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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 13-017-1-1 víztérkódú ” 

Ráckevei (Soroksári) Dunaág Kvassay zsiliptől Tassi zsilipig, a hozzátartozó mellékágakkal és 

hókonyokkal” elnevezésű vízterületen az RSD 40+080 fkm és az RSD 40+030 fkm között (EOV 

koordináták: 649945 220708-649941 220669) általános halászati és-horgászati tilalom elrendelését.  

 

A kérelmet megvizsgáltam és az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

hoztam. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Földművelésügyi Osztály 

elsőfokú halgazdálkodási hatósági jogkörében, a Ráckevei (Soroksári) Dunaág Kvassay zsiliptől Tassi 

zsilipig, a hozzátartozó mellékágakkal és hókonyokkal” elnevezésű vízterületen, az RSD 40+080 fkm és 

az RSD 40+030 fkm között (EOV koordináták: 649945 220708-649941-220669)  

 

2021. április 1. napjától visszavonásig, általános halászati és horgászati tilalmat rendel el.  

 

A jogosult a kérelem elbírálásához szükséges 2 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat 2021. március 31. 

napján megfizette. 

 

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

A véglegessé vált döntés ellen jogszabálysértésre hivatkozással 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.: 431). 

 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. 

 

 



 

  

 

I N D O K O L Á S 

 

A Jogosult kérelmet nyújtott be Hivatalomhoz 2021. március 31. napján, amelyben általános halászati és 

horgászati tilalom elrendelését kérelmezte a halgazdálkodási hasznosításában álló 13-017-1-1 

víztérkódú ” Ráckevei (Soroksári) Dunaág Kvassay zsiliptől Tassi zsilipig, a hozzátartozó mellékágakkal 

és hókonyokkal” elnevezésű vízterületen az RSD 40+080 fkm és az RSD 40+030 fkm között (EOV 

koordináták: 649945 220708-649941 220669). A kérelem alapján 2021. április 1. napján közigazgatási 

hatósági eljárás indult. 

 

A kérelemben szerepel, hogy 2020. december 9-10. napja környékén a Ráckevei Duna-ág 

szigetszentmiklósi szakaszán a jobb parton, a 40 fkm szelvény magasságában, a Rév sor és a Tebe 

utca sarkán súlyos, idegenkezűségre visszavezethető olajszennyezésre került sor. Az idáig ismeretlen 

elkövető nagy mennyiségű fáradt olaj és gázolaj elegyét öntötte az RSD-be vezető esőcsatorna 

kifolyójába. A hatalmas mennyiségű olaj az RSD medrébe bekerült. A szennyezés felszámolása 

megtörtént, valamint a vízkár-elhárítási munkák befejeződtek, de a terület sikeres regenerációjának 

érdekében szükséges a tájseb zavartalanságának biztosítása, ami általános halászati és horgászati 

tilalommal elősegíthető. 

 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (továbbiakban Hhvtv.) 15. § (d) 

pontja értelmében a halgazdálkodási vízterületen vagy annak meghatározott részén a halgazdálkodási 

hatóság hivatalból vagy a halgazdálkodásra jogosult kérelmére az őshonos halfajokra jogszabályban 

meghatározott tilalmi időt meghosszabbíthatja, az őshonos halfajokra további méret-, illetve mennyiségi 

korlátozást írhat elő vagy általános halászati, illetve horgászati tilalmat rendelhet el, ha állategészségügyi 

vagy ökológiai veszélyhelyzet hatásának mérséklése érdekében indokolt. 

 

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 a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet, 14.9 pontjában meghatározott. 

 

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 kormánymegbízott 

nevében és megbízásából: 

 

 

 Czeglédi Attila 

osztályvezető 

 

Kapják: 

1. Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség elektronikusan: 19180564 

2. Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Földművelésügyi Osztály – 

hirdetőtáblán kifüggesztve 

3. PMKH Kormányportál – elektronikus úton 

4. PMKH Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (1052 Budapest, Városház utca 7.) 

5. Irattár 
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