem kaphatott objektív
képet a Program tartalmára vonatkozóan. Annak ellenére, hogy a jelenlegi véleményezés alapját az OP tervezetének 3. verziója biztosítja megállapítható, hogy a tervezet több
fejezet vonatkozásában kidolgozott tartalom nélkül, „kidolgozás alatt” megjegyzéssel került megküldésre. Bizonyos fejezetek kidolgozatlansága (pl. 2. SWOT analízis és az
igények beazonosítása c. fejezet, 3.1. Az Operatív Program stratégiájának ismertetése c. fejezet) a tervezet jelen állapotában szakmailag aggályos.
Javasoljuk, hogy a még kidolgozás alatt álló fejezetek szakmai tartalmának meghatározása mielőbb történjen meg.
A tervezetben az egyes prioritástengelyek mérsékelt kidolgozottsága okán nem került meghatározásra (sem általánosságban sem taxatíve) az elérni kívánt célcsoport, a
lehetséges pályázói kör.
Javasoljuk, hogy a prioritástengelyek mentén tervezett intézkedések, fókuszterületek kidolgozása a lehetséges célcsoport és pályázói kör meghatározásával együtt a MAHOP
valamennyi prioritása és fókuszterülete vonatkozásában mielőbb történjen meg.

A MAHOP tervezete nem tartalmaz Fogalomjegyzék fejezetet.
Javasoljuk, hogy a tervezet egységes értelmezése szempontjából kerüljön Fogalomjegyzék fejezet kidolgozásra.

2013. december 17. 12:06

Tiffán Zsolt, BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE
Egyéb észrevétel
A Kormány az 1242/2012 (VII.17.) Korm. határozatában nevesíti az Ős-Dráva Programot, melynek célja a Dráva térségének felszíni vízrendezésére alapozva a komplex,
természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő, hosszú távú fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése hazánk egyik leghátrányosabb térségében, az
Ormánságban. A program megközelítőleg 25 Milliárd forint nagyságrendű, és több eleme is érintett a MAHOP prioritásai által.
Mindezek alapján javasoljuk az Ős-Dráva Program – mint kiemelt Kormányprogram – nevesítését a Vidékfejlesztési Programban, illetve annak prioritásaiban.
Véleményünk szerint az Ős-Dráva Program alábbi projektelemei illeszkednek a MAHOP 3.0. számú tervezetében megfogalmazott prioritásokhoz és fókuszterületekhez, javasoljuk
ezek figyelembe vételét a MAHOP további tervezése során:
II. Tájhasználat-váltás, tájgazdálkodás A fokgazdálkodás feltételeinek megteremtése
III. Állattenyésztés Halgazdálkodás mesterséges és élővizeken

