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Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

 – kérelem
 – 5 évre szóló részletes tervezet a halgazdálkodásról,
 – igazolás a megfizetett vízügyi- vízvédelmi szakhatósági eljárási 
díjról
 – természetvédelmi érintettség esetén igazolás a szakkérdés 
megfizetett eljárási díjáról
 – az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj teljesítéséről

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási 
díj

 – a halgazdálkodási hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja 
2. 000 Ft,
 – szakhatósági eljárás díja 12.000.-Ft
 – szakkérdés eljárás díja 12.000.-Ft 

Ügyintézési határidő 60 nap

Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának 
módja

 személyesen vagy
elektronikus (e-Papír szolgáltatás, vadhal@nograd.gov.hu) úton.

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

–  A  nyilvántartott  halgazdálkodási  vízterületeken  a
halgazdálkodásra  jogosult  a  halállomány  és  élőhelyének
megújulása érdekében köteles az élőhelyre jellemző fajú évenkénti
állománypótlás mellett oly módon gazdálkodni, hogy az élőhelynek
megfelelő korú és méretű halállomány tartósan fennmaradjon.

–  A  halgazdálkodásra  jogosult  köteles  5  évre  szóló
halgazdálkodási  tervet  készíteni  minden  olyan  nyilvántartott
halgazdálkodási  vízterületre,  amelyre nézve területi  jegyet  ad ki,
vagy  amelyen  haltermelést  végez.  A  halgazdálkodási  tervet  a
halgazdálkodási hatóság hagyja jóvá.

–  Ha  a  halgazdálkodási  terv  jóváhagyását  követően  a
halállomány  vagy  a  hal  élőhelyének  állapotában  bekövetkezett
változás  miatt  szükséges,  a  halgazdálkodási  hatóság  a
halgazdálkodásra  jogosult  által  benyújtott  halgazdálkodási  terv
módosítását jóváhagyja,  vagy a halgazdálkodási tervet hivatalból
módosítja.
 A halgazdálkodási terv tartalmazza:
–  a nyilvántartott  halgazdálkodási  vízterület  azonosító  adatait,  a
halgazdálkodásra jogosult nevét, lakcímét vagy székhelyét,
–  a  vízterületen  tervezett  halgazdálkodást  és  más,
halgazdálkodással összefüggő hasznosítási célokat,
–  az alkalmazható horgászati,  halászati  eszközök és módszerek
megjelölését,
 –  az  évenkénti  haltelepítés  mennyiségére  vonatkozó  adatokat,
halfaj és korosztály szerinti megosztásban,



 –  a  víz  minőségének  és  a  halállományok  védelmét  célzó
intézkedéseket, beleértve a hal etetését vagy takarmányozását is,

–  a  halgazdálkodás  érdekében  a  vízinövényzet  és  a  víziállat-
állomány  fenntartására  tervezett  intézkedéseket,  valamint  a
halgazdálkodási  kíméleti  területek  kijelölésére  tervezett
intézkedéseket,

– az invazív, nem őshonos halfajok visszaszorítására vonatkozó
intézkedési tervet,

–   a  halállomány  őrzésének  módját,  a  halászati  őrök  és  a
társadalmi  halőrök  vonatkozásában  a  jogszabályokban
megállapított,  illetve  az  államot  megillető  halgazdálkodási  jog
haszonbérleti jogviszony keretében történő átengedésére irányuló
pályázatban vagy szerződésben a kötelezőn felül vállalt minimális
létszámát,
 –   a  területi  jegyek  típusainak  és  tervezett  mennyiségeinek
meghatározását,

–  a helyi horgászrend azon rendelkezéseit, amelyek – ha erre
jogszabály  lehetőséget  ad  –  a  jogszabályban  meghatározott
korlátozásokat enyhítik,

– a helyi horgászrendben, illetve helyi halászrendben szereplő, e
törvényre és végrehajtására kiadott rendeletre való hivatkozást.
Nem  kell  halgazdálkodási  tervet  készíteni  a  haszonbérlőnek  az
alhaszonbérbe adás esetén, amennyiben az alhaszonbérbe adás a
haszonbérleti  szerződés hatálybalépésének napjától  számított  60
napon belül megvalósul, ebben az esetben a halgazdálkodási terv
készítési kötelezettség az alhaszonbérlőt terheli. 

