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A Nógrád Megyei Kormányhivatal az Ipoly-folyó és annak hullámtéri és mentett oldali
holtágainak és vízállásainak területére vonatkozóan a ponty halászati fogási tilalmi idő
feloldása ügyében elsőfokú halgazdálkodási hatósági jogkörében eljárva meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal a Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetségének
(3100 Salgótarján, Alkotmány út 7.), mint a 239,5 ha területű, az Ipoly-folyó és annak
hullámtéri és mentett oldali holtágainak és vízállásainak halgazdálkodásra jogosultjának
kérelme, illetőleg a mellékelt szakértői vélemény alapján az Ipoly-folyó és annak hullámtéri
és mentett oldali holtágainak és vízállásainak (beleértve az István-majori alsó és felső
holtágakat) területén (víztérkód:12-015-1-1)
a ponty fajlagos tilalmi ideje alól a 2022. évre felmentést ad
az alábbi feltételekkel:




A fogási tilalmi idő feloldása az Ipoly-folyó Ipolyvecei zsilipétől (duzzasztómű), és
Ipolytarnócon a Magyar-Szlovák közös államhatár belépési pontjáig terjed.
Az ártereken és vízállásokon (vízjárás és csapadék viszonyok változása esetén) a ponty
ivadék bizonyítható előfordulása estén a ponty fogási tilalmi idő alóli felmentés a fenti
folyószakaszon azonnali visszavonásra kerül.
A halgazdálkodási hatóságnak az Ipoly-folyóra vonatkozó, NO/FMO/00552-14/2021.
sz. jóváhagyott halgazdálkodási terve alapján az öt kilogramm testtömeget meghaladó
méretű pikkelyes (tőponty), és nyurga profilindexű pikkelyes ponty egyedek a
horgászzsákmányban nem tarthatóak meg.

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs
helye. A végleges döntés ellen Budapest Környéki Törvényszéken közigazgatási per
kezdeményezhető. A keresetlevélben meg kell jelölni a perben eljárásra illetékes
bíróságot, a felperes és alperes azonosítására alkalmas adatokat, a vitatott közigazgatási
tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas
adatokat, a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapítására alkalmas adatokat, a
közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és
bizonyítékok előadásával, továbbá a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
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A keresetlevelet a közléstől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni a Nógrád
Megyei Kormányhivatalnál (Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztálynál - 3100
Salgótarján, Baglyasi út 2.).
A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet –
ha nem ügyvédi képviselővel jár el – a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton
nyújthatja be a kormányhivatal honlapján elérhető iForm elektronikus nyomtatványkitöltő
alkalmazással (https://e-kormanyablak.kh.gov.hu), vagy hivatali kapun keresztül. A jogi
képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet választása szerint elektronikus úton
(https://epapir.gov.hu), vagy a bíróság honlapjáról letölthető formanyomtatványon vagy –
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37. §-ában előírt kötelező
tartalommal – ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti.
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya
nincs, a felperes azonban részletes indokolással és azt alátámasztó dokumentumok
csatolásával azonnali jogvédelmet kérhet (amennyiben az ügyben alkalmazandó ágazati
jogszabály azt nem zárja ki, vagy feltételhez nem köti). A bíróság a pert tárgyaláson kívül
bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az
ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs
helye. A peres eljárás illetéke 30.000.- Ft.- Ft (az Itv. 45/A. §-ában megállapított illeték
vagy – amennyiben az eljárás illetékmentés – arról való tájékoztatás), azonban a per
tárgyára tekintettel a bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg,
melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az
illetéket, akit a bíróság erre kötelez.
INDOKOLÁS
A Nógrád Megyei Kormányhivatal a Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetségének
(3100 Salgótarján, Alkotmány út 7.), mint a 239,5 ha területű, az Ipoly-folyó és annak
hullámtéri és mentett oldali holtágainak és vízállásainak halgazdálkodásra jogosultja
2022.04.22-én kérelmet terjesztett elő az Ipoly-folyó és annak hullámtéri és mentett oldali
holtágainak és vízállásainak (ide értve az István-majori alsó és felső holtágakat) területén
(víztérkód:12-015-1-1) a ponty fajlagos fogási tilalmi idejének feloldása ügyében.
A kérelem átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy az Ipoly-folyó IpolyszögParassapusztai szakasza természetvédelmi oltalmat élvez, ezért a földművelésügyi hatósági és
igazgatási feladatok ellátásáról szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 71.§ a) pontja alapján
a természetvédelmi hatóság (szakkérdés megadása céljából) bevonása volt szükséges a
kérelem elbírálása érdekében. A kérelem a jogszabályban előírt
Erre való tekintettel a halgazdálkodási hatóság 2022.04.22-én NO/FMO/00604-2/2022.
számon természetvédelmi hatóságot természetvédelmi szakkérdés beszerzése érdekében
megkereste. A természetvédelmi hatóság kérelemmel kapcsolatban adott NO/KVO/8702/2022. sz. természetvédelmi szakkérdésre adott válaszában feltételeket nem támasztott.
A halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodásról és a halvédelméről szóló 2013. évi CII. tv.
(Hhvtv.) 7. §, illetve 15. § (e) pontjában foglalt rendelkezések érvényre jutatása érdekében
(túlhasznosítás) indokolt az Ipoly-folyóban élő, őshonos fertilis (szaporodóképes) ponty
populáció megóvása a speciális élőhelyi adottságokból (szabályozott-medererodált és
szabályozatlan mederszakaszok váltakozása duzzasztóművek) fakadó túlhasznosítás
lehetőségének megakadályozása érdekében.
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A halgazdálkodásra jogosult kérelme a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi
CII. tv (Hhvtv.) 16. § (5) a) pontjában, továbbá a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 10. § (1),
(3), (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelel. A kérelem és a becsatolt szakértői
véleménye alapján a halgazdálkodási hatóság megállapította, hogy a Ipoly-folyó és annak
hullámtéri és mentett oldali holtágainak és vízállásainak (ide értve az István-majori alsó és
felső holtágakat) területén (víztérkód:12-015-1-1) a ponty jelen vízállás és csapadék
viszonyok között a nem szaporodik, ezért a fent leírtak alapján döntött.
Ezen határozat az Ákr. 80. § és 81. § alapján került kiadásra.
Jelen döntés a Kormányhivatal elektronikus aláírásával van ellátva. Az elektronikus aláírással
ellátott elektronikus dokumentum joghatás kiváltására való alkalmassága a papíralapú
dokumentuméval megegyező az elektronikus aláírásról rendelkező hatályos jogszabály, az
elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1)
bekezdés b) pontja alapján.
Az elsőfokú halgazdálkodási hatóság hatáskörét a halgazdálkodásról és a hal védelméről
szóló 2013. évi CII. tv. (Hhvtv.) 16. § (5) bekezdése, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 10.§
(2) bekezdés, az Ákr. 17. §, valamint 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése
állapítja meg. Illetékességet az Ákr. 16.§, a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1)
bekezdése állapítja meg.
Ezen határozatát a halgazdálkodási hatóság az Ákr., a Hhvtv., a 133/2013. (XII. 29.) VM
rendelet, a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezései alapján hozta meg.
Salgótarján, 2022. május 3.
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