2013. december 16. 13:32

Glattfelder Béla elnök Nemzeti Megújuló Energia Platform
Egyéb észrevétel
A Nemzeti Reform Programban a hazai célkitűzés a megújuló energia hasznosítási részarány 14,65%-ra növelése. Ez a célkitűzés nem jelenik meg a MAHOP 3.0. verzióban. A
tervezetben a „megújuló energia” fogalom sem kerül megemlítésre.
Az elmúlt időszakban gondot okozott, hogy a Halászati Alapból azért nem lehetett megújuló energia beruházásokat támogatni, mert azokat a KEOP-ból támogatták, viszont a
KEOP-ból nem lehetett halászati tevékenységhez támogatást nyújtani. Ilyen ellentmondásokat a jövőben el kell kerülni.
A halászat területén (keltetés, nevelés, halászat, haltáp előállítás, halfeldolgozás, szociális és horgász turisztikai létesítmények) számos lehetőség kínálkozik megújuló energia
hasznosítására.
1. A fentiek alapján javasoljuk, hogy
- 2.1. A SWOT analízisek egészüljenek ki a fosszilis energia felhasználás problémájával és a megújuló energia hasznosítás lehetőségével.
- 2.5.1. Az akvakultúra szektor illetve 2.5.3. Halfeldolgozás, kereskedelem bemutatása egészüljön ki azzal, hogy ezek energia felhasználása sok esetben pazarló és alacsony
szintű a megújuló energia hasznosítás.
- 3.2. Az 1. Prioritástengely (fenntartható és erőforrás hatékony halászat) által megoldandó probléma lista egészüljön ki azzal, hogy a halászat energia felhasználása sok esetben
pazarló és alacsony szintű a megújuló energia hasznosítás. A tervezett intézkedések listája a megújuló energia hasznosítással egészüljön ki. A turizmussal kapcsolatban
(kiegészítő tevékenységek) kerüljön megemlítésre a megújuló energia hasznosítás jelentősége. Az innováció területén az energia hatékonyság mellett a megújuló energia
hasznosítás is kerüljön megemlítésre (36. oldal lap alja).
A 2. Prioritástengely (Az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is) keretében tervezett
beavatkozások a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása témakörében (38.oldal lap alja) egészüljön ki azzal, hogy az energia megtakarítással járó projektek mellett a
megújuló energia hasznosítás is támogatható legyen.
- 9.2. Az éghajlat változással kapcsolatos célkitűzések között kerüljön megemlítésre, hogy az éghajlat változást előidéző ÜHG kibocsátás, és fosszilis energia felhasználás
csökkentése érdekében indokolt a megújuló energia hasznosítás támogatása.
- A 3. Monitoring táblázat (output indikátorok jegyzéke) (79.-80. Oldal) 15. pontja egészüljön ki „ a megújuló energia felhasználás arányát növeljék” szöveg résszel.
2. A fentiek alapján azt kérjük, hogy
- tegyék lehetővé, hogy javaslatainkat szóban is indokolhassuk
- az Operatív Program részletes kidolgozásába és a későbbiekben a pályázatok és más fejlesztéspolitikai eszközök kialakításába a MEP-et, mint a Vidékfejlesztési Minisztérium
stratégia partnerét a Halászati Stratégia Koordináló Bizottság tagjaként bevonni szíveskedjenek.

2013. december 16. 00:17

Csiáki Laura
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A halgazdálkodás fejlesztése egy egészen kiaknázatlan terület az országban. Több olyan hal is él az ország vizeiben, amelyek nem kapnak megfelelő hangsúlyt. A környezet sem
megfelelő, a horgásztavak nincsenek kellőképpen felújítva. Ha több beruházás irányulna erre a térre, akkor az halexport is jelentősen növekedhetne. Nem utolsó szempont pedig,

hogy a turizmust i fellendíthetné.

2013. december 15. 23:44

Lenner Dorina
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Álláspontom szerint is rendkívül fontos lenne nagyobb hangsúlyt fektetni a hazai vizek megtisztítására illetve tisztán tartására, annak érdekében, hogy a jövő nemzedékei is
egészséges halhúst fogyaszthassanak. Ezen kívül érdemes lenne kialakítani ehhez kapcsolódóan egy frappáns reklámkampányt, amely a hazai alacsony mennyiségű
halfogyasztásra és ennek az emberi szervezetre gyakorolt negatív hatásaira hívná fel mind a gyermekek, mind a felnőttek figyelmét.

2013. december 15. 23:35

Podobni István
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Jól mondták az előttem szólók, hazánkban kiemelt fontosságú a mezőgazdaság, ezen belül is a halgazdálkodás fejlesztése, versenyképességének növelése! Magyarországon a
fiatalok haltermék fogyasztása drasztikusan csökkent, így úgy vélem célszerű lenne újra értéket adni a magyar haltermékeknek, mind gazdasági, mind közegészségügyi
szempontból. Emellett a hazai vizek tisztítása is fontos, hogy a jövő generációi is ki tudják használni a magyar víz adta lehetőségeket.

2013. december 15. 23:26

Vámos Dóra
Egyéb észrevétel
Fontos a halgazdálkodás fejlesztése hazánkban. Vízrajza lehetővé tehetné, azonban nem használjuk ki megfelelően. Valamint a magyarok kevés halat fogyasztanak, így talán
megoldás születne erre a "problémára". A vizek tisztítása nem csak esztétikai látványt javítja, de a halhús minőségét is.

