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Közlemények
Az Országos Főállatorvos 1/2017. számú határozata
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban:
Éltv.) 42. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghoztam az alábbi
HATÁROZATOT.
Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal madárinfluenza
referencialaboratóriuma újabb magas pathogenitású madárinfluenza előfordulását erősítette meg GyőrMoson-Sopron megyében Ásványráró településen egy tenyésztyúk állományban 2017. január 17-én,
valamint Veszprém megyében Nagytevel településen egy hízópulyka állományban 2017. január 19-én, a
baromfiállományok madárinfluenza vírussal történő fertőződés kockázatának csökkentése érdekében az
alábbiakat rendelem el:
Kiterjesztve a 3/2016., a 4/2016., az 5/2016. és a 6/2016. számú határozatomat, az ország
területén található valamennyi állattartóra vonatkozóan előírom, hogy baromfi csak zártan
tartható, vagy amennyiben ez nem megoldható, a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell
védeni. A madárhálóval a lefedett résznek, amelyre a baromfi kiengedhető, legalább az állattartó
épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lennie.
A leírt feltételek visszavonásig, illetve új feltételrendszer kihirdetéséig maradnak hatályban.
E határozatot a Földművelésügyi Minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti
hírügynökségen keresztül kell közzétenni. A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja
minősül.
Amennyiben az állattartó e határozat rendelkezéseinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget,
úgy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab ki,
vagy egyéb intézkedést foganatosít.
E határozattal szemben közigazgatási eljárásban további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel
jogerős, azonban a határozat közlésétől számított harminc napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással
– a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (1027
Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) címzett keresetlevelet a Földművelésügyi Minisztériumhoz (1055 Budapest,
Kossuth tér 11.) kell benyújtani, vagy annak címére ajánlott küldeményként postára adni. A közigazgatási
határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet
nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg. A keresetlevélnek a határozat végrehajtására nincs halasztó
hatálya, azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető. A keresetet a bíróság – tárgyalás
tartására irányuló kérelem hiányában – tárgyaláson kívül bírálja el.
INDOKOLÁS
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal madárinfluenza referencialaboratóriuma újabb
magas pathogenitású (H5N8 szerotípus) madárinfluenza előfordulását mutatta ki 2017. január 17-én
Ásványrárón és 2017. január 19-én Nagytevelen.
Tekintettel a betegség jelentős gazdasági kártételére, valamint a környezetben való
fennmaradásában és házimadár-állományokra való terjesztésében a vonuló vadon élő madarak által
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játszott szerep jelentőségére, az Éltv. 52. § (3) bekezdése alapján, az Éltv. 42. § (4) bekezdés e) pontja
szerint eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
Az Éltv. 42. § (4) bekezdése szerint az országos főállatorvos rendkívüli élelmiszerlánc-eseményre
vonatkozóan állatjárványügyi intézkedést tartalmazó határozatot hozhat, amely határozatot a
minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti hírügynökségen keresztül kell közzétenni.
A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül.
Az Éltv. 39. § (4) bekezdés b) pontja értelmében az élelmiszerlánc felügyelete során a 42. § (4)
bekezdésében leírt eljárásban hozott döntés ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye
nincs.
A bírósági felülvizsgálat lehetősége, feltételei az Éltv. 39. § (4) bekezdés b) pontján, a Ket. 100. §
(1) bekezdés a) pontján és (2) bekezdésén, valamint a 109. § (1) bekezdésén az illeték-feljegyzési jog az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontján alapul.
Határozatomat a fent hivatkozott jogszabályhelyek, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdése és 72. §
(1) bekezdése alapján hoztam meg.
Hatáskörömet az Éltv. 52. § (3) bekezdése és 42. § (4) bekezdése e) pontja határozza meg.
Budapest, 2017. január 23.
Dr. Bognár Lajos s. k.
országos főállatorvos

Az Országos Főállatorvos 2/2017. számú határozata
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban:
Éltv.) 28. § d) pontja, 42. § (4) bekezdése és 52. § (3) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (2)
bekezdése, valamint az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM
rendelet 4. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, élelmiszerlánc-felügyeleti jogkörömben eljárva, az
élelmiszerlánc valamennyi érintett szereplőjére kiterjedő hatállyal, meghoztam az alábbi
HATÁROZATOT.
Abból a célból, hogy esetleges behurcolása esetén az afrikai sertéspestis (továbbiakban: ASP)
késedelem nélkül felderítésre kerüljön és ezt követően haladéktalanul alkalmazni lehessen a betegség
leküzdésre szolgáló intézkedéseket az országos ASP monitoring program keretében az alábbiakat
rendelem el:
1. A vadászatra jogosultak az Éltv-ben foglalt bejelentési kötelezettségük teljesítése során az
ország egész területén kötelesek írásban bejelenteni – az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (továbbiakban: megyei kormányhivatal)
által megadott módon – minden tudomásukra jutott, vaddisznót érintő elhullást. A bejelentést a hulla
észleléstől számított 24 órán belül kell megtenni és annak tartalmazni kell a hulla fellelési helyének
földrajzi koordinátáit, vagy a helyszín részletes leírását.
