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Tárgy: 5 éves halgazdálkodási terv jóváhagyása.
Határozat
A Mátravidéki Erőmű Horgász Egyesület (3022 Lőrinci, Mátravidéki Erőmű), mint a Mátravidéki Erőmű
tava (Lőrinci-tó; víztérkód: 10-021-1-1) nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra
jogosultjának kérelmére indult első fokú közigazgatási hatósági eljárásban, a Mátravidéki Erőmű
tavára (Lőrinci-tó) készített 5 éves halgazdálkodási tervet, az alábbi előírásokkal jóváhagyom.


A Mátravidéki Erőmű tava (Lőrinci-tó) nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen bemutatási
célú halászat, vagy ökológiai célú szelektív halászat, vagy más hasznos víziállat forgalmazási
célú gyűjtése kizárólag a területi halgazdálkodási hatóság által kiadott halászati engedéllyel
lehetséges!



A halgazdálkodásra jogosult a jogosultságában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen
bekövetkezett tömeges hal- vagy más hasznos víziállat-pusztulást, a tudomására jutását
követően köteles haladéktalanul bejelenteni a területi halgazdálkodási hatóságnak!



A halasításoknál a telepíteni szánt fajok közé esetlegesen bekeveredett idegenhonos és
inváziós fajok egyedeit (pl. amúr, ezüstkárász, kínai razbóra, törpeharcsa, busafajok,
ezüstkárász, naphal, amúrgéb) előzetesen szelektálni kell, hogy azok ne kerülhessenek a
víztérbe!



A halgazdálkodási tervben telepítendő halfajként feltüntetett amúr és feketesügér
vízterületbe történő kihelyezése, kizárólag a Pest Megyei Kormányhivatal (mint
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság) által kiadott engedélyező határozat
birtokában történhet! Az engedélyeket minden olyan évre újból meg kell kérni, mely
évben az említett halfajok telepítését tervezték! Az engedélyező vagy elutasító
határozatokat a területi halgazdálkodási hatóság részére meg kell küldeni!



A halgazdálkodási terv módosítása nélkül legfeljebb 20%-al lehet eltérni halgazdálkodási
tervben szereplő halfajok és korosztályok éves telepítési mennyiségeitől, és csak abban az
esetben, ha a telepítési mennyiségek az 5 éves tervben rögzített összes mennyisége teljesül.



Kedvezőtlen vízminőségi viszonyok esetében - mivel ilyen esetben a hal élőhelyének
állapotában jelentős változás következik be - az adott évi haltelepítés, a halgazdálkodási terv
módosításával hagyható ki.



A halfajok különböző korosztályai egymással nem helyettesíthetők.



