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A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 94.) (a továbbiakban: Jogosult) 

kérelemmel fordult a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztályához (2100 Gödöllő, 

Kotlán Sándor utca 1.), amelyben kérte a halgazdálkodási hasznosításában álló 13-016-1-1, 13-017-1-1, 13-018-1-

1, 13-019-1-1, 13-020-1-1, 13-021-1-1, 13-199-1-1 víztérkódú ” Dömsödi Holt Duna-ág, a Ráckevei (Soroksári) 

Dunaág Kvassay zsiliptől Tassi zsilipig, a hozzátartozó mellékágakkal és hókonyokkal, a Somlyó csatorna, a 

Dunavölgyi főcsatorna Pest megyei szakaszai mellékágak és vadvízek, az Északi Övcsatorna és XXX. Csatorna  +  

mellékvizek, a Duna-Tisza csatorna (Dunaharaszti, Taksony) és a Szigetbecsei holtág” elnevezésű vízterületekre 

benyújtott 2021-2025. évekre vonatkozó halgazdálkodási terv és a 2021. évi helyi horgászrend elfogadását. A 

kérelmet megvizsgáltam és meghoztam az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztálya a Jogosult halgazdálkodási 

hasznosításában álló vízterületekre a 2021-2025. évekre vonatkozó halgazdálkodási tervet és a 2021. évi helyi 

horgászrendet 

 

Az alábbi kikötésekkel jóváhagyja: 

 

1. A Jogosult az üzemeltetés során köteles betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. 

törvényt (a továbbiakban: Hhvtv.), valamint a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak 

megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltakat. 

 

2. A Jogosult a halállomány és élőhelyének megújulása érdekében köteles az alábbi haltelepítéseket végezni: 

 

A Dömsödi Holt Duna-ág elnevezésű vízterületen (víztérkód: 13-016-1-1) 

 

2021-2025. években 

Halfaj Korosztály Mennyiség 

Ponty 2-3 nyaras 500 kg/év 

Csuka előnevelt 1 000 db/év 
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A Ráckevei (Soroksári) Dunaág Kvassay zsiliptől Tassi zsilipig, a hozzátartozó mellékágakkal és 

hókonyokkal vízterületen (víztérkód: 13-017-1-1) 

 

2021-2025. években 

Halfaj Korosztály Mennyiség 

Ponty 2-3 nyaras 165 000 kg/év 

Ponty zsenge 3 000 000 db/év 

Csuka előnevelt 32 000 db/év 

Csuka zsenge 300 000 db/év 

Fogassüllő előnevelt 110 000 db/év 

Fogassüllő zsenge 2 000 000 db/év 

 

A Somlyó csatorna vízterületen (víztérkód: 13-018-1-1) 

 

2021-2025. években 

Halfaj Korosztály Mennyiség 

Ponty 2-3 nyaras 500 kg/év 

Csuka előnevelt 2 000 db/év 

 

A Dunavölgyi főcsatorna Pest megyei szakaszai mellékágak és vadvízek vízterületen (víztérkód: 13-019-1-1) 

 

2021-2025. években 

Halfaj Korosztály Mennyiség 

Ponty 2-3 nyaras 500 kg/év 

 

Az Északi Övcsatorna és XXX. Csatorna  +  mellékvizek vízterületen (víztérkód: 13-020-1-1) 

 

2021-2025. években 

Halfaj Korosztály Mennyiség 

Ponty 2-3 nyaras 8 000 kg/év 

Csuka előnevelt 10 000 db/év 

Fogassüllő előnevelt 20 000 db/év 

 

A Duna-Tisza csatorna (Dunaharaszti, Taksony) vízterületen (víztérkód: 13-021-1-1) 

 

2021-2025. években 

Halfaj Korosztály Mennyiség 

Ponty 2-3 nyaras 5 000 kg/év 

Csuka előnevelt 5 000 db/év 

Fogassüllő előnevelt 20 000 db/év 

 

A Szigetbecsei holtág vízterületen (víztérkód: 13-199-1-1) 

 

2021-2025. években 

Halfaj Korosztály Mennyiség 

Ponty 2-3 nyaras 500 kg/év 
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A Jogosult opcionálisan, a rendelkezésre álló lehetőségek függvényében az alábbi haltelepítéseket végezheti. 