2013. december 15. 20:40

Herpergel Péter
A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A tervezet megemlíti a következőt: "A halászatban dolgozók korösszetétele kedvezőtlen, magas a nyugdíjkorhatár közelében lévők aránya. A helyzet javítása érdekében ösztönözni
szükséges a fiatal halászok vállalkozásainak indítását, illetve a már működők termelési alapjainak a fejlesztését."
Véleményem szerint a fiatalok esélyei csak abban az esetben növelhetők az akvakultúrán belül, ha olyan pályázati feltételeket biztosítanak számukra, amelyek a fiatalok
lehetőségeihez mértek. Több olyan pályázat kínálkozik a fiatalok számára, amelyek előmozdítják a fiatalok vállalkozási kedvét. Az agrárszektoron belül ilyen pl. a Fiatal
gazdálkodók induló támogatása c. pályázat. Valamennyi ehhez hasonló pályázattal azonban az a baj, hogy az akvakultúrás tevékenységet nem támogatják. Ebből adódóan az
akvakultúrás tevékenységeket űzni kívánó fiatalok hátrányos helyzetbe kerülnek a többi fiatallal szemben.
Nagyon kevés azoknak a fiataloknak a száma, akik megfelelő anyagi tőkével és már működő gazdasági háttérrel rendelkeznek ahhoz, hogy egy ilyen volumenű pályázat
feltételeinek meg tudjon felelni. Ezért szívesen látnék egy fiatalok számára külön összeállított pályázati csomagot könnyített feltételekkel úgy, hogy akár a nulláról is el tudjon
indulni és legyen kedve vállalkozni (pl. csökkentett önerejű, vagy önerő nélküli pályázati lehetőség).
Üdvözlettel,
Herpergel Péter
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Puskás Norbert
A fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Vidékfejlesztési Minisztérium!
A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége jelenleg 25 vasi folyóvíz és 4 zalai folyóvíz, valamint 18 vasi állóvíz és 2 zalai állóvíz halgazdálkodásra jogosultjaként
tevékenykedik 1373,61 ha vízterületen Vas és Zala megyében. 2012. évben a Szövetség 25 tagegyesületében 4.818 tag volt. A sporthorgászat mellett a természetvédelem, a hal
és élőhelyének védelme, az ifjúság nevelés kapja a fő hangsúlyt a szervezet működésében.
Szövetségünk képviseletében áttekintettem az Önök által készített Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Tervezetet. Az elkészült dokumentumhoz a következőekben kívánom
röviden összefoglalni észrevételeimet.
Szövetségünk pozitívnak értékeli, hogy „a fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is” prioritásban
megfogalmazásra kerültek azok a problémák és megoldási javaslatok, melyek a természetes vizeken folytatott halgazdálkodásban jelen vannak.
Szövetségünk által horgászati célra hasznosított természetes vizek állapota halélettani szempontból véleményünk szerint - az országos tendenciákkal azonos módon - a külső
tényezők változása miatt jelentősen romlott. Általános probléma szinte minden természetes vízfolyásunk esetén, hogy a rendszerváltás előtti folyószabályozások, és a napjainkba
jelentkező csapadékmennyiség csökkenése, valamint annak hektikus eloszlása miatt drasztikus mértékben lecsökkent azok vízszintje. A vasi folyóvizek holtágai napjainkra a
gyenge vízellátottság miatt eliszaposodtak, eutrofizálódtak, melynek eredményeként kiváló ívóhelyek, halbölcsők szűntek meg. Az alacsony vízállás és a halak életterének
szűkülése mellett jelentős számú - több tízezres – rendszeresen és időszakosan hazánkban tartózkodó, fészkelő kormorán /kárókatona/ tizedeli vizeink halállományát és ebből
nagy arányban a növendék, fiatal halak állományát.
Szövetségünk ezúton tisztelettel kéri a T. Minisztériumot, hogy a következő 2014-2020. közötti programozási időszakban az Európai Unió Víz Keretirányelv összhangban a felszíni

vizek jó állapotának fenntarthatóságát, fejlesztését szolgáló komplex horgászvíz rehabilitációk induljanak a halgazdálkodásra jogosultak bevonásával a MAHOP keretében.
Fontos lenne, hogy a Natura 2000 fenntartási tervek célkitűzéseivel összhangban a Natura 2000-es területen fekvő természetes vizek halgazdálkodási jogát gyakorló
horgászszervezetek is igényelhessenek kompenzációs támogatást a területük környezetvédelmi elvárások szerinti kezeléséhez, valamint a halak vermelő, ívási helyeinek
helyreállításához, védelméhez.
Szövetségünk számára kiemelten fontos, hogy a fentiekben leírt programok induljanak, mert két jelentős természetes vízfolyásunk a Marcal folyó és a Rába folyó az elmúlt
évtizedben jelentős ipari szennyezésben részsült, valamint a Kerka-patak kavicságyba történő folyamatos visszahúzódása miatt patak mentén található holtágak kerültek
szárazra. A természetes vizeink őshonos halállományának megerősítése, védelme kizárólag célzott projektek megvalósításával gyorsítható fel.
Véleményezési lehetőséget megköszönve, munkájukhoz sok sikert kívánok!
Puskás Norbert
ügyvezető elnök
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Horváth Evelin
Egyéb észrevétel
A közös uniós halgazdálkodási program ( ETHA) készítése egy nagyon jó iránymutatás a magyar halgazdálkodási rendszer reformálására, hiszen mint tudjuk, tapasztaljuk az
országban nincs átfogó kultúrája a haltenyésztésnek, feldolgozásnak. Hazánkban máig kihasználatlanok e szakág lehetőségei. Az új közös projekt elősegítené az ágazat
fejlődését, új munkahelyek létrejöttét, olcsóbb eladhatóbb, de mégis minőségibb halfajták tenyésztését. Úgy gondolom hogy a marketingre nem esett megfelelő hangsúly, mivel
a hétköznapi embereket kell megnyerni, hagyományt kell teremteni az itthoni halfogyasztásnak.

2013. december 15. 14:51

Frittmann Fanni
Egyéb észrevétel
Én is támogatnám az előttem hozzászólókat: kiemelt fontosságúnak tartom, hogy fejlesszék a magyar halgazdálkodást, hiszen így sokkal több magyar termék kerülhetne a
polcokra, ami egyúttal a gazdaságnak is jót tenne.
Továbbá fontos dolog, hogy az emberek friss termékekhez juthassanak hozzá, és a halfogyasztás felélénkítése sem lenne utolsó szempont az egészség megőrzése
szempontjából.

2013. december 15. 13:07

Ferenc Nikolett
Egyéb észrevétel
Nagyon jó ötletnek tartom a halgazdálkodás fejlesztését, hiszen ennek keretein belül környezetvédelmi fejlődés is végbemegy. Azzal, hogy vizeink tisztaságát minőségét javítjuk,
azzal nem csak a látvány válik szebbé, de egyben a hazai halak húsának minősége is, ami fontos, hiszen ezáltal a halpiacon is magasabb színvonalat tudunk felmutatni.

2013. december 14. 23:20

Bozsakyová Barbara
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A program részletes kidolgozottsága nagyon tetszett, áttekinthetőnek tartom. Külön tetszett, hogy a rövidítésekhez magyarázat is található. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a
kevésbé hozzáértők, ugyanakkor a kellő érdeklődést mutató emberek is megértsék.
Akárcsak az előttem hozzászólók, én s fontosnak tartom a halgazdálkodás fejlesztését. Elsősorban el kell érni, hogy a piacra kizárólag hazai haltermékek kerüljenek. Hiszen a
hazai termék megbízható és ellenőrizhető. Ehhez azonban a környezet megóvására kell nagyobb hangsúlyt fektetni. A tiszta vizek, a környezetvédelem mellett a hal minőségét is
jelentősen feljavítanák.

2013. december 14. 17:05

Glück Cintia
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Nagyon jó ötletnek tartom a halgazdálkodási ágazat versenyképességének növelését!
A programból jól látható, hogy kiemelt jelentőséggel kezelték a környezetvédelmet, ugyanis ez egy legalapvetőbb pillére annak, hogy a lakosságot minél minőségibb
haltermékekkel lehessen ellátni, illetve a hosszú távú gazdálkodás feltételeit is biztosítani lehet a megfelelő környezeti elvárások megteremtésével.
Nem utolsó sorban, a belföldi halászat fellendítése nemcsak munkahelyteremtő hatással bír, de az import termékek kiszorítást is lehetővé teszi, így jelentős gazdaságélénkítő
hatása van.
Minél inkább fel tudjuk hívni az emberek figyelmét a halfogyasztás kedvező hatásaira, annál inkább tudunk tenni mi is a program érdekében!

