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A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 94.) halgazdálkodásra 

jogosult kíméleti területek kijelölése tárgyában beküldött 890/2019. számú kérelme alapján indult 

halgazdálkodási hatósági eljárásban meghoztam az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T. 

 

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség, mint Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékvizei (a 

Dömsödi Holt Duna-ág víztérkód: 13-016-1-1, a Ráckevei (Soroksári) Dunaág Kvassay zsiliptől Tassi 

zsilipig, a hozzátartozó mellékágakkal és hókonyokkal víztérkód: 13-017-1-1, a Somlyó csatorna 

víztérkód: 13-018-1-1, a Dunavölgyi főcsatorna Pest megyei szakaszai mellékágak és vadvízek 

víztérkód: 13-019-1-1, az Északi Övcsatorna és XXX. Csatorna + mellékvizek víztérkód: 13-020-1-1 és a 

Duna-Tisza csatorna (Dunaharaszti, Taksony) víztérkód: 13-021-1-1) nyilvántartott halgazdálkodási 

vízterületek halgazdálkodásra jogosultjának kérelme alapján a következő kíméleti területeket jelölöm ki. 

 

Kijelölt ívó kíméleti területek: 

 

Kijelölt ívó kíméleti terület neve: Czuczor-szigeti nádasok a Dunaharaszti hajóállomástól a 47-es fkm-ig 

mind a három ágban (víztérkód: 13-017-1-1) 

Kijelölt ívó kíméleti terület mérete: 13,95 ha 

Kijelölt ívó kíméleti terület EOV koordinátái: 

 

653850.6, 226073.6 

653814.9, 226105.9 

653343.9, 225238.1 

653364.9, 225233.3 

653433.0, 225192.9 

652473.1, 224072.5 

652494.6, 224034.5 

652796.4, 224410.3 

652789.7, 224394.0 

652675.5, 224207.1 

653136.0, 224644.4 

 
 

Ügyiratszám: PE-06/FM3/00021-2/2020. 

Előirat: PE-06/FM3/01829/2019. 

Ügyintéző: Szabóné Várnai Helga 

Telefon: (06 28) 532 356 

 

Tárgy: Kíméleti területek kijelölése  

Hiv. szám: PE-06/ÉKTF/04717-2/2019. 

Melléklet: - 
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Kijelölt ívó kíméleti terület neve: az Angyali-sziget északi csücskénél elterülő nádas és lagúna teljes 

területe (víztérkód: 13-017-1-1) 

Kijelölt ívó kíméleti terület mérete: 12,23 ha 

Kijelölt ívó kíméleti terület EOV koordinátái: 

 

643188.7, 206597.5 

643171.9, 206808.6 

643114.4, 206805.2 

642948.3, 206392.6 

643108.0, 206014.7 

 

Kijelölt ívó kíméleti terület neve: a Dömsödi Holt-Duna Ráckevei (Soroksári)-Dunába csatlakozó ún. 

átvágás szakasza (9-9,5 fkm.) (víztérkód: 13-017-1-1) 

Kijelölt ívó kíméleti terület mérete: 13,03 ha 

Kijelölt ívó kíméleti terület EOV koordinátái: 

 

645911.5, 193581.4; 

645898.5,193615.2 

646135.7, 193842.8 

646167.9, 193813.5 

 

Kijelölt ívó kíméleti terület neve: a ráckevei strandtól a hídig terjedő nádas-gyékényes (bal) partszakasz 

(19-19,3 fkm) (víztérkód: 13-017-1-1) 

Kijelölt ívó kíméleti terület mérete: 7,38 ha 

Kijelölt ívó kíméleti terület EOV koordinátái: 

 

642507.3, 201942.6 

642613.1, 201944.9 

642683.6, 201772.1 

 

Kijelölt ívó kíméleti terület neve: A Makádi természetvédelmi terület teljes parti részén (5,45-6,54 fkm) 

(víztérkód: 13-017-1-1) 

Kijelölt ívó kíméleti terület mérete: 4,94 ha 

Kijelölt ívó kíméleti terület EOV koordinátái: 

 

643589.8, 192469.7 

642982.5, 191702.3 

 

