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Határozat 

 

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt., 8600 Siófok, Horgony u. 1. kérelmet nyújtott be a Somogy 

Megyei Kormányhivatalhoz, melyben a Balaton és vízrendszere halgazdálkodási vízterületen, 2022. 

évben, a ponty fajlagos tilalmi időszaka alóli felmentést kérik.  

  

Hatóságunk a Balaton és vízrendszere halgazdálkodási vízterületen, 2022. évben, a ponty fajlagos 

tilalmi időszaka alóli felmentést engedélyezi.  

 

A kérelem foglaltak a Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hul-

ladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály SO/KTHF/00632-9/2022. ügyszámon szak-

kérdés tekintetében adott véleménye alapján az alábbi feltételek előírása mellett adja meg: 

1. A tilalmi időszakot továbbra is fenn kell tartani a Pogányvölgyi-vízen (Keleti-Bozót-csatorna), a 

Nyugati-övcsatornán és a Zala-folyó torkolati szakaszán (a fenékpusztai vasúti hídig) valamint 

a Kis-Balaton I. számú tározón (víztérkód: 20-019-2-1) a faj számára alkalmas ívóhelyek elő-

fordulásai miatt. 

 
 
A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. 
 

 

Indoklás 

 

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. kérelemmel fordult Hivatalomhoz, melyben a Balaton és 

vízrendszere halgazdálkodási vízterületen, 2022. évben, a ponty fajlagos tilalmi időszaka alóli felmen-

tést kér. 

 

A kérelemben leírták, hogy az előző években benyújtott kérelmekhez csatolták a szakértői névjegy-

zékben szereplő halászati szakértői véleményeket, az előző évekhez képest nem történt számottevő 

változása Balaton halállományában és nem is várható. A tó ponty utánpótlását annak nagy mennyisé-

gű, másod- és harmadnyaras korosztályú telepítésével oldják meg.  
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A 383/2016. (XII.02) Kormányrendelet 71. § a) pontjai alapján a Somogy Megyei Kormányhivatal Kör-

nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztályát 

megkerestem szakkérdés tekintetében vélemény megadására. A Természetvédelmi Osztály szakkér-

dés véleményadását SO/KTHF/00632-9/2022. ügyszámon adta meg. 

 

Véleményében leírja, hogy „a Balaton és vízrendszere halgazdálkodási vízterületen a ponty fajlagos 

tilalmi idejének feloldását kérte. 

 

Az őshonos halfajokra vonatkozóan a kérelemmel érintett Balaton területe a 275/2004. (X. 8.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Nkr.) szerinti Natura 2000 terület valamint a vízterület egyes részei a termé-

szet védelméről szóló 1996 évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) hatálya alá tartozó védett természeti 

területek. 

 

A Zrt. a hatósági eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcso-

latos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. sz. 

mellékletének 3.4. pontja alapján megfizette a 12.000-Ft eljárási költséget. 

 

Az 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 16. § (1) bekezdése alapján a mező-, erdő-, nád-, hal, 

vadgazdálkodás (a továbbiakban: gazdálkodás) során biztosítani kell a fenntartható használatot, ami 

magában foglalja a tartamosságot, a természetkímélő módszerek alkalmazását és a biológiai sokféle-

ség védelmét. A Tvt. 43. § (1) bekezdése értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, 

károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, 

lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.  

 

A Tvt. 9. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gaz-

dasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőké-

pességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni. 

 

A Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelemhez csatolt halászati szakértő által készített) szakér-

tői vélemény alapján a tilalmi időszak fenntartása indokolt a nagyobb befolyók felső szakaszain, így a 

Pogányvölgyi-vízen (Keleti-Bozót-csatorna), a Nyugati-övcsatornán és a Zala-folyó torkolati szaka-

szán (a fenékpusztai vasúti hídig). 

 

A Kormányhivatal jelen határozatának meghozatalakor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján megkeresett Bala-

ton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 515-4/2022 ikt.sz. véleményét figyelembe vette.  

 

A Kormányhivatal megállapította, hogy a nagyobb befolyók felső szakaszain, így a Pogányvölgyi-

vízen (Keleti-Bozót-csatorna), a Nyugati-övcsatornán és a Zala-folyó torkolati szakaszán (a fenék-

pusztai vasúti hídig), a Kis-Balaton I. számú tározón (víztérkód: 20-019-2-1) a faj számára alkalmas 
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ívóhelyek találhatók, ezért ezen területeken a tilalmi időszak további fenntartását feltételként határozta 

meg. 

 

A Természetvédelmi Osztály megállapította, hogy a megkeresésben felsorolt őshonos halfajokra vo-

natkozó korlátozásoknak a kérelmezett mértékben való feloldása - a rendelkező részben előírt feltéte-

le betartása mellett – a természetvédelmi jogszabályi előírásokkal összhangban vannak, természet-

védelmi érdeket nem sértenek. A védett-, közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá 

élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzésére, fenntartására negatív hatást 

nem gyakorolnak.  

 

A Természetvédelmi Osztály a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kije-

löléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 71. § a), b), c) pontjai alapján szakkérdés keretében 

vizsgálta a benyújtott dokumentációt, a szakkérdésben adott véleményét a természet védelméről szó-

ló 1996. évi LIII. törvény és az Nkr. alapján adta meg.” 

 
Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Határozatomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII.02.) Kormányrendelet 29.§-ban, valamint a 30. § (1) bekezdésében biztosított hatás-

körben 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, to-

vábbá a Halgazdálkodásról és hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 16. § (5) bekezdés és a 

halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29.) VM 

rendelet 10. § (1) és (4) bekezdései, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tör-

vény (Ákr) 80.§ - 81.§- ai alapján hoztam meg. 

  

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 

81. § (2) bekezdés a) pontján mellőztem. A hatósági döntés véglegességéről szóló tájékoztatást az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 82. § (1) bekezdése alapján adtam 

meg. 

 

Kaposvár; 2022. április 12. 

 

dr. Neszményi Zsolt 

kormánymegbízott 

nevében és megbízásából: 

 

 

Balogh Andorné 

osztályvezető 
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Értesül: 

 

1. Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt., 8600 Siófok, Horgony u. 1. 

2. Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálko-

dási Főosztály Természetvédelmi Osztály, 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. 

3. Nyilvántartás 

4. Irattár 
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