2013. december 14. 13:05

Simon Ágnes
A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt NFÜ!

Remek kezdeményezésnek tartom az összefoglaló javaslatokat, melyek a területi kohézióra, munkahelyteremtésre, különösen a kkv-k versenyképességének fokozására
irányulnak.
„A hazai halfogyasztásunk a 2012-ben 4 kg körül alakult, amelynek mintegy felét az importált haltermékek adják.” (MAHOP) Ez egy igencsak meghökkentő és elszomorító adat,
mivel hazánk kiváló vízrajzi és állatvilági adottságokkal rendelkezik, csak ezek jelentős mértékben kihasználatlanok.
Úgy vélem, hogy elsősorban a belföldi kereskedelemre kellene koncentrálni, mivel sajnos az olcsóbb és már feldolgozott import termékek sok esetben silány minőségűek. Úgy
gondolom, hogy jelentős megtakarítást lehetne elérni mind mennyiségi mind minőségi szempontból, ha az importált árukészletet visszaszorítanák, és helyette a hazai
gazdálkodók termékei jelennének meg a piacon. Természetesen ehhez szükség lenne olyan jogszabályi háttérre is, mely a hazai termelőket védi, előnyös pozícióba helyezi,
valamint ösztönzi és elősegíti az összefogást- megvalósítva így egy klaszter jellegű területi kohéziót.
Fontosnak tartom, hogy NE csak a fejlettebb régióknak legyen reális lehetőségük a pályázásra és annak elnyerésére, hiszen a Kelet-Magyarországi területek is kiváló vízrajzi
adottságokkal rendelkeznek, például a Tisza és a Szamos holtágai rendkívül jó halastavakként funkcionálnak. És talán a halgazdálkodás az e területek legnagyobb problémáját
képező nagyszámú munkanélküliségre is megoldást jelenthetne.
Hiányolom azonban a lakosságot célzó intézkedéseket, melyek szintén potenciális lehetőségeket rejtenek. Így például az egészséges életmódra való felhívást. Ennek két
aspektusa lehet nézetem szerint. Egyrészt a táplálkozás, melyben ugyanis közismerten bizonyított a hal jótékony hatása a vörös húsokkal szemben. Másrészt a fenntarthatóság
jegyében egyfajta multifunkcionális halgazdálkodást lehetne megvalósítani a turisztikai ágazatok bevonásával. Ugyanis a horgászturizmus és az ökoturizmus kiemelt
prioritásokként jelennek meg a Turizmusfejlesztési Koncepció turisztikai termékei között.
És végül, de nem utolsó sorban, ha van egy termékünk, azt el is kell tudni adni. Fontos szerepet kellene szánni a marketingkommunikációnak és az akcióprogramoknak.
Mindenféleképpen egy olyan brand-et kellene megalkotni a magyar haltermékekre, mely itthon és később nemzetközi szinten is önmagában véve értéket képvisel.
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Fekete Dóra
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Nagyon jól áttekinthető, logikus és részletesen kidolgozott program!
Európa hal termelésében fontos szerepet játszik Magyarország a vízrajzi adottságai miatt, így tehát nyílván fontos - és én is fontosnak tartom - a halgazdálkodás fejlesztését.
A hazai hal /eladása fogyasztása nagyobb szerepet kellene, hogy játsszon, mind itthon és külföldön is egyaránt. A vizek minőségének javítása, pedig nem csak a tiszta
környezethez járulna hozzá, hanem a halak húsának minőségét is jelentősen feljavítaná!

2013. december 14. 07:47

Fridrich Ágnes
Egyéb észrevétel
A helyi önkormányzatok, a MOHOSZ és a kapcsolódó civil szervezetek összefogásával népszerűsíthető lenne a hazai halfogyasztás, illetve a védett és veszélyeztetett halak
"támogatása" a tájidegen halfajokkal szemben.