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2. Az 1. pontban leírt bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében a vadászatra jogosult területén
vadászatot folytató minden természetes személy (továbbiakban: vadász) az általa talált elhullott
vaddisznóról köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észlelést követő 12 órán belül tájékoztatni a
vadászatra jogosultat. A vadászatra jogosultnak írásban kell e kötelezettségre felhívnia az érintettek
figyelmét.
3. A megyei kormányhivatalnak gondoskodnia kell arról, hogy minden bejelentett vaddisznó hulla
esetében - a megerősített passzív surveillance keretében - mintavétel és mintaküldés történjen az ASP
kimutatására, illetve kizárására irányuló virológiai vizsgálat céljából. A mintavételt elsősorban hatósági
állatorvossal vagy szolgáltató állatorvos Éltv. szerinti aktív közreműködésre kötelezésével kell
megoldani, de szükség esetén más megfelelő jártassággal rendelkező személy (pl. vadhúsvizsgáló) is
aktív közreműködésre kötelezhető. Az aktív közreműködésre kötelező határozatot az érintettel való
előzetes egyeztetést követően kell kiadni. A mintavétel végrehajtásáért elhullott vaddisznónként nettó
10.000 Ft állami kártalanítás illeti meg az aktív közreműködésre kötelezettet az illetékes élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal (továbbiakban: járási hivatal) teljesítés
igazolása alapján. A járási hivatal a teljesítési igazolást akkor állíthatja ki, ha a mintavevő a mintakísérő
iratot hiánytalanul kitöltötte és aláírta, valamint annak egy példányt megküldte a járási főállatorvosnak,
továbbá a minta megérkezett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi
Diagnosztikai Igazgatóságához. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az
azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet (a továbbiakban:
74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet), illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.
4. A vadászati évet követően az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) minden
vadászatra jogosult esetében össze kell vetni, hogy a vadászatra jogosult által a vadászati hatóságnak
jelentett elhullott vaddisznók száma és a megmintázott hullák száma meggyezik-e. Ha a két adat között
10 %-ot meghaladó eltérés mutatkozik, annak okát az illetékes kormányhivatal köteles kivizsgálni.
Mulasztás esetén a 20. pontban foglaltak irányadók.
5. Az egészséges kilőtt vaddisznók esetében az ASP kimutatására, illetve kizárására 2014. óta – az
aktív surveillance keretében - végzett virológiai (PCR) vizsgálatokat tovább kell folytatni az adott
vadászati évre vonatkozó országos monitoring programban meghatározott mintaszámmal, de a szerológiai
(ELISA) vizsgálatokat be kell fejezni.
6. Ha a vadász az általa megfigyelt vaddisznó esetében azt tapasztalja, hogy a vaddisznó mozgása
a megszokottól eltérő, bizonytalan, vagy az állat bágyadtnak tűnik, vagy kifejezetten senyvesnek látszik,
akkor az érintett egyedet vagy egyedeket a vadásznak diagnosztikai célból ki kell lőnie és a tapasztalt
klinikai tüneteket haladéktalanul jelentenie kell a járási hivatalnak. A továbbiakban a vadásznak a járási
hivatal utasításának megfelelően kell eljárnia.
7. Ha a mintavétellel megbízott személy a megerősített passzív surveillance keretében vizsgálatra
kerülő elhullott vaddisznó, vagy az aktív surveillance során megmintázott kilőtt vaddisznó esetében az
erre vonatkozó szakmai útmutatóban részletezettek alapján az ASP-re gyanút keltő kórbonctani
elváltozások valamelyikét találja meg a mintavétel során, akkor ezt haladéktalanul jelenteni kell a járási
hivatalnak. A továbbiakban a mintavétellel megbízott személynek a járási hivatal utasításának
megfelelően kell eljárni.
8. A sertéstartóknak az Éltv-ben foglalt bejelentési kötelezettségük teljesítése során az észleléstől
számított 24 órán belül kell jelenteniük a szolgáltató állatorvosnak, ha az ASP-re vagy klasszikus
sertéspestisre gyanakszanak, továbbá ha sertésük elhullott vagy megbetegedett. Ha az állattartó ASP-re
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vagy klasszikus sertéspestisre gyanakszik, akkor közvetlenül a járási hivatalnak is jelentést tehet a
megadott határidőn belül.