 

A Dömsödi Holt Duna-ág elnevezésű vízterületen (víztérkód: 13-016-1-1) 

 

2021-2025. években 

Halfaj Korosztály Mennyiség 

Ponty előnevelt 5 000 db/év 

 

A Ráckevei (Soroksári) Dunaág Kvassay zsiliptől Tassi zsilipig, a hozzátartozó mellékágakkal és 

hókonyokkal vízterületen (víztérkód: 13-017-1-1) 

 

2021-2025. években 

Halfaj Korosztály Mennyiség 

Ponty 1 nyaras 5 000 kg/év 

Ponty előnevelt 705 000 db/év 

 

A Dunavölgyi főcsatorna Pest megyei szakaszai mellékágak és vadvízek vízterületen (víztérkód: 13-019-1-1) 

 

2021-2025. években 

Halfaj Korosztály Mennyiség 

Ponty előnevelt 10 000 db/év 

 

Az Északi Övcsatorna és XXX. Csatorna  +  mellékvizek vízterületen (víztérkód: 13-020-1-1) 

 

2021-2025. években 

Halfaj Korosztály Mennyiség 

Ponty előnevelt 50 000 db/év 

 

A Duna-Tisza csatorna (Dunaharaszti, Taksony) vízterületen (víztérkód: 13-021-1-1) 

 

2021-2025. években 

Halfaj Korosztály Mennyiség 

Ponty előnevelt 30 000 db/év 

 

A Jogosult opcionálisan, a rendelkezésre álló lehetőségek függvényében a halgazdálkodási hasznosításában álló 

bármelyik vízterületre az alábbi haltelepítéseket végezheti. 

 

2021-2025. években 

Halfaj Korosztály Mennyiség 

Csuka 1-5 nyaras 2 000 kg/év 

Fogassüllő 1-5 nyaras 2 000 kg/év 

Harcsa 1-5 nyaras 2 000 kg/év 

Balin 1-5 nyaras 1 000 kg/év 

Ponty extra 100 kg/év 

Compó bármilyen korosztály korlátozás nélkül 

Vörösszárnyú keszeg bármilyen korosztály korlátozás nélkül 

Széles kárász bármilyen korosztály korlátozás nélkül 
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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. 

3. A Jogosult köteles a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halállományát és élőhelyét őrizni vagy őrzéséről – 

4 fő hivatásos halőr útján – gondoskodni.  

4.   Az invazív halfajok szelektív halászata ökológiai célú halászati engedély birtokában végezhető. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és 

Bányafelügyeleti Főosztály (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) a PE-06/KTF/20177-7/2021.számú 

szakvéleményében hozzájárulását az alábbi feltételekkel adta meg: 

 

„Tárgyi ügyben PE/HAL/00551-3/2021. számon küldött megkeresésére a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 71. §-a alapján  a Pest Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztálya (a 

továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések tekintetében 

az alábbi szakvéleményt adja: 

 

Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 94., a továbbiakban: Engedélyes) 

részére, a Ráckevei (Soroksári) - Duna Kvassay-zsiliptől a Tassi-zsilipig a hozzátartozó mellékágakkal, továbbá az 

RSD mellékvizei, úgymint  Dömsödi Holt Duna-ág, Somlyói-csatorna, Dunavölgyi-főcsatorna, Északi-övcsatorna, 

Duna-Tisza-csatorna, Szigetbecsei-holtág halgazdálkodási tervének a jóváhagyásához  

 

hozzájárulok, 

az alábbi kikötésekkel:  

  

1. A halgazdálkodási tevékenység nem veszélyeztetheti, vagy károsíthatja az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területeket (a továbbiakban: Natura 2000 terület), az ott található közösségi 

jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat és élőhely típusokat, valamint a fenntartási célok 

elérését. 

2. A halgazdálkodási tevékenység nem veszélyeztetheti, vagy károsíthatja a védett természetvédelmi 

területeteket, az ott található védett természeti értékeket, élőhelyeket. 

3. Engedélyes az éves horgászrendjében az előírásokat szerepeltesse, valamint az éves horgászrendet a 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: DINPI), a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (a 

továbbiakban: KNPI) és a Környezetvédelmi Hatóság részére küldje meg.  

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Felső-Kiskunsági Szikes Puszták törzsterületét érintő alábbi szakaszokon tilos 

horgászni: 

 

 A Dömsödi árapasztó csatornán a Puskás-hídtól a Szunyogi-bújtatóig (XXXI. sz. csatorna) az északi oldalon. 

 A XXXI-es csatornán a Dömsödi árapasztó csatornától a sóderbányáig a belső – nyugati – oldalon, továbbá 

a Dömsödi árapasztó csatornától délre a juhászföldi műútig mindkét oldalon. 

 A XXXI-es csatornán a juhászföldi műút kereszteződésétől a Bács-Kiskun megyei határig mindkét oldalon. 
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 A XXX-as csatornán a halastavaktól délre és a juhászföldi műúttól északra a nyugati oldalon. 

 A XXX-as csatornán a juhászföldi műúttól délre eső szakaszokon a sorompóval, illetve táblával je lzett 

pontoktól délre mindkét oldalon.  