2013. december 13. 23:54

Balázs Daniella
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Sajnos a halfogyasztás Magyarországon még elég alacsony a lehetőségekhez képest, pedig a vörös húsoknál egészségesebb táplálék. A halban található omega 3 zsírsav
segít a szívinfarktus, az agyvérzés megelőzésében, erősíti az immunrendszert és részt vesz az idegrendszer és a sejthártyák felépítésében. Éppen ezért fontos, hogy a
halfogyasztás kedvező hatásaira felhívjuk a figyelmet és népszerűsítsük a fogyasztásukat.
Továbbá lényeges az is, hogy a hazai hal értékesítése kerüljön előtérbe a külföldivel szemben, mivel az friss és segíti a gazdaság élénkítését.

2013. december 13. 18:00

Tomisa Ádám
Egyéb észrevétel
Az egyik gyenge pont a technikai színvonal úgy gondolom mivel nincsenek megfelelően gépesítve a termelési folyamatok vagy csak részben, így a technikai hatányoknyság
eléggé alacsony.

2013. december 13. 16:42

Szücs Valentina
Egyéb észrevétel
Fontosnak tartom, hogy a programban szereplő helyzetelemzés részletezettsége nagyon jelentős szerepet kap. Az áttanulmányozás után látható, hogy kellő súlyú elemként
tekintettek erre.
A stratégiával kapcsolatban véleményem szerint a legfontosabb kereslet, az export bővítése, hiszen ez az alapja minden egyéb fejlesztési, védelmi tevékenységnek.
A természetes vizek minőségének javítása pedig nem csupán halászati célból jelentős, így egészségesebb környezet biztosítására is sor kerülhet.

2013. december 13. 13:40

Jákli Tímea

Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Mivel az emberek folyamatosan irtják az erdőket, szabályozzák a folyókat, lecsapolják a mocsarakat. Ennek köszönhetően a természetes környezetet mindinkább mesterséges táj
váltotta fel. Tehát, ha az élőhely változik, a változás mértékének megfelelően változik az élőlények csoportjainak, populációinak összetétele, sokfélesége.
Rendkívül fontosnak tartom: a vízminőség védelmét, megőrzését, a vizes élőhelyek állapotának javítását, természetes állapotban való fenntartását. Általános elvként kell
figyelembe venni, hogy vizeink legfontosabb és legfejlettebb élőlényei a halak, szabályozó szerepük a vízi élettérben meghatározó. A tervezet jó megoldást talál mindezekre
javítására, s fellendítésére.

2013. december 13. 13:37

Horváth Katalin
Egyéb észrevétel
A halastavak fenntartásában, támogatásában, fejlesztésében látok jövőt, hiszen nem csak a halászatnak ad otthont, hanem számos horgász is kitűnően töltheti a tavak mellett az
idejét (lsd.: Rétimajor-Aranyponty Zrt.).

2013. december 13. 11:24

Naszvadi Balázs
Egyéb észrevétel
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztály

A legkésőbb megjelent OP. Még több helyen össze kell hangolni a már korábban megjelent Vidékfejlesztési Programmal. Több olyan fejlesztés is van, ami a halászat, illetve
halgazdálkodáshoz, halfeldolgozáshoz kapcsolódik és mindkét operatív program lehetőséget biztosít a támogatására. A párhuzamos finanszírozási lehetőségek megszüntetése
indokolt. A MAHOP véleményünk szerint jól körülhatároltan tartalmazza a halgazdaságok fejlesztésének lehetőségeit, a halfeldolgozó üzemek létesítésének támogatását.
Szekszárd, 2013. december 13.
Tisztelettel
Naszvadi Balázs
területfejlesztési osztályvezető

2013. december 13. 11:19

Naszvadi Balázs
Egyéb észrevétel
A legkésőbb megjelent OP. Még több helyen össze kell hangolni a már korábban megjelent Vidékfejlesztési Programmal. Több olyan fejlesztés is van, ami a halászat, illetve
halgazdálkodáshoz, halfeldolgozáshoz kapcsolódik és mindkét operatív program lehetőséget biztosít a támogatására. A párhuzamos finanszírozási lehetőségek megszüntetése
indokolt. A MAHOP véleményünk szerint jól körülhatároltan tartalmazza a halgazdaságok fejlesztésének lehetőségeit, a halfeldolgozó üzemek létesítésének támogatását.
Szekszárd, 2013. december 13.
Tisztelettel
Naszvdi Balázs
területfejlesztési osztályvezető

2013. december 13. 10:42

Békés Megyei Kormányhivatal
Egyéb észrevétel
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Programhoz kapcsolódóan a Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának véleménye alapján az alábbi észrevételt
tesszük.
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) tervezete (2014-2020) széleskörű egyeztetés alapján készült el.
A halászati ágazat eddig még nem tapasztalt fejlődésnek indult. Az új pályázati lehetőségek még inkább biztosítani fogják a lakosság foglalkoztatásának növekedését, valamint
az egészséges táplálkozás népszerűsítését.
Javasoljuk a már kidolgozott technológiáknak az eddigieknél széleskörűb publikálását, szakkönyvek újbóli nyomtatását-kiadását (pl. a HAHI könyvtár REPERTÓRIUM Halászati
Tudományos Tanácskozás anyagai) és terjesztését a halászati ágazatban.
A tudásanyag ismételt terjesztésével megelőzhetőnek tartjuk az olyan technológiák kidolgozására irányuló pályázatok kiírását, amelyet már évekkel ezelőtt kikísérleteztek, csak
folyamatos publikálásuk elmaradt.
Szükségesnek tartjuk továbbá a pályázatok elbírálása előtt a széleskörű tájékozódást a halászati kutatások terén (pl.: ragadozóhalak mesterséges szaporítása, vályús
előnevelések, halászat gépesítése stb.), valamint azt, hogy a megyei halászati hatóságok bevonásával a szakmai elbírálás nagyobb szerepet kaphasson.
Békéscsaba 2013. december 13.
Tisztelettel:
Erdős Norbert
kormánymegbízott

2013. december 13. 10:06

Lasztovicza Jenő Veszprém megyei közgyűlés elnöke
Egyéb észrevétel
KONKRÉT JAVASLATOK:
(i) A 4. prioritástengely (A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése) keretében „potenciális célterületként” megjelenik a Balaton. Az ehhez a prioritástengelyhez az amúgy is
igen kis költségvetésű program (a jelenleg költségvetés szempontjából irányadó 2007 – 13 évi Halászati OP hét éves teljes kerete mindösszesen 40 millió Euro, kb. 12 md Ft )
mindösszesen 3%-a van rendelve.
Ezen kívül konkrét földrajzi illetve területi utalás nincs a programban.
Fontos szempontként rögzítjük, hogy az akvakultúra fejlesztésére irányuló prioritásokban a balatoni halászat támogatásokhoz juthasson.
(ii) A MAHOP esetében specifikus előzetes feltételként került megjelenítésre a többéves Nemzeti Akvakultúra Stratégia megléte. Az OP-tervezet szövege szerint „A Nemzeti
Akvakultúra Stratégia jelenleg kidolgozás alatt van, 2014 első negyedév végére készül el. A Stratégia alapját képező Fehér Könyv társadalmi egyeztetése november végén indul”.
Ezzel kapcsolatosan nyomatékosan felhívjuk a figyelmet a Balaton és a balatoni halászat pozícionálására.

2013. december 13. 10:06

Lasztovicza Jenő Veszprém megyei közgyűlés elnöke
Egyéb észrevétel
II. A programok végrehajtásának fő elemei tekintetében
Javasoljuk az integrált területi beruházások (ITI) rendszerének vagy egyéb, az egyes OP-ok közötti koordinációt biztosító eszközök széleskörű alkalmazását, elsősorban annak
érdekében, hogy a fejlesztési források a megyék és településeik számára kiszámítható, tervezhető módon és egymáshoz illesztve legyenek felhasználhatóak, így kihasználható
legyen az egyes fejlesztések szinergiája.

III. A tervezési folyamat tekintetében
Az OP-ok konkrét szövegei is utaljanak arra, hogy az egyes intézkedések kidolgozása során az OP-ok figyelembe veszik a megyei fejlesztési koncepciók lényeges elemeit és arra,
hogy a megyei fejlesztési programok kidolgozása során az OP-ok tervezői együttműködnek a megyei program tervezését koordináló szakemberekkel, annak érdekében, hogy a
megyék területi alapon kialakított fejlesztési tervei, szándékai a lehető leginkább beépülhessenek az alapvetően ágazati szemlélettel készülő programdokumentumok végleges
szövegébe. Fontosnak tartjuk, hogy a TOP mellett az ágazati szemléletű OP-ok tervezői és megyék között is induljon meg az érdemi egyeztetés, különösen azon intézkedések
tekinttében, melyek jelen feljegyzés „Az operatív programok tartalma” című részében megemlítésre kerültek.