9. Ha a szolgáltató állatorvos ASP vagy klasszikus sertéspestis gyanúját állapítja meg az erre
vonatkozó szakmai útmutatóban leírtak alapján, akkor haladéktalanul jelentést kell tennie az illetékes
járási hivatalnak. A járási főállatorvosnak – vagy az általa megbízott hatósági állatorvosnak – késlekedés
nélkül vizsgálatot kell végeznie a helyszínen a gyanú megerősítése, illetve kizárása céljából. Ha a
helyszíni vizsgálat során a gyanú megerősítésre kerül, akkor az afrikai sertéspestis elleni védekezésről
szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendeletben (a továbbiakban: 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet)
foglaltak szerint kell eljárni, ideértve a megfigyelési zárlat elrendelését és a laboratóriumi vizsgálat
céljából történő mintavételt is. Az ASP hatóságilag megerősített gyanújakor az illetékes járási hivatalnak
haladéktalanul gondoskodnia kell a mintáknak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága legközelebbi telephelyére való szállításáról. A gyanú
megerősítéséről a megyei főállatorvost és az országos főállatorvost 24 órán belül értesíteni kell.
10. Ha a szolgáltató állatorvos kizárja az ASP gyanúját, de a sertés előzetes tünetek nélkül,
hirtelen elhullott, vagy annak 40 ℃ feletti láza három napig tartó gyógykezelés alatt sem múlt el, vagy a
lázas állat a gyógykezelés ellenére elhullott, akkor a szolgáltató állatorvosnak az ilyen egyedből (vagy
egyedekből) laboratóriumi vizsgálat céljára - a megerősített ASP passzív surveillance keretében mintákat kell küldenie a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai
Igazgatósága legközelebbi telephelyére. A beküldés ebben az esetben a laboratóriumi vizsgálatra szánt
mintákat összegyűjtő központi körjárat használatával is történhet.
11. Nagylétszámú sertésállományok esetében az állattartó és – amennyiben tudomására jutott – a
szolgáltató állatorvos köteles jelenteni a járási hivatalnak, ha az elhullás
- malacok esetében meghaladja a 20 %-ot, vagy
- növendékek esetében meghaladja a 10 %-ot, vagy
- hízók esetében meghaladja az 5 %-ot, vagy
- tenyészállatok esetében meghaladja az 5 %-ot, vagy
- a napi elhullás bármely korcsoportban a korábbi napi átlaghoz képest megemelkedett.
12. Ha a járási főállatorvos illetékességi területét érintően a 11. pontban meghatározott
nagyarányú elhullásról értesül, akkor ő vagy az általa kijelölt hatósági állatorvos a helyszínen klinikai és
kórbonctani vizsgálatot köteles végezni. Az ASP gyanújának megerősítése esetén az afrikai sertéspestis
elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet foglaltak szerint kell eljárni, ideértve a
megfigyelési zárlat elrendelését és laboratóriumi vizsgálat céljából történő mintavételt. A gyanú kizárása
esetén megfigyelési zárlatot nem kell elrendelni, de - a megerősített ASP passzív surveillance keretében mintát kell venni, ha az állományban hirtelen, előzetes tünetek nélküli elhullás fordult elő, vagy olyan
egyed található az állományban, amely három napig tartó gyógykezelés után is lázas, vagy ha az állomány
lázas egyedei között a gyógykezelés ellenére is történt elhullás.
13. Az ország egész területén a járási hivatalok legkésőbb 2017. március 31-ig kötelesek besorolni
az alábbi kategóriákba az illetékességi területükön tartott sertésállományokat:
- nagylétszámú állományok
- kislétszámú árutermelő állományok,
- kislétszámú nem árutermelő állományok.
14. A 13. pontban említett mindhárom kategória esetében az illetékes járási hivatalnak fel kell
mérnie, hogy az illetékességi területén lévő sertésállományok között vannak-e ideiglenesen vagy tartósan
kültéren tartott állományok. Az ilyen állományokról külön nyilvántartást kell vezetni és az érintett
állattartók figyelmét fel kell hívni írásban arra, hogy a 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel kiadott
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Állategészségügyi Szabályzat rendelkezései alapján olyan állattenyésztési, állattartási technológiát kell
alkalmazni, amely lehetővé teszi az állatok fertőzésmentes, egészséges környezetben való tartását, éppen
ezért kiemelt figyelmet kell fordítani az általános járványvédelmi intézkedések betartására és meg kell
akadályozni a vadállománnyal való esetleges érintkezést. Ennek megfelelően – ha az ASP-vel kapcsolatos
járványügyi helyzet azt indokolja – az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező élelmiszerláncfelügyeleti szerv elrendelheti, hogy a kültéri sertéstartás helyét kettős kerítéssel kell körülvenni vagy
olyan más módszert kell alkalmazni, ami kizárja a házi sertések és vaddisznók érintkezését.
