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HATÁROZAT
A halgazdálkodási hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály, 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.; a továbbiakban:
Baranya Megyei Kormányhivatal) a Pest József Horgászegyesület (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 27.; a
továbbiakban: Halgazdálkodásra Jogosult) részére a Belső-Bédai holtág, mint a 02-016-1-1 víztérkód
alatt nyilvántartásba vett halgazdálkodási vízterület 5 évre szóló halgazdálkodási terve
jóváhagyása tárgyú, 2020. november 24. napján kelt BA/52/04613-10/2020. ügyiratszámú
határozatának (továbbiakban: Határozat) rendelkező részében meghatározott természetvédelmi
előírásait – hivatalból – az alábbiak szerint
módosítja:
2. Természetvédelmi előírások
2.1.

A területen horgászni kizárólag a mellékelt térképen jelöltek szerint lehet, amelyet a
halgazdálkodásra jogosult köteles a honlapján közzé tenni.

2.2.

A holtág gépjárművel, a meglévő szilárd burkolatú utak kivételével, kizárólag külön
természetvédelmi engedély birtokában közelíthető meg, az erre vonatkozó kötelezettséget
a területi engedélyeken (éves, napi, heti, felnőtt, ifjúsági, gyermek) fel kell tüntetni.

A 2.3. és 2.4 pontok törlése kerülnek.
2.5.

Az öt évre szóló halgazdálkodási terv időszaka alatt telepíteni kell legalább 50-100 kg
compót és/vagy sárkárászt.

2.6.

Az öt évre szóló halgazdálkodási terv időszaka alatt telepített ponty legalább 5 %-a
nyurga- vagy tőponty kell, hogy legyen.

A módosítás a Határozat egyéb rendelkezéseit, így a további természetvédelmi előírásokat,
halgazdálkodási előírásokat, illetve szakhatósági előírásokat nem érinti, azok változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
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Jelen határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat közlésétől
számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni a
Pécsi Törvényszéktől (7623 Pécs, Rákóczi út 34.).

A keresetlevelet a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként
postára adni. A belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél elektronikus
kapcsolattartásra köteles. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, illetve az azt önként választók
a keresetlevelet a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon (IKR rendszer) keresztül nyújthatják
be. Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a
közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendelet (a
továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (további
tájékoztatás: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapunyomtatvanyok).
A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert
tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a
felperes a keresetlevélben kérheti. Az erre irányuló kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a
keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelem formájában a halasztó hatály elrendelését kérheti. A
kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem
szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet
megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt
napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.
INDOKOLÁS
A Halgazdálkodásra Jogosult 2020. szeptember 25. napján a Belső-Bédai holtág, mint a 02-016-1-1
víztérkód alatt nyilvántartásba vett halgazdálkodási vízterület 5 évre szóló halgazdálkodási tervének
jóváhagyása iránti kérelmet nyújtott be a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz, mely alapján 2020.
szeptember 26. napján eljárás indult. A Baranya Megyei Kormányhivatal Határozatában a
Halgazdálkodásra Jogosult 5 évre szóló halgazdálkodási tevét 2025. december 31. napjáig jóváhagyta.
A Halgazdálkodásra Jogosult 2020. december 07. napján jogorvoslati kérelemmel élt a Baranya Megyei
Kormányhivatal Határozatának rendelkező részében foglalt természetvédelmi előírásokat tartalmazó 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 2.6. pontokkal szemben, melyek hatályon kívül helyezését, illetve módosítását kérte.
A Baranya Megyei Kormányhivatal megállapította, hogy a keresetlevélben kifogásolt, a horgászhelyek
megközelítésére vonatkozó előírások (2.1, 2.2, 2.3. és 2.4 pontok) módosítása szükséges, mivel a
gépjárművel való közlekedés a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdés j)
pontja alapján a természetvédelmi hatóság külön eljárásban kiállított engedélye birtokában lehetséges. A
fentiek alapján a 2.1. és 2.2. pont módosításra, a 2.3. és 2.4 pontok törlésre kerültek.

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály
7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.  7614 Pécs, Pf.: 33.
 +36-72 795-009  efo@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

3
A Baranya Megyei Kormányhivatal mérlegelve a Halgazdálkodásra Jogosult által a compó, sárkárász és
nyurga ponty beszerzésének a keresetében ismertetett nehézségeit, módosította a 2.5. és 2.6. pontot,
tekintettel arra, hogy a holtág fajkészletének a biológiai sokféleség fenntartása érdekében történő
bővítése az öt éves ciklus alatt végrehajtva is elfogadható.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 115. § (1)
bekezdése szerint, ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt
módosítja vagy visszavonja. A (2) bekezdés értelmében ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért, és az
ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a
keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.
A Baranya Megyei Kormányhivatal megállapította, hogy a Halgazdálkodásra Jogosult által keresetében
sérelmezett, a Határozatban foglalt természetvédelmi előírásokra vonatkozó pontok részben jogszabályt
sértenek, részben a hatóság a keresetlevélben kifejtett szakmai állásponttal egyetért, részben a
módosítások miatt egyes pontok törlése, illetőleg összevonása szükséges.

Fentiekre tekintettel a

hatóság a rendelkező részben meghatározottak szerint a Határozatot módosította.
A Baranya Megyei Kormányhivatal jelen döntését az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdései alapján
határozatba foglalta, amely az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a közlésével véglegessé válik.
A Baranya Megyei Kormányhivatal tárgyi ügyben halgazdálkodási hatóságként a földművelésügyi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 30.
§ (1) és (3) bekezdései alapján járt el.
A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati tájékoztató a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §, 50. § és 77. §-án, az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján, valamint az IM. rendelet 6. § (1) bekezdésén
alapul.
Pécs, 2020. december „

’’
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott
felhatalmazása alapján kiadmányozta:
Ladányi Roland
ügyintéző

Kapják:
1. Pest József Horgász Egyesület - CK
2. BAMKH AKF KTO (Hiv. szám:707-9/2020.) - HK
3. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Hiv. szám: 35200/4087-1/2020.ált.) - HK
4. Irattár
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