2013. december 12. 21:05

Horváth Fruzsina
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A MAHOP-ról általánosan:
az anyag jól szerkesztett
könnyen olvashatő, érthető
részletesen kidolgozott programok szerepelnek benne

2013. december 12. 14:40

Zsadány Község Önkormányzata
A fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
A 2014-2020-as operatív programtervek előkészítésekor Zsadány Község Önkormányzata jelezte, hogy nagyon fontos lenne a mikrotérségünkben duzzasztó gravitációs
vízkivételmű építése Körösnagyharsánynál, a Sebes Körös folyón, mert ezzel biztosítva lenne a Biharugrai – Begécsi tórendszer élővízzel való folyamatos ellátása. Ez a tórendszer
méreteinél fogva egyedülálló, jó adottságokkal bír, csak az élővíz ellátása nem biztosított megfelelően jelenleg. Érintené továbbá a Holt Sebes Körös itteni szakaszát is, amely
megközelíti és érinti Körösnagyharsány, Biharugra, Zsadány, Okány, Vésztő településeket. A Holt Sebes Körösből öntözni is lehetne és ellátná vízzel a Vésztői, Okányi
szennyvíztisztítót.
A társadalmi egyeztetésre bocsájtott Magyar Halgazdálkodási Operatív Program tervezet olyan módon lett összeállítva, hogy az általunk jelzett jelentős problémára semmilyen
módon nem nyújt megoldást, nem biztosít a probléma csökkentésére lehetőséget.
Kérjük, a tervezet felülvizsgálatát, hogy a mikrotérség problémája orvosolható legyen, legyen esélyünk beadni pályázatot erre a célterületre.

2013. december 11. 22:31

Tömör Judit
Egyéb észrevétel
Nagyon fontosnak tartom a halászat fellendítését. Elsősorban a halastavak fenntartásával kell foglalkozni, azt kell segíteni és fejleszteni, valamint az élővilágot védeni. Örülök,
hogy ezt mind tartalmazza ez a tervezet.

2013. december 2. 13:23

Szűcsné Putics Anikó Márta
Egyéb észrevétel
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
Az alábbi két dokumentum tervezetet elolvastam:

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) TERVEZET MAHOP 3.0. VERZIÓ - melynek bemutatásán, meghívás alapján személyesen is részt vettem -.
AZ EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA) FORRÁSAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA tervezett dokumentum változatot.
Amelyek alapján az alábbi ponthoz tennék javaslatot.
2. SWOT ANALÍZIS ÉS AZ IGÉNYEK BEAZONOSÍTÁSA
2.2. TERMÉSZETES VÍZI HALGAZDÁLKODÁS
LEHETŐSÉGEK
Külső tényezők (környezeti jellemzők)
5. Integrált hullámtéri halgazdálkodás környezeti feltételei adottak
Fel lehetne újítani és kialakítani a Tisza-völgy ártéri és hullámtéri területein - Közép- Tisza-vidék, Alsó-Tisza- vidék - található kubik-gödröket, fokokat, mint vizes élőhelyeket.
Használatuk megfelelne és lehetőség lenne a nagy múltú hal szaporító - hal ivóhelyekre - természetes környezetben.
A 4.PRIORITÁSTENGELYHEZ: A foglalkoztatás és a területi kohézió növeléséhez
is kapcsolható volna ez a sajátos hal szaporítási és nevelési mód.
Újra és egyedi módon a magyar kultúra részét képezné ez a halászati hagyomány, tradíció.
Kapcsolható lenne még a CLLD programhoz is.
Üdvözlettel: Szűcsné Putics Anikó Márta
Tájgazdálkodási mérnök - Környezetgazdálkodás szakirány
Ezüstkanál Civil Szervezet Környezet- és természetvédelmi Szekció

