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HATÁRozAT

AJász-Nagykun-SzolnokMegyeiKormányhivatalSzolnokiJárásiHivatalAgráriigyi
32.)a
Fóosztály Ftildmúvelésügyiosztálya (5000Szolnok,vfupaÍtkút,
FegyvernekiMezőgazdasági,VárosiizemeltetésiésFejlesztésiIntézmény(5231
, az lJls,ítétiHolt-Tisza (víztérkód:16-302-7.2)
Fegywemek, Szent Erzsébetút 1.75')kérelmére
halászatra vonatkozó
víztertiietéretörpeharcsa halfaj szelekÍv, ökológiai célú
kijzötti időtartamra kiadja.
2o1.l7.L2.g7.
halászati engedé|yt 201i7.71.23..
Aszelektív'ökológiaicélúhalászatitevékenységaza|á|óbifeltételekbetartásával
végez}tető:
HalászatértfelelősvezetőCsikósGyörgyha.rász(igazo|áskelte,1996.március23.),aki
előírásoknak megfelel.
!g3/2oLg.(XII.29.)VM rendeletbenfoglalt képesítéEi
A

vfuteriiLleten a

kére]mezónél munkavállalói

jogviszonyban

alkalrnazott, ha|ász

munkakörbenvagybeoszásbanlévőmurrkavállalóvégezhethalászaütevékenységet.
(56)
837 Fax:(56)425 955
szo|nok,VízpartkÍt.32.5oo1szo|no|íPf. 135.Te|efon: 516
-sooo
-oi"ir.
www.koímanyhivata|.hu
HonIap:
.'ornoui'.rora.uvelesugy@jasz.8ov'hu

Az

engedélyes az

Alsóréti

Holt-Tisza

(víztérkód,: 16-302-1'-2) nyilvántaltott
halgazdálkodási vízterületen szelekűv, ökológiai céIjábő|
az alábbi databszámit és
szembőség{lhaJászeszközt haszná1lhatja.
1. Törpés varsa

20 db

2. Törpeharcsa csapda

20 db

20"20mm szembőség

A halászati engedélykiadásának díja10.000,-Ft, anelyet az
ngyÍélbefizetett.
A hatáozat jogerős ésvégrehajtható.
Ha,tározatom elleri fellebbezésnékhelye nincs.
Jogszabá7yséttésre
hivatkozással bírósági feltilvizsgáIat kezdeményezhető a
Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal ellen indított keresette|
me$ peres etjfuástaa Szolnoki
Kőzigazgaúsi ésMunkaügyi Bíróság illetékes.A keresetleve let a haűtozat kézhezvétetétő]
számított 30 napon belíil - az elsófokú hatiározatot hozó
szervhez kell hiárom példányban
benyújtanivagy ajárüott ktiLldeményként
posüára adni. Jogi képwiselóvel eljáró fél' valamint a
belÍöldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet esetén
a keresetlevéIbenyújtásiáraa
https://e-kormanyab1ak.kh.gov.hu linken keresztíil van lehetőség.
Jelen halászati engedéIymás természetesvary jogi szeméIyrenem ruházható át.

INDo KoLÁs
A Fegyverneki Mezőgazdaság', Városiizemeltetési és
Fejlesztési Intézménykérelemmel
fordult a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatal AgÍáriigyi
Főoszá7y FöIdmúvelésügyi oszta7ya felé, mint illetékes
halgazdálkodási hatósághoz,
amelÉen kérteszelekív, ökológiai célúhalászat céljából
aha|ászati engedélykiadásá! mivel
vfuteriiletén tömegesen nagy számban fordul elő a kirpeharcsa,
amely potenciá|is veszé]yt
jelent a vízteríiletentaláIható őshonos halállományára.
Kérelméhezcsatolta a szervezetébena halászatértfelelős vezetőjének
a halászati végzettségét
igazoló dokumentum egy példényát,továbbá kérelme
mellékletekéntmellékeltea ha]ászaton
munkavr{]lalói jogviszonyban alkalmazot! halász munkakörben
vagy beosztiísban lévő
munkaviá]lalók adatait