 

Szigetcsép, Csupics-sziget térségére vonatkozó előírások: 

 

 A Csupics-sziget területén, partjáról és a szigetet övező láp és mocsári vegetációjú területeken horgászni 

tilos.  

 A Csupics-sziget jobb parti mellékágában a  31-32. fkm. között a jobb partról és a vízről horgászni tilos.” 

 

A jogosult a kérelem elbírálásához szükséges 2 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat 2021. április 23. napján 

megfizette. A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatáért fizetendő 12 000 Ft igazgatási 

szolgáltatási díjat a kérelmező 2021. április 23. napján megfizette. 

 

Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs. Döntésem a közléssel véglegessé válik és végrehajtható. 

 

A véglegessé vált döntés ellen jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási pert indíthat a Budapest Környéki 

Törvényszéknél (1443 Budapest, Pf. 175) hatóságom elleni keresetlevél előterjesztésével. 

 

A keresetlevelet az illetékes Törvényszéknek kell címezni, de hatóságomhoz kell eljuttatni a közléstől számított 30 

napon belül, elektronikus úton vagy postai úton, ajánlott küldeményként (Pest Megyei Kormányhivatal 

Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály 2101 Gödöllő, Pf.: 431). 

 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Hhvtv. 49. § (1) bekezdése szerint, a halgazdálkodásra jogosult köteles 5 évre szóló halgazdálkodási tervet 

készíteni minden olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre, amelyre nézve területi jegyet ad ki, vagy 

amelyen horgászati célú haltermelést végez. A halgazdálkodási tervet a halgazdálkodási hatóság hagyja jóvá. 

 

A Jogosult halgazdálkodási terv elfogadására irányuló kérelme 2021. április 26. napján érkezett Hivatalomhoz. A 

kérelem alapján 2021. április 27. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. A Jogosult a kérelemhez csatolta a 

Magyar Országos Horgász Szövetség 2021. április 22. napján kelt 879-84/2021. iktatószámú támogatási 

javaslatát. 

 

A halgazdálkodási terv elfogadására irányuló kérelmet elküldtem az alábbi hatóság, mint szakhatóság részére: 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és 

Bányafelügyeleti Főosztály a PE-06/KTF/20177-7/2021.számú szakvéleményének vizsgált szakkérdései: 

 

„A környezet és természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való 

megfeleltetés kérdése. 

 

Az érintett halgazdálkodási vízterületek az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) 

KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] alapján érintik a Ráckevei Duna-ág 
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(HUDI20042), a Turjánvidék (HUDI20051), Kiskunsági szikes puszta (HUKN20001) elnevezésű jóváhagyott 

kiemelt jelentőségű természetvédelmi területeket és a Felső-Kiskunsági szikes puszták és turjánvidék 

(HUKN10001) nevű különleges madárvédelmi területét. 

 

A Dömsödi árapasztó csatorna, továbbá a XXX-as és XXXI-es csatornák a Kiskunsági Nemzeti Park 

védettségének fenntartásáról szóló 134/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 134/2007. (XII. 27.) KvVM 

rendelet]  alapján országos jelentőségű védett természeti területet érintenek, továbbá a 275/2004. (X. 8.) Korm. 

rendelet és a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján érintik a Felső-kiskunsági szikes puszta (HUKN20001) nevű 

jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet. 

 

A Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág legjelentősebb lápterülete a Csupics-sziget környékén található. A 

Vidékfejlesztési Értesítő LXII. évfolyam 1. számában megjelent, az ex lege lápi és szikes tavi védettséggel érintett 

területekről szóló, a vidékfejlesztési miniszter által kiadott közlemény „a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

működési területén található, egyedi hatósági határozattal lehatárolt határvonalú ex lege védett láppal érintett 

ingatlanok helyrajzi számos listája” című fejezete tartalmazza a Szigetcsép 043/2 hrsz.-ú ingatlanon a csupics-

szigeti úszólápokat. A Szigetcsép 043/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapja szerint a „természetvédelmi terület” jogi 

jelleg feljegyzés a 32651/2001.02.05. számú határozattal történt. 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.). 23. § (2) bekezdése szerint e törvény 

erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e 

bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek. 

 

A Csupics-sziget a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján része a Ráckevei 

Duna-ág (HUDI20042) nevű jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek is. 

 

A 134/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 3. §-a alapján a Kiskunsági Nemzeti Park területén a védettség indoka és 

célja a kiskunsági táj jellegzetes arculatának és természeti értékeinek, különösen a homokon kialakult 

formakincsnek, az állóvizeknek, a jellegzetes vegetációtípusok, valamint ezen élőhelyek természetes növény- és 

állatvilágának, a Kiskunság gazdag madárvilágának megőrzése, a madarak háborítatlan fészkelésének és 

vonulásának biztosítása, a táj kulturális értékeinek megóvása. 

