
 

 

 
PEST MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL  

FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA 
VADÁSZATI ÉS HALÁSZATI OSZTÁLY 

Tárgy: Halászati-horgászati tilalom visszavonása 

 

Melléklet:  

Ügyiratszám: PEH-1/003341-19/2013. 
Hiv. szám:  

Ügyintéző: Pető Zoltán 

Telefon: (06 28) 532-362 

2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1. � 2101 Gödöllő, Pf.: 292. 
Telefon: (06 28) 532 360  Fax: (06 28) 532 367 

E-mail: pest-fm@nebih.gov.hu  Web: www.kormanyhivatal.hu 

 

 

Valamennyi érintett halászati vízterület Halászatra  Jogosultja részére 
 
Székhelyén 
 

H A T Á R O Z A T  
 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága elsőfokú halászati hatósági jogkörében, 
az illetékességi területen belül, 2013. június 6-án 18.00 órától, általános halfogási tilalmat rendelt el a 
Duna Pest megyei szakaszán és a hozzá tartozó árterületen. 
 

Fentiek szerint elrendelt halfogási tilalmat 2013. június 15-én 08.00 órától visszavonom. 
 
Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL 
törvény 101. §-ában foglaltak alapján azonnal végrehajthatóvá nyilvánítom . 
 

Határozatom ellen a közzétételtől számított 15 napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Földművelésügyi Igazgatósághoz (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) címzett, de Hivatalom Vadászati 
és Halászati Osztályához - mint első fokú halászati hatósághoz - benyújtott fellebbezéssel lehet élni, 
5.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett, készpénz-átutalási megbízáson vagy 
átutalással a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 10032000-00289782-00000000 számú 
számlájára. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását a fellebbezéshez csatolni kell. 
Fellebbezés esetén a csekk vagy az átutalási szelvény közlemény rovatába kérjük feltüntetni az 
adószámát, illetve adóazonosító jelét, valamint 14.9. azonosító számot. A fellebbezésnek a határozat 
végrehajtására nincs halasztó hatálya. 
 

 
I N D O K O L Á S 

 
A Duna folyam Pest megyei szakaszához tartozó árterületet az árvíz elöntötte, ezért részben a 
katasztrófavédelmi tevékenység, részben még ívó halállományok továbbá a víz elől menekülő 
vadállomány zavartalanságának biztosítása érdekében általános halfogási tilalmat rendeltem el.  

Az árhullám levonulása után a tilalom elrendelésének okai fenti időponttól már nem állnak fenn, 
ugyanakkor az ártéren rekedt hal és ivadék mentését, különös tekintettel a hétvégére várható meleg 
időjárásra el kell kezdeni, ezért a Duna folyam illetékességi területemhez tartozó teljes szakaszán és 
annak árterületén a halfogási tilalom feloldása mellett döntöttem, és a határozatot azonnal 
végrehajthatóvá nyilvánítottam. 

Határozatomat a 2004. évi CXL. tv. 19. §-ban, 21. §-ban, 44. §. (2) bekezdésében, 71. §. (1) 
bekezdésében, a 78. §. (1) bekezdésében, a 95. §-ban, a 96. §-ban és a 101. §-ban, az 1997. évi XLI. tv. 
39. § (b), valamint a 48. § (2) d) pontjaiban foglalt rendelkezések alapján hoztam meg. 



 

  

A hatáskörömet és illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 
szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (1), a 14. § (1), 
illetve a 2. § (1) bekezdése állapítja meg. 
 
Gödöllő, 2013. június 14. 
 
 
 
 
          Szabó Zoltán 
              igazgató 
 
 
Kapják: 
 

1. Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság 
2. Érintett Halászatra Jogosultak 
3. Érintett Polgármesteri Hivatalok 
4. Irattár 

 
 