A halgazdálkodási tervben nem szerepeltetett helyi horgászrend megsértése miatt, hatósági
eljárásnak nincs helye.
Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya
3300 Eger, Szövetkezet út 6. szám, 3301 Eger Pf.: 145. Telefonszáma: +36 (36) 413-737
E-mail: fmo@heves.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves
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Felhívom a halgazdálkodásra jogosult figyelmét, hogy tilos a védett halfajok ivadékainak, a védett
állatok valamennyi fejlődési alakjának és származékának csaliként való használata. E jogszabályba
ütköző tevékenység mellőzésére külön fel kell hívni a horgászok figyelmét!
A halgazdálkodásra jogosult, tevékenységének gyakorlása közben tartsa szem előtt, a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 11. § (1-3), 12. § (1-2), 13. § (1)-(4), 14. § és 18. § (3)
bekezdésében foglaltakat.
A halgazdálkodási terv hatálya 2022.01 01-től, 2026. 12. 31. napjáig tart.
A halgazdálkodási terv jelen határozattal együtt érvényes!
A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási
jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával.
A keresetlevelet a Heves Megyei Kormányhivatalnál a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított
30 napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de
a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény (Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező
gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani
a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.
A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 37. §
tartalmazza. A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre
figyelemmel az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.
Indokolás
A Mátravidéki Erőmű Horgász Egyesület a területi halgazdálkodási hatósághoz jóváhagyás céljából
benyújtotta, a Mátravidéki Erőmű tava (Lőrinci-tó) nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre készített 5
éves halgazdálkodási tervet, amihez - a telepíteni kívánt nem őshonos halfajok tekintetében (amúr és
fekete sügér) - csatolta, a Pest Megyei Kormányhivatal PE/FE/00416-6/2019., PE/FE/00416-6/2019.,
és PE/FE/00907-112018. számú határozatait, melyekben a Pest Megyei Kormányhivatal, mint
hatáskörrel rendelkező hatóság, az amúr és a fekete sügér halfajok telepítését korábban
engedélyezte.
A területi halgazdálkodási hatóság a határozatokat megvizsgálta, és mivel azokban az engedély
időtartamára nézve rendelkezést nem talált, a Pest Megyei Kormányhivataltól állásfoglalást kért az
engedélyek időbeli hatályosságával kapcsolatban.
A Pest Megyei Kormányhivatal a megkeresésre leírta, hogy „A Hhvtv. 48. § szerint a nyilvántartott
halgazdálkodási vízterületeken a halgazdálkodásra jogosult a halállomány és élőhelyének megújulása
érdekében köteles az élőhelyre jellemző fajú évenkénti állománypótlás mellett oly módon gazdálkodni,
hogy az élőhelynek megfelelő korú és méretű halállomány tartósan fennmaradjon és ezt az 5 évre
szóló halgazdálkodási tervében is évi bontásban köteles megadni, melybe az idegenhonos halfajok
telepítési terve is beletartozik.
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Fentieket szem előtt tartva az idegenhonos halfajok telepítésére vonatkozó kérelmet minden egyes
olyan évben és minden egyes idegenhonos halfaj esetében víztérkódonként külön be kell nyújtani,
amikor és ahogyan azt a halgazdálkodásra jogosult a halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott
halgazdálkodási tervében megadta.”
A halgazdálkodási tervet megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy tartalmazza a halgazdálkodási
jogszabályokban előírt kötelező tartalmi elemeket. Megállapítottam azt is, hogy a halgazdálkodási terv
- az előírások betartása mellett, és a természetvédelmi szempontokat szem előtt tartva - a
halgazdálkodási terv idejére a halállomány védelmét, a Mátravidéki Erőmű tava (Lőrinci-tó)
nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halállományának fenntartható minőségi és mennyiségi
gyarapodását, valamint a horgászsport fejlődését szolgálja, ezért a halgazdálkodási tervet a
rendelkező rész szerint jóváhagytam.
Előírásaimat a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban:
Hhvtv.) 18. § (1) bekezdése, 37. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a halgazdálkodás és a halvédelem
egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 28.
§ (17) bekezdése és 31. § (1) bekezdése alapján, nem őshonos halfajok telepítésével kapcsolatos
feltételeimet, a Pest Megyei Kormányhivatal állásfoglalását figyelembe véve a földművelésügyi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
34. § (2) bekezdés c) pontja alapján tettem meg.
Döntésemet a Hhvtv. 49. §, a Vhr. 31/B. §, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 39. §, 80. § (1) és 81. § (1) bekezdései alapján hoztam
meg.
A hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 29. § d) pontja, illetékességét a 30. § (1) bekezdése állapítja
meg.
A jogorvoslatról való tájékoztatást az Ákr. 112. §, 114. §, valamint a közigazgatási perrendtartásról
szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 7. § (1) a) pontja, 13. § (3) e) pontja, 37. §, 39. §, 50. § és az Eüsztv. 9.
§ alapján adtam.
Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.
Dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és
megbízásából:

Vermes István
vadászati és halászati szakügyintéző

Támogatási javaslat
A Magyar Országos Horgász Szövetség által haszonbérelt,
alhaszonbérleti jogviszonyú halgazdálkodási vízterületek
halgazdálkodási terveihez
Iktatószám: 879-171/2021.
1. Halgazdálkodásra jogosult
a) neve:
b) székhelye:
c) postacíme:
e) adószáma:

Mátravidéki Erőmű Horgász Egyesület
3022 Lőrinci, Mátravidéki Erőmű
1112 Budapest, Oltvány u. 3.
19923662-1-10

2. Nyilvántartott halgazdálkodási vízterület
a) neve:
Mátravidéki Erőmű hűtőtó
b) nyilvántartott területe:
59,5 ha
c) víztérkódja:
10-021-1-1
A MOHOSZ, valamint a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény
(Hhvtv.) 62/C. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározott közfeladat-ellátásért felelős
Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ (OHSZK) részéről a fenti alapadatok
szerinti, 2022-2026. évekre szóló, 2021.06.07. keltezésű halgazdálkodási terv
halgazdálkodási hatóság által történő jóváhagyását a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 14.
melléklet III. rész 1. pontjának megfelelően
támogatom.
A Hhvtv. 62/C. § (5b) bekezdésében meghatározott horgászszövetségi ügyféli pozíció
értelmében a jóváhagyó határozatot és csatolmányait kérjük a halgazdálkodási hatóság
részéről az OHSZK részére a titkarsag@mohosz.hu címre való megküldéssel biztosítani.
Budapest, 2021. szeptember 29.
Dr. Dérer István
főigazgató
megbízásából
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