 

Az ügy elbírálásához szükséges védett állat- és növényfajok előfordulására vonatkozó adatokkal a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 1. melléklet II. fejezet 5. 

pontjában meghatározott működési területű Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: DINPI) és a 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: KNPI) rendelkezik.  

 

Fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság - hivatkozással a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 24. §-ára, 37. § a) 

pont aa) alpontjára, 39. §-ára - a rendelkezésére álló védett, illetve európai közösségi jelentőségű állat- és 

növényfajok előfordulása vonatkozóan adatszolgáltatás és természetvédelmi kezelői véleményt vonatkozásában 

megkerste PE-06/KTF/20177-2/2021. számon a DINPI-t és PE-06/KTF/20177-3/2021. számon KNPI-t.  

 

A DINPI 2021. május 19. napján érkezett DINPI/2957-1/2021. számú véleményében a Csupics szigeti mellékág 

egész területére kérte a horgászat tilalmát kiterjeszteni. 

 

A KNPI 2021. április 27. napján érkezett ÁLT/1364-2/2021. számú véleményében a benyújtott halgazdálkodási 

tervben foglaltakkal egyet ért. 
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A Csupics-sziget, a Dömsödi árapasztó csatorna, továbbá a XXX-as és XXXI-es csatornák a rendelkező részben 

megjelölt, a horgászat elől elzárt, természetvédelmi szempontból sérülékeny területein az intenzív horgászat és az 

azzal együtt járó tevékenységek veszélyeztetnék fenti területek védett-, fokozottan védett- és közösségi 

jelentőségű fajok egyedeit, valamint a közösségi jelentőségű élőhelyeket. 

 

A horgászat korlátozását a mellékág és az azt övező nádasokban megtalálható védett fajok pl.: réti csík 

(Missgurnus fossilis), szivárványos ökle (Rhodeus piceus), mocsári teknős (Emys orbicularis), vízisikló (Natrix 

natrix), sulyom (Trapa natans) stb. és a fokozottan védett fajok pl.: lápi póc (Umbra krameri), a nádasokban élő 

hagymaburok (Liparis loeselii) zavartalan élettevékenységének biztosítása indokolja.  

 

A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését 

élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. 

 

A Tvt. 11. § (1) bekezdése értelmében a vadgazdálkodás, vadászat, halgazdálkodás, halászat és horgászat során 

biztosítani kell a természet védelméhez fűződő érdekek érvényesülését, a fenntartható használatot, ami a vadon 

élő vadászható, halászható (horgászható) vad- és halfajok biológiai sokféleségre alapozott fenntartását jelenti. 

 

A Tvt. 31. § alapján tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal 

ellentétesen megváltoztatni. 

 

A Tvt. 42. § (1) bekezdése értelmében tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli 

elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása. 

 

A Tvt. 43. § (1) bekezdése kimondja továbbá, hogy tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, 

kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, 

költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 

 

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a Natura 2000 területek lehatárolásának és 

fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú mellékletben meghatározott fajok, és a 4. számú 

mellékletben meghatározott élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, 

helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a 

fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. 

 

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdései alapján olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg 

engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését 

vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel 

vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak - a 

tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított 

elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel - 

vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. 

számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat. 

 

A Környezetvédelmi Hatóság a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) meghatározott vizsgálatot elvégezte, 

mely során megállapítást nyert, hogy a kikötések betartásával a 2019. évi horgászrend elfogadható, a horgászati 

tevékenység várhatóan a Natura 2000 területek jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhely típusok 

természetvédelmi helyzetére jelentős hatást nem gyakorol. 
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A vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a kikötéseim betartásával a tervezett tevékenység táj- és 

természetvédelmi, valamint környezetvédelmi érdeket nem sért.” 

 

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj 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 

(továbbiakban VM rendelet) 1. melléklet, 14.9 pontjában meghatározott. A környezetvédelmi és természetvédelmi 

szakkérdések vizsgálatáért fizetendő díj a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával 

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

mellékletében meghatározott. 

 

Határozatomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. 

(XII. 2.) Korm. rendelet 30. §-ban biztosított hatáskörben eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL törvény (továbbiakban Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg. A fellebbezés 

lehetőségét az Ákr. 116. § alapján zártam ki. 

 

A közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségéről és szabályairól az Ákr. 114. § (1) bekezdés első fordulata 

alapján, továbbá a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (1)-(2) 

bekezdése, 28. § (1)-(2) bekezdése, 39. §-a, a kapcsolattartásról a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 

törvény 605. § és 608. §, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése rendelkezik.  
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