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A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 94. (a továbbiakban: 

Jogosult) kérelemmel fordult a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti 

Főosztályához, amelyben kérte a halgazdálkodási hasznosításában álló 13-199-1-1 víztérkódú 

”Szigetbecsei holtág” elnevezésű vízterületen a 2022. augusztus 17. napján kelt, PE/HAL/00758-2/2022. 

ügyiratszámú határozatban elrendelt általános halászati és-horgászati tilalom visszavonását.  

 

A kérelmet megvizsgáltam és meghoztam az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Földművelésügyi Osztály területi 

halgazdálkodási hatósági jogkörében, a 13-199-1-1 víztérkódú ”Szigetbecsei holtág” elnevezésű 

vízterületen 

 

2022. augusztus 18. napjától elrendelt általános halászati és horgászati tilalmat 2022. augusztus 

24. napjával visszavonja. 

 

Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs. Döntésem a közléssel véglegessé válik. 

 

A véglegessé vált döntés ellen a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől 30 napon belül 

közigazgatási pert indíthat a Budapest Környéki Törvényszéknél (1443 Budapest, Pf. 175) 

hatóságom elleni keresetlevél előterjesztésével. 

 

A keresetlevelet az illetékes Törvényszéknek kell címezni, de hatóságomhoz kell eljuttatni a közléstől 

számított 30 napon belül, elektronikus úton vagy postai úton, ajánlott küldeményként (Pest Megyei 

Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály 2101 Gödöllő, Pf.: 292). 

 

Természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton, vagy papír alapon is benyújthatja. Az 

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

törvény 9. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a keresetlevelet. Elektronikus úton a 

keresetet csak az IKR rendszeren keresztül lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen 

található: „https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client”. 

 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client


 

  

A keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó 

hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, 

annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Jogosult kérelmet nyújtott be Hivatalomhoz 2022. augusztus 23. napján, amelyben a 2022. augusztus 

17. napján kelt, PE/HAL/00758-2/2022. ügyiratszámú határozatban elrendelt általános halászati és 

horgászati tilalom visszavonását kérelmezte a halgazdálkodási hasznosításában álló 13-199-1-1 

víztérkódú ”Szigetbecsei holtág” elnevezésű vízterületen. 

 

A kérelemben szerepel, hogy a szóban forgó terület vízellátása megoldódott, sikerült a maximális üzemi 

vízszintre feltölteniük a holtágat. 

 

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Határozatomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 30. §-ban biztosított hatáskörben eljárva, az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdése alapján 

hoztam meg. A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § alapján zártam ki. 

 

A közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségéről és szabályairól az Ákr. 114. § (1) bekezdés első 

fordulata alapján, továbbá a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: 

Kp.) 13. § (1)-(2) bekezdése, 28. § (1)-(2) bekezdése, 39. §-a, a kapcsolattartásról a polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §, valamint az elektronikus ügyintézés és 

a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése 

rendelkezik.  

 

Gödöllő, digitális aláírás szerinti dátummal  

 

Dr. Tarnai Richárd főispán 

nevében és megbízásából: 

 

 Czeglédi Attila 

osztályvezető 
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