AhalgazdálkodásésahalvédelemegyesszabályainakmegáJlapitásárótszó|ó133/2013.(X]J]
29.)VMrendelet(atovábbiakbanvhr.)17.$(6)bekezdéseszerint,haaha7ászattengedélyt
igénylőjo$szeméry,azengedétykiadásánakelőÍeltételeivelajogiszemélyszewezetébena
ha!ászatertfelelősvezetónekvagylegalábbegyfőmunkatársnakkellrendelkeznie.Aiogi
hány
hatátozni, hogy az engedély biÍtokában
személy halászati engedéIyébenmeg kell
halász Íolytathathalászati tevékenységet.
AvhÍ.17.$(7)bekezdéseszerintajogiszeméIyrészérekiadotthalászatiengedé|ya[ap1án,a
az engedélyben Íögzíteft eszközök
jogi szemé1yrészérekiadott halásza1. engedély u!uplár.,
a|kalmazásáta,ajogiszemélyáltalmunkavállalóijogviszonybanaka|mazoLt,halász
jogosultak.
murrkakörben v agy beosztásbal lévő munkavállalók
számára kiadott
rendelkezik, hogy jogi szer::ré|y
Ugyancsak a Vhr. 17. $ (8) bekezdéseakként
e rendelet
hatóság
engedéIyező halgazdálkodási
engedélyben az
halászati
eszközök méretétésmennyiségét.
figyelembevételéveláIlapítjam eg az aka7mazható
Megállapítottam,hogyafentnevezettmegÍelelahalásza|tengedélykiadásávalszemben
feltételeknek,
támasztott képesítési
AhalgazdálkodásrólésahalvédelmérőlszóIó2l13.évicII.törvény(továbbiakban:Hhvtv.)
engedély kzfuó|ag azoÍ| a nyilvántartott
38. s (1) bekezdése szeilnt, a halászaü
halgazdálkodásivízteriiüetenjogosítbemutatásicélúhalászat,vagyökológiaicélú,szelekÍv
halászatvégzés*e,vagymáshasznosvfuiail7atÍorgalmazfusicéÍígyÍtjtésére,amelyre
kiadásra kerül.
az
halászati engedé\mek rendelkeznie ke1l
A Flhvtv. 38. s (3) bekezdése értelrnébena
engedélyesáltalahalászhatónyilvántartotthalgazdálkodásivfutertiLletmegrrevezéséróL
és egyedi jelölésérőL
szembőségérőL,
alkalmazható halászeszközökr ő|, azok darabszámáró|,
valamint kifogható egyes halfajok évesmerrrryiségéről'
szerint döntöttem.
A fentiek alapján a rendelkező részbenfoglaltak
Élelrniszerlánc-biztonsági Hivatal" valamint
A halászati engedélykiadásának díját a Nemzeti
szaklgazgatási szervei előtt kezdeményezett
a megyei kormányhivatal ok rrrezőgazdaság1
díjak mértékéről'valamint az igazgatást
eljárásokban Íizetendő igazgatási szolgáltatási

szolgá|tatási díj fizetésénekszabáIyató| sz61ó
a 63/ 2o12. NII. 2.) VM rendelet I. számű
mellékletének14.5.pontja alapján keriilt megfizetésre.
Döntésemet a földmúvelésügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérőI
szőló 383/201'ó' (Xil. 2.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm. rendeleq 30.s
(1)
bekezdésébenbiztosítottjogkörömben eljárv4
a halgazdiálkodásró1 ésa hal véde]mérőlszó'ó
2013.évi CIL törvény 38. s (1) -(3) bekezdése,
illetve a halgazdálkodás ésa halvédelem egyes
szabályainat megállapításáróIszei6 :l33/2013.(XII.2g.)VM
rendelet16.S (1)-(2),
valamint 17.
s (6), (4, (8),bekezdése{más hasznos víziáIlat kereskedelmi
célúgyújtéseesetében(2) bek. is}
alapján hoztam meg.
A hatfuozat a közigazgatÁsi hatósági eljárás
és szolgá7tat;sálta]ános szabá7yafuőIszóI6
2004.
évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket') 71.
S (1) és 72. s Q) bekezdésébenfoglaltaknak
megfelelóen késziilt
A fellebbezéslehetóségéta Flhvtv .7o/ A.
S-a alaplán zártankj.
A bírósági feliilvizsgálat lehetőségéta Ket'
109. S (1) bekezdésb) pontja, valamint a Polgári
Perrendtartásról sző|ó !952. éviI,.. töwény 330.
$ (2) bekezdéseatapján biztosítottam.
Szolnok,2017.nwember23.

Dr. Bozó Anilrea hitlatalaezetőneoében
és megbízásóbóI kiadmánaozó :
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Éttesi;tnek
1' ÚgyÍél- tértivevérrrryel2. Jász-Nagykun.Szolnok Megyei Kormányhivatal
3. Irattár
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