A fent részletezett ívó kíméleti területek védelme érdekében 

 

2020. március 1-jén „00:00” órától 2020. június 15-én „24:00” óráig, 

2021. március 1-jén „00:00” órától 2021. június 15-én „24:00” óráig, 

2022. március 1-jén „00:00” órától 2022. június 15-én „24:00” óráig, 

2023. március 1-jén „00:00” órától 2023. június 15-én „24:00” óráig, 

2024. március 1-jén „00:00” órától 2024. június 15-én „24:00” óráig 

  

általános halászati és horgászati tilalmat rendelek el. 
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Kijelölt vermelő kíméleti területek: 

 

Kijelölt vermelő kíméleti terület neve: Francia-öböl (víztérkód: 13-017-1-1) 

Kijelölt vermelő kíméleti terület mérete: 5,28 ha 

Kijelölt ívó kíméleti terület EOV koordinátái: 

 

652942.1,232985.3 

652953.1,232898.2 

652072.7,232907.5 

652073.5, 232960.7 

 

A fent részletezett vermelő kíméleti terület védelme érdekében 

 

2019. november 2-án „00:00” órától 2020. március 1-jén „00:00” óráig, 

2020. november 2-án „00:00” órától 2021. március 1-jén „00:00” óráig, 

2021. november 2-án „00:00” órától 2022. március 1-jén „00:00” óráig, 

2022. november 2-án „00:00” órától 2023. március 1-jén „00:00” óráig, 

2023. november 2-án „00:00” órától 2024. március 1-jén „00:00” óráig 

  

általános halászati és horgászati tilalmat rendelek el. 

 

Kijelölt vermelő kíméleti terület neve: Taksonyi-holtágon a keresztező közúti hídtól a torkolat (DNy) felé 

250 méteren belül mind a két ágban (víztérkód: 13-017-1-1) 

Kijelölt vermelő kíméleti terület mérete: 10,63 ha 

Kijelölt ívó kíméleti terület EOV koordinátái: 

 

650875.0, 221171.7 

650843.4,221226.6 

650675.1, 221013.6 

650663.8,221027.0 

650717.3, 221084.0 

650648.4, 221049.2 

650635.0, 221063.3 

 

A fent részletezett vermelő kíméleti terület védelme érdekében 

 

2020. november 2-án „00:00” órától 2021. március 1-jén „00:00” óráig, 

2021. november 2-án „00:00” órától 2022. március 1-jén „00:00” óráig, 

2022. november 2-án „00:00” órától 2023. március 1-jén „00:00” óráig, 

2023. november 2-án „00:00” órától 2024. március 1-jén „00:00” óráig 

  

általános halászati és horgászati tilalmat rendelek el. 
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A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) a PE-06/ÉKTF/04717-2/2019.számú 

szakvéleményében hozzájárulását az alábbi feltételekkel adta meg: 

 

„A T. Címzett tárgyi ügyben küldött PE-06/FM3/01829-3/2019. számú megkeresésére vonatkozó szakági 

rendelet alapján a Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) Érdi Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Járási Hivatal) a természetvédelmi 

szakkérdés tekintetében az alábbi szakvéleményt adja: 

 

A Lajos-hókony kíméleti területekből történő kivonása ellen táj- és természetvédelmi 

szempontból kifogást nem emelek.” 

 

A jogosult a kérelem elbírálásához szükséges 2 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat 2019. december 5. 

napján megfizette. A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatáért fizetendő 

12 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat a kérelmező 2019. december 5. napján megfizette. 

 

A határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi 

és Erdészeti Osztályhoz (1024 Budapest, Frankel Leó út 42-44.) címzett, de a Pest Megyei 

Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Földművelésügyi 

Osztályhoz - mint első fokú halgazdálkodási hatósághoz - benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A 

fellebbezés benyújtásával egyidejűleg igazgatási szolgáltatási díjat kell leróni, melyet a 10023002-

00302223-00000000 számlára kell teljesíteni, a fizetési megbízás közlemény rovatába fel kell tüntetnie a 

határozat iktatószámát és a hatósági eljárás megnevezését (14. Elsőfokú hatósági döntés elleni 

fellebbezés díja). A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni 

kell.  