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének az ukrán-magyar határ közelében található, jelen határozat
mellékletében felsorolt települései és vadászatra jogosultjai esetében nagyobb az ASP behurcolásnak
kockázata, mint az ország egyéb részein, ezért e területeken az egész országra vonatkozó intézkedéseken
felül, a 15.1-15.7. pontban részletezett előírásoknak is meg kell felelni.
15.1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnak gondoskodnia kell arról, hogy a
mellékletben felsorolt települések közigazgatási területén elhullott és a sertéstartók által bejelentett
minden házisertésből – a megerősített passzív surveillance keretében – megtörténjen az ASP kizárására,
illetve megerősítésre irányuló laboratóriumi vizsgálat. A mintavétel végrehajtására szolgáltató
állatorvosokat kell igénybe venni aktív közreműködésre kötelezéssel. Az aktív közreműködésre
kötelezésre vonatkozó határozatot az érintettel való előzetes egyeztetést követően kell kiadni. A
mintavétel végrehatásáért sertésenként nettó 2.100 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg az aktív
közreműködésre kötelezettet állami kártalanításként a járási hivatal teljesítés igazolása alapján. A járási
hivatal akkor állíthatja ki a teljesítési igazolást, ha a szolgáltató állatorvos a mintakísérő iratot
hiánytalanul kitöltötte, aláírta és a minta vizsgálatra alkalmas módon érkezett meg a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságához. A kifizetés rendjét a
74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.
15.2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnak gondoskodnia kell arról, hogy a
mellékletben felsorolt települések közigazgatási területén lévő valamennyi sertéstelepet állatorvos
keressen fel legkésőbb 2017. március 31-ig, a sertésállományok korcsoportonkénti nyilvántartásba vétele
céljából. A feladatot hatósági állatorvosokkal, vagy ha ez nem megoldható, akkor a szolgáltató
állatorvosok Éltv. szerinti aktív közreműködésre kötelezésével kell megoldani. A feladat végrehatásáért
sertésállományonként nettó 2.100 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg az aktív közreműködésre
kötelezettet állami kártalanításként a járási hivatal teljesítés igazolása alapján. A járási hivatal akkor
állíthatja ki a teljesítési igazolást, ha a szolgáltató állatorvos írásban jelentést tett a megyei főállatorvos
által meghatározott szempontoknak megfelelően. A kifizetés rendjét a 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet,
illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.
15.3. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnak gondoskodnia kell arról, hogy a
mellékletben felsorolt településeken először a 15.2. pontban meghatározott látogatástól számított egy
éven belül, majd ezt követően minden naptári évben valamennyi sertéstelepet meg kell látogatni, annak
nyomon követése céljából, hogy volt-e elhullás a sertéstelepen, és ha igen, akkor azt bejelentette-e az
állattartó. A feladatot hatósági állatorvosokkal, vagy ha ez nem megoldható, szolgáltató állatorvos, vagy
más erre a feladatra kijelölt személy Éltv. szerinti aktív közreműködésre kötelezésével kell megoldani. A
feladat végrehatásáért sertésállományonként nettó 2.100 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg az
aktív közreműködésre kötelezettet állami kártalanításként a járási hivatal teljesítési igazolása alapján. A
járási hivatal akkor állíthatja ki a teljesítési igazolást, ha a szolgáltató állatorvos írásban jelentést tett a
megyei kormányhivatal által meghatározott szempontoknak megfelelően. A kifizetés rendjét a 74/2013.
(VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.
15.4. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a mellékletben felsorolt települések közigazgatási
területén kültéren tartott sertésállományok esetében a sertéstartás helyét kettős kerítéssel kell körülvenni a
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vadállománnyal való érintkezés megakadályozása érdekében, vagy olyan más módszert kell alkalmazni,
ami kizárja a házi sertések és vaddisznók érintkezését. Ellenkező esetben a kültéri tartást meg kell tiltani.
Az ÉFHÁT/114-2/2016. számú utasítás hatálya alá tartozó települések esetén kettős kerítést kell
legkésőbb az utasításban előírt határidővel létesíteni. A határozat mellékletében szereplő többi település
esetén legkésőbb e határozat közlésétől számított 90 napon belül kell a telep zártáságát biztosítani.
15.5. Figyelemmel a betegség behurcolásának fokozott kockázatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatalnak kell – az Éltv. és a 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet szerint – gondoskodnia
a mellékletben felsorolt települések közigazgatási területén elhullott sertések testének bejelentési
kötelezettség alá tartozó állatbetegség megelőzése során keletkezett állati eredetű melléktermékként
történő ártalmatlanításáról.
15.6. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnak intézkednie kell, hogy a határozat
mellékletében felsorolt vadászatra jogosