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Határozat

A Somogy Megyei Kormányhivatal, mint halgazdálkodási hatóság a Gyékényesi Kavicsbányató,
víztérkód: 14-063-1-5, halgazdálkodási vízterületen az illegális halászati és horgászati tevékenység
felszámolása miatt általános halászati és horgászati tilalmat rendelt el hivatalból SO/FM/004985/2022-es ügyiratszámú határozatában.
Az elrendelt általános halfogási tilalmat 2022. március 17-ével feloldom, és az indoklási részben leírt
feltételek mellett engedélyezett a horgászat a halgazdálkodási vízterületen.
A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.
A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással a Somogy Megyei Kormányhivatallal szembeni kereset indításával.
A keresetlevelet 30 napon belül a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz, 7400 Kaposvár, Guba S. u. 20.
kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve.
A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtási támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon keresztül elektronikus űrlapkitöltő IKR rendszer használatával.
A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevelnyomtatvanyok oldalról tölthető le.
Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan
kézbesít részére.
Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs
halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben részle-
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tesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.
Tájékoztatom, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pervesztes
felet terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is –
tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.
A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja
szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

Indoklás
A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályát az Agrárminisztérium tájékoztatta a Gyékényesi Kavicsbányató, víztérkód: 14-063-1-5, halgazdálkodási vízterület államot megillető halgazdálkodási jogának átadására vonatkozóan a pályázati felhívásról.
2022. január 25-én hatóságunk felkérte a halállomány őrzésére a - halgazdálkodási jog átadásáig - a
Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetségét.
A tilalom feloldását több természetes személy, és horgász kérelmezte hatóságunknál. A továbbiakban a tilalom fenntartása nem indokolt, de a csónakból történő horgászat, és az éjszakai horgászat
(20:00 órától 6:00 óráig) továbbra is tilos.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal történt egyeztetést követően, a holnapi naptól az Állami
Halőri Szolgálat látja el a halállomány őrzését a halgazdálkodásra jogosult nyilvántartásba vételéig, a
fentebb meghatározott feltételek mellett.
Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Felhívom a figyelmet a horgászat jelen jogszabályi lehetőségének szabályozására a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29.) VM rendelet
(továbbiakban Vhr.) és a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (továbbiakban Hhvtv.) alapján:
Vhr. 15. § Ha a Hhvtv. és a végrehajtására kiadott rendeletek másként nem rendelkeznek, nem
nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, továbbá olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, amelyen a halgazdálkodási jogot az állam nem engedte át, tilos a halászat, valami nt az
őshonos halfajok bármilyen halász- vagy horgászeszközzel, illetve -módszerrel történő kifogása, kivéve az engedélyezett halmentés, kutatás és mesterséges szaporításra alkalmas törzsáll omány befogására irányuló halászat eseteit. Nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, továbbá
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olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, amelyen a halgazdálkodási jogot az állam
nem engedte át, horgászni csak állami horgászjegy és fogási napló birtokában, őshonos ha lfajokra csak azok egyedeinek megfogása és visszaengedése céljából, a horgászatra vonatkozó jogszabályok betartásával lehet. Ezeken a halgazdálkodási vízterületeken az idegenhonos
halfajok kifoghatók, és a fogási naplóba bejegyzendők.
Hhvtv. 45. § (1) A halgazdálkodási vízterületeken a hal fogása és a halfogásra irányuló tevékenység
c) horgászat esetén állami horgászjeggyel vagy turista állami horgászjeggyel e törvény rendelkezéseinek betartásával folytatható.
Határozatomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII.02.) Kormányrendelet 29.§-ban biztosított hatáskörben, valamint a 30. § (1) bekezdésében és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított illetékesség alapján a
Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 16. § (1) bekezdése, 45. § (1) bekezdés c) pontja, a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló
133/2013. (XII.29.) VM rendelet 15. §, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL
törvény 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. 114. § (1) bekezdésén alapul.
A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdés alapján
adtam tájékoztatást. A per tárgyaláson kívüli elbírálásától a Kp. 77. §-a rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról a
Kp. 29. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a polgári perben és a közigazgatási
bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendelet alapján adtam
tájékoztatást.
A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.
Kaposvár; 2022. március 16.

dr. Neszményi Zsolt
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Balogh Andorné
osztályvezető
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Értesül:
1. Dárva-Kavics és Beton Kft., 8800 Nagykanizsa, Kemping u. 10.
2. Gyékényes Község Önkormányzat, 8851 Gyékényes, Szabadság tér 7.
3. Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége, 7400 Kaposvár, Füredi u. 18.
4. Agrárminisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 11.
5. NÉBIH Állami Halőri Szolgálat, 1024 Budapest, Keleti Károly utca. 24.
6. Magyar Országos Horgász Szövetség, 1124 Budapest, Korompai u. 17.
7. Irattár
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