 

A határozat elleni fellebbezés díja 600 Ft. 

 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést 

indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyből az elsőfokú eljárásban az 

ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre 

jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő 

lemondás nem vonható vissza. 

 

Az I. fokú hatóság a fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltét követően 

felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult másodfokú hatósághoz kivéve, ha a megtámadott 

határozatot a fellebbezés alapján módosítja, visszavonja, kijavítja, vagy kiegészíti. 

 

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt 

megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben 

foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésében hivatkozott 

érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés 

meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a 
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tényállást, és meghozza a döntést. Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a másodfokú 

hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti. 

 

A hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már nem változtathatja meg. A fellebbezésnek a döntés 

végrehajtására halasztó hatálya van, fellebbezés hiányában a közléstől számított 15 nap elteltével válik 

véglegessé.  

 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség, mint a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékvizei 

nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek halgazdálkodásra jogosultja a 2019. november 4. napján kelt 

PE-06/FM3/01609-3/2019. ügyiratszámú kíméleti területek kijelölését tartalmazó határozat módosítását 

kérelmezte 2019. december 5-én. A kérelem alapján 2019. december 6. napján közigazgatási hatósági 

eljárás indult. 

 

A Jogosult kérelméhez mellékelte a kíméleti területek módosításával kapcsolatos szakértői véleményt, 

valamint az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésének igazolását. A szakvélemény alapján a Jogosult 

kéri a Lajos-hókony teljes területének kivonását a kijelölt vermelő kíméleti terület közül, valamint az ott 

elrendelt általános horgászati és halászati tilalom feloldását. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a PE-

06/ÉKTF/04717-2/2019. számú szakvéleményének vizsgált szakkérdései: 

 

„Természetvédelmi szakkérdés tekintetében annak elbírálása, hogy a halgazdálkodási kíméleti területté 

nyilvánítás feloldására a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi következményeknek 

megfelel-e. 

 

A Lajos-hókony területe a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § 

(2) bekezdés alapján ex lege védett lápterület. Az ingatlant tartalmazza a Vidékfejlesztési Értesítő LXII. 

évfolyam 1. számában megjelent az ex lege lápi és szikes tavi védettséggel érintett területekről szóló 

vidékfejlesztési miniszter által kiadott közleménye, „a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési 

területén található, lehatárolt határvonalú ex lege védett láppal érintett ingatlanok helyrajzi számos 

listája” c. fejezete, valamint az ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM 

rendelet által meghatározott HUDI 20042 jelű Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág jóváhagyott, kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 terület része. 

 

Az érintett víztest környezete sűrűn beépített, parthoz kapcsolódó vízállásokkal fragmentált. A Lajos-

hókony, mint téli halvermelő kíméleti területre vonatkozó téli horgászati korlátozás törlése és a vonatkozó 

horgászrend módosítása a Járási Hivatal birtokában lévő élőhelyi és biotikai információk alapján 

őshonos és védett fajokat potenciálisan nem veszélyeztet, így elfogadható. 
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A Tvt. 43. § (1) bekezdése értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, 

elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, 

költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró Járási Hivatal környezetvédelmi 

és természetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] szabályozza. 

Tájékoztatom, hogy a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 24. §-a, 37. §-a és 1. sz. mellékletének II. fejezet 

5. pontja alapján a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság az eljárásban ügyfélnek minősül. 

 

Tárgyi ügyben hozott határozat egy példányát kérjük, az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján a Járási 

Hivatal, valamint az Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjék.” 

 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 9. § (1) 

bekezdése szerint, a halállományok telelő és szaporodó helyeinek védelméről halgazdálkodási 

vízterületenként külön kell gondoskodni.  

 

A Hhvtv. 9. § (2) bekezdése szerint, a halgazdálkodási hatóság az (1) bekezdés szerinti helyet – ha 

annak ökológiai szerepe indokolja – halgazdálkodási kíméleti területnek jelöli ki és halfogási tilalmat 

rendel el.  

 

Az egyes halgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról szóló 413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Korm. rendelet) 14. § (1) bekezdése szerint, a halgazdálkodási hatóság a vermelő- és 

ívóhelyek ökológiai szerepének külön vizsgálata nélkül halgazdálkodási kíméleti területet (a 

továbbiakban: kíméleti terület) jelöl ki 

a) a 200 ha-nál nagyobb vízterületű, vagy 

b) folyóvíz esetén a 20 kilométernél hosszabb 

nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken. 

Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése értelmében a kíméleti terület kijelölése iránti eljárást az (1) 

bekezdés szerinti esetkörben a halgazdálkodásra jogosultnak kell kérelmeznie. Ha a nyilvántartott 

halgazdálkodási vízterület nem éri el az (1) bekezdésben foglalt méretküszöböt, a kíméleti terület 

kijelölése a Hhvtv.-ben foglalt feltételek fennállása esetén kérelmezhető, vagy a kijelölést a 

halgazdálkodási hatóság hivatalból végzi el. 

A Korm. rendelet 14. § (3) A kíméleti terület kijelölésére irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a kíméleti 

terület helyét és méretét, valamint a kérelmet alátámasztó indokok bemutatását. 

A Korm. rendelet 14. § (4) A kérelmet az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a 

szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti szakértői névjegyzékben 

szereplő halászati szakértő vagy országos kutatási célú halfogási engedéllyel rendelkező személy 

készítheti elő. 
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A Korm. rendelet 14. § (5) A kíméleti területeket a halgazdálkodási hatóság, valamint az Országos 

Halgazdálkodási Adattár 

a) a kíméleti területet kijelölő EOV koordinátákra, 

b) a kíméleti területként kijelölt vízterület méretére és 

c) a kíméleti terület vermelő- vagy ívóhelyként történő kijelölésére 

vonatkozó adatokkal tartja nyilván. 

A Korm. rendelet 14. § (6) A kíméleti terület meghatározott nyilvántartott halgazdálkodási vízterület 

szakaszokra vagy részekre, ötéves időtartamra jelölhető ki. A kíméleti terület kijelölése hivatalból vagy 

kérelemre újabb ötéves időszakra meghosszabbítható. A kíméleti terület kijelölése a halgazdálkodásra 

jogosult kérelmére módosítható. 

A Korm. rendelet 15. § értelmében a kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások 

megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult köteles gondoskodni. A halgazdálkodásra jogosult a 

területi jegyen vagy a területi jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik a kíméleti 

terület határai részletes leírásának, valamint a kíméleti területre vonatkozó halfogási tilalom időbeli 

hatályának megismertetéséről. A kíméleti területként kijelölt vermelőhelyen legalább november 15-től 

február 28-ig, ívóhelyen legalább március 1-jétől június 15-ig tartó általános halászati és horgászati 

tilalmat kell elrendelni. A tilalom nem érinti az őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen, 

idegenhonos inváziós halfajok gyérítése érdekében a halgazdálkodásra jogosult által végzett 

tevékenységeket. 

 

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 

szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet) 1. mellékletében meghatározott. A 

környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatáért fizetendő díj a környezetvédelmi és 

természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról 

szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott. 

 

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 80. § és 81. § alapján adtam ki. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § alapján adtam tájékoztatást. 

 

A határozat ellen a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a 

fellebbezési eljárásról való tájékoztatás az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontján, 118. §-án, 119. §-án 

alapul.  

 

A fellebbezési eljárás díj mértékére és megfizetésének, lerovásának módjára vonatkozó tájékoztatás a 

VM rendelet 4. § (4) bekezdésén alapul. 
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Az első fokú halgazdálkodási hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 30. § -a állapítja meg. Illetékességet 

az Ákr. 16. § (1) bekezdés határozza meg. 

 

Gödöllő, 2020. január 7. 

  

dr. Zöld-Nagy Viktória járási hivatalvezető 

nevében és megbízásából: 

 

 

 Czeglédi Attila 

 osztályvezető 

  

 

Határozatot kapják: 

1) Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség elektronikusan: 19180564 

2) PMKH Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elektronikusan 

3) Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal - OHA elektronikusan 

4) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság elektronikusan: 711100335 

5) Irattár 


