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A MAHOP Irányító Hatóság közleménye az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból 

finanszírozott egyes támogatásokhoz kapcsolódóan felvett és alkalmazott új munkavállalókra 

vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről 

 

 

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 

1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek (a továbbiakban: ETHA rendelet) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében 

finanszírozott műveletekre vonatkozó közös monitoring- és értékelési rendszer tartalma és kialakítása 

tekintetében történő kiegészítéséről szóló az Európai Bizottság 1014/2014/EU felhatalmazáson alapuló 

rendelete rendelkezik a monitoring- és értékelési rendszer létrehozásáról. 

 

A rendszer célja, hogy pontos adatok álljanak rendelkezésre a halgazdálkodás terén elért eredmények 

bemutatásához, eredményességének értékeléséhez és hozzájáruljon a halgazdálkodás célzottabb 

támogatásához. A fenti célok megvalósítása érdekében a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 

(a továbbiakban: MAHOP) keretében támogatott projektek kedvezményezettjei kötelesek elektronikus 

úton az Irányító Hatóság részére valamennyi olyan – különösen a meghatározott célkitűzések és 

prioritások elérésére vonatkozó – információt eljuttatni, amelyek szükségesek a Közös Halászati 

Politika, az ETHA rendelet és a MAHOP célkitűzései sikerességének monitoringjához és értékeléséhez. 

 

Azon felhívások keretében, amelyeknél a Kedvezményezett vállalta a tartalmi értékelési szempontnál 

és/vagy monitoring mutatóban, hogy a projekt megvalósításának eredményeként a foglalkoztatotti 

létszámát növeli, a vállalás teljesítéséről köteles adatszolgáltatást nyújtani. Ezen adatszolgáltatás 

a záró kifizetési kérelem, valamint évente a fenntartási jelentések benyújtásakor teljesítendő. 

 

A fenti adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatban az Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt 

Kedvezményezetteket, hogy ellenőrzés során akkor tekinthető igazoltnak az új munkavállalók száma, 

amennyiben az adatszolgáltatás benyújtását megelőző utolsó lezárt év (január 1. és december 31. 

közötti időszak) átlagos statisztikai létszámában a bázisértékhez viszonyított növekmény 

egyértelműen megállapítható. Amennyiben a záró kifizetési kérelem során kerül igazolásra a 

foglalkoztatotti létszám növelése, a kérelem benyújtását megelőző hónap statisztikai létszáma is 

elfogadható. 
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Alátámasztó dokumentumok: 

- új munkavállaló(k) munkaszerződése; 

- a releváns időszakra vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „Útmutató a munkaügy-

statisztikai adatszolgáltatáshoz” című kiadvány iránymutatásának megfelelő statisztikai 

kimutatás az átlagos statisztikai létszámról (alátámasztó dokumentumként elfogadható a 

vállalkozás bérszámfejtési szoftveres programból kinyert statisztikai kimutatása, ennek 

hiányában könyvelő által ellenjegyzett kimutatás. 

 

Felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét, hogy alátámasztó dokumentumként önmagában a 

munkaszerződés bemutatása nem elegendő, tekintettel arra, hogy alá kell tudni támasztani a 

foglalkoztatotti létszám növekedését a vállalkozás foglalkoztatotti összlétszámában is. 

A vállalati szintű növekmény alátámasztására az átlagos statisztikai létszám adatok szolgálnak. 

Az ellenőrzés során az adatszolgáltatáskor releváns időszak adatai kerülnek összevetésre a 

bázis időszak átlagos statisztikai létszám adataival. Az átlagos statisztikai létszám kimutatás 

elkészítéséhez a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „Útmutató a munkaügy-statisztikai 

adatszolgáltatáshoz” című kiadványa nyújt segítséget: 

(https://www.ksh.hu/docs/hun/info/02osap/utmutato_a_munkaugy_statisztikai_adatszolgaltatashoz_20

150101.pdf). 

Csak és kizárólag ezen iránymutatás alapján elkészített kimutatás fogadható el. Az átlagos statisztikai 

létszám kimutatás teljesíthető a vállalkozás bérszámfejtési szoftveres programból kinyert statisztikai 

kimutatásával és / vagy ennek hiányában könyvelő által ellenjegyzett kimutatással. 

 

A felhívások alapján új munkavállalóként (foglalkoztatás bővítésként) csak a teljes munkaidőben 

foglalkoztatott munkavállaló fogadható el*. Az új munkavállaló munkaviszonyának létesítésére 

legkorábban a támogatási kérelem benyújtását követő naptól, de legkésőbb a záró kifizetési kérelem 

benyújtásának időpontjáig van lehetőség. Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag a támogatási kérelem 

benyújtását követő naptól, de legkésőbb a záró kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától 

folyamatosan alkalmazott, munkaszerződéssel rendelkező, teljes munkaidős*, határozott vagy 

határozatlan idejű jogviszonyban álló munkavállaló fogadható el a foglalkoztatotti létszám 

növelésre.  

 

A fenntartási időszakban, amennyiben személycsere történik, úgy szükséges az új munkavállalóval 

kötött munkaszerződés benyújtása, ellenkező esetben elegendő a kedvezményezett nyilatkozata arra 

vonatkozóan, hogy továbbra is fenntartja – legkésőbb a záró kifizetési kérelem benyújtásakor igazolt – 

az adott munkavállaló munkaviszonyát.   

 

 

 

https://www.ksh.hu/docs/hun/info/02osap/utmutato_a_munkaugy_statisztikai_adatszolgaltatashoz_20150101.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/info/02osap/utmutato_a_munkaugy_statisztikai_adatszolgaltatashoz_20150101.pdf
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Felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét, hogy lehetőség van a tartalmi értékelési 

szempontokra kapott végleges pontszámokról tájékoztatást kérni. A cégszerűen aláírt kérelmet .pdf 

formátumban a halaszat@am.gov.hu e-mail címre kell megküldeni és az Irányító Hatóság a kérelemnek 

megfelelően az adott támogatási kérelem tartalmi értékelés minőségbiztosítása során véglegesített 

pontjait tájékoztatás céljából elektronikus úton megküldi. 

 

 

 

MAHOP Irányító Hatóság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Elfogadható a részmunkaidőben foglalkoztatottak összesen 8 órát kitevő munkaideje is. Pl.: 2 fő 4 órás részmunkaidőben, vagy 

1 fő 6 órás és 1 fő 4 órás részmunkaidőben stb. 

Kivétel a MAHOP-2.3-2016 számú felhívás tekintetében az az eset, amikor megfelelő szakmai készségekkel és kompetenciával 

rendelkező személyt szükséges foglalkoztatni. Ez a személy kizárólag teljes munkaidőben foglalkoztatott lehet. 
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