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H A T Á R O Z A T 

 

 

A Pest József Horgász Egyesület (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 27., továbbiakban: Kérelmező), mint 

a Belső Bédai holtág (víztérkód: 02-0016-1-1), nyilvántartott halgazdálkodási vízterület 

halgazdálkodásra jogosultjának, 2023. december 31. napjáig a fent nevezett vízterületre a 

halgazdálkodási hatóság a ponty (Cyprinus Carpio L.) halfaj esetében a tilalmi idő alól (05.02-

05.31.) felmentést engedélyez. 

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1135 

Budapest, Lehel u. 43-47.) címzett, de a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi 

Főosztály Földművelésügyi Osztályánál - mint első fokú halászati hatóságnál –eredeti példányban 

benyújtott, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 

vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó 

jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, 

amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt 

nem hivatkozott. A fellebbezés halasztó hatályú, és igazgatási szolgáltatási díj köteles. A fellebbezés 

benyújtásával egy időben 10.000,- Ft, (tízezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat kell a Pest Megyei 

Kormányhivatal 10023002-00302223-00000000 számú számlájára leróni. A megbízási közlemény 

rovatában, fel kell tüntetni a „ig.szolg.díj.” megjelölést, valamint az ügyiratszámot. A fellebbezéshez 

csatolni kell az átutalás bizonylatát vagy a készpénzfizetés eredeti igazolószelvényét. 

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton köteles benyújtani a fellebbezést 

az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.  

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton, a 

https://epapir.gov.hu/ honlapon elérhető e-Papír szolgáltatás (Témacsoport: kormányhivatali ügyek, 

Ügytípus: halászati hatósági feladatok, Címzett: Pécsi Járási Hivatal) igénybevételével köteles 

benyújtani.  

Gazdálkodó szervezet ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügye során köteles az 

ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, bírságokat, valamint a szolgáltatások 

ellenértékét elektronikus úton megfizetni. 

 

 

https://epapir.gov.hu/%20honlapon
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I N D O K O L Á S 

 

 2019. január 16-án a kérelmező a Belső Bédai holtág (Erdőfűi hídtól az árvízvédelmi töltésig), 

nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre a ponty (Cyprinus Carpio L.) halfaj esetében fajlagos tilalmi idő 

alóli felmentést kért 5 éves időtartamra.  

A halgazdálkodási hatóság megállapította, hogy a kérelmező a 02-0016-1-1 víztérkódú, „Belső Bédai 

holtág (Erdőfűi hídtól az árvízvédelmi töltésig)” megnevezésű nyilvántartott halgazdálkodási vízterület 

halgazdálkodásra jogosultja.  

 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (továbbiakban: Hhvtv.) 16. § (1) 

bekezdés és az (5) bekezdés a) b) pontjai szerint: „a halgazdálkodási hatóság hivatalból vagy a 

halgazdálkodásra jogosult kérelmére a jogszabályban meghatározott tilalmi időt megrövidítheti, az alól 

vagy a halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alól a halgazdálkodási vízterületre 

vagy annak egy részére meghatározott időtartamra felmentést engedélyezhet. 

(5) A közösségi jelentőségűnek nem minősülő fogható halfajok esetében a halgazdálkodási hatóság az 

(1) bekezdés szerinti döntéseket a (2) bekezdésben szereplő eseteken túlmenően 

a) az adott vízterületen elhanyagolható mértékben vagy nem szaporodó, telepítéssel fenntartott 

állományú halfaj hasznosítása, 

b) az okszerű gazdálkodás biztosítása” 

 

A halgazdálkodás és halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2103 (XII.29.) VM 

rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 10. § (1), (5) bekezdései szerint:   

10. § (1) „A halgazdálkodásra jogosult kérelmére történő fajlagos tilalmi idő megrövidítését, az alóli, 

illetve a méret- vagy mennyiségi korlátozás alóli felmentés engedélyezése iránti kérelmet 20 ha-nál 

nagyobb nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén a szakértői névjegyzékben szereplő halászati 

szakértő által készített engedélyezési dokumentációval kell alátámasztani. 

10. § (5) Nyilvántartott halgazdálkodási területen a ponty faj esetében a fajlagos tilalmi idő alóli 

felmentést 5 éves időtartamra a halgazdálkodásra jogosult kérelmére engedélyezi a halgazdálkodási 

hatóság, ha a ponty rendszeres telepítése a halgazdálkodási terv szerint eléri vagy meghaladja a 100 

kg/ha/év mennyiséget.” 

 

A Vhr. 10. § (1) bekezdésnek megfelelően a Kérelmező mellékletként csatolta Dr. Gorda Sándor 

okleveles halászati szakmérnök engedélyezési dokumentációját. A halgazdálkodási hatóság 

megállapította, hogy Dr. Gorda Sándor a haltenyésztés, halászati ökonómia szakértői tevékenység 

végzésére jogosult, a szakértői névjegyzékben szerepel.  

 

A Belső-Bédai holtág nyilvántartott halgazdálkodási vízterület haltelepítési adatai a 2017-2018-as évre 

vonatkozóan a ponty halfaj tekintetében: 

 

Év II. nyaras III. nyaras 

2017. 1830 kg 3170 kg 

2018. 3275 kg 9047 kg 
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A Belső-Bédai holtág (az Erdőfűi hídtól az árvízvédelmi töltésig) nyilvántartott halgazdálkodási vízterület 

a halgazdálkodási hatóság nyilvántartása alapján 32,8 ha területnagyságú. A 2017-2018-as haltelepítési 

adatokból megállapítható, hogy a Vhr. 10. § (5) bekezdésében foglalt 100 kg/ha/év mennyiséget a 

halgazdálkodásra jogosult teljesítette.  

 

A halgazdálkodási hatóság felhívja a Kérelmező figyelmét, hogy a jóváhagyott halgazdálkodási terv 

részét képező horgászrendjét a ponty halfaj tilalmi idejének feloldásával kiegészítenie köteles.  

 

Fenti rendelkezéseket és szakmai megfontolásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntött a halgazdálkodási hatóság.  

 

A halgazdálkodási hatóság hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése 

határozza meg. 

Döntését a fent hivatkozott jogszabályokon túlmenően az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének 

megfelelően hozta meg. A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. §-a és a 116. § (2) bekezdésének a) 

pontja biztosítja, a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 30. § (7) bekezdésében és az Ákr. 118. § (1)-(3) 

bekezdésében leírtak szerint.  

A jogorvoslatról az Ákr. 117.§ (1) bekezdése, 118.§ (1)-(4) bekezdései és az Eüsztv. 1.§ 23. pontja, 9.§ 

(1) bekezdés a) pont, aa) alpontja alapján adott a halgazdálkodási hatóság tájékoztatást. 

 

A fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettséget a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási 

szervei előtt kezdeményezett eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az 

igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 4. § (1)-(2) 

bekezdései írják elő, annak mértékét a 4. § (3) bekezdése határozza meg. a befizetés módját az. Eüsztv. 

1.§ 14. pontja, 24.§ (2) bekezdése határozza meg. 

 

 

Pécs, 2019. február  „     ’’   

 

Dr. Kollár Ferenc járási hivatalvezető felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

Tamás Mihályné dr. 

főosztályvezető- helyettes 

 

Kapják: 

1. Pest József Horgász Egyesület 

2. Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály Természetvédelmi Osztály 

3. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

4. Irattár 
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