A  200  hektárnál  nagyobb  összes  kiterjedésű  nyilvántartott
halgazdálkodási  vízterülettel  rendelkező  halgazdálkodásra
jogosultnak a jogszabályokban meghatározott felsőfokú halászati,
halgazdálkodási szakirányú végzettséggel rendelkező személyt kell
foglalkoztatnia.

Az  egymással  összefüggő  halgazdálkodási  vízterületek
halgazdálkodási hasznosítását a miniszter által rendeletben kiadott
többéves halgazdálkodási kezelési tervek alapján kell tervezni.

 Nem minősül a halgazdálkodási tervtől való jelentős eltérésnek
és a halgazdálkodási terv módosítása nélkül végezhető: 

–  a  halgazdálkodási  tervben  meghatározott  halfajokból  a  terv
szerinti  mennyiség 150%-át  meg nem haladó telepítés,  amely  a
halgazdálkodási  hatóság  számára  bejelentett  terv  feletti
telepítésként végezhető, 

–  a  halgazdálkodási  tervben  nem  szereplő  őshonos  halfajok
kísérleti  telepítése,  amelynek  egyedszáma,  illetve  tömege  nem
haladja meg az adott korosztályból tervezett összes telepítés 10%-
át,

–  a helyi horgászrend olyan módosításai, amelyek nem érintik a
jogszabályi rendelkezéseket, vagy

–  a halgazdálkodási  tervben szereplő  halfajok  és  korosztályok
éves telepítési  mennyiségeitől  történő legfeljebb  20%-os eltérés,



ha  a  telepítési  mennyiségek  5  éves  tervben  rögzített  összes
mennyisége teljesül.

– Különleges rendeltetésű halgazdálkodási vízterületre vagy 200
hektárnál  nagyobb  kiterjedésű  vagy  folyóvíz  esetében  20
kilométernél  hosszabb  halgazdálkodási  vízterületre
halgazdálkodási  tervet  csak  halászati,  halgazdálkodási  felsőfokú
szakirányú képzettséggel rendelkező személy készíthet.

– A halászati, halgazdálkodási felsőfokú szakirányú képzettséget
a  terv  benyújtásával  egyidejűleg  kell  igazolni  a  halgazdálkodási
hatóság felé.

– Az ötéves halgazdálkodási tervet az előző halgazdálkodási terv
lejáratát  megelőzően  legalább  90  nappal  kell  a  halgazdálkodási
hatósághoz benyújtani.

–  A  halgazdálkodási  terv  érvényességét  indokolt  esetben  a
halgazdálkodásra jogosult kérelemére, a halgazdálkodási hatóság
legfeljebb 90 nappal meghosszabbíthatja.

– Halászati,  halgazdálkodási  felsőfokú szakirányú képesítéssel
rendelkező személynek minősül, aki

a) halászati szak-üzemmérnök,
b) halászati szakmérnök,
c) halászati-halgazdálkodási szakmérnök,
d)  külföldi  egyetemen szerzett  halászati  mérnök végzettséggel

rendelkezik,
e) halászati, halgazdálkodási témában dr. univ., PhD, CSc vagy

DSc fokozatot szerzett, vagy
f)  felsőfokú  szakirányú  mezőgazdasági  képzettségű,  és

rendelkezik ötéves halászati, halgazdálkodási szakmai gyakorlattal.
(2)  Ha  a  200  ha-nál  nagyobb  kiterjedésű  halgazdálkodási

vízterület  jogosultja  természetes  személy,  és  rendelkezik  a
felsőfokú  szakirányú  képesítéssel  a  halgazdálkodási  hatóságnál
kérheti – képzettségének igazolásával – a Hhvtv. 50. §-a szerinti
kötelezettség alóli mentesítését.
–  Az  eljárásban  közreműködő  szakhatóságot  és  a  szakkérdés
megválaszolására  jogosított  szervezetet  a  halgazdálkodási
hatóság  keresi  meg,  ezt  előzetesen  nem  kell  a  kérelmezőnek
megtenni.

Ügytípushoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke

- 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a halvédelméről 
– 133/2013. (XII.29.)) VM rendeletet a halgazdálkodás és a 
halvédelem egyes szabályainak megállapításáról
– 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
– a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 
kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt 
kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 
fizetésének szabályairól szóló a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény 



Ügyintézéshez használt, 
letölthető nyomtatványok

nincs

Időpontfoglalás nincs

Igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése

nincs

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és 
kötelezettségekről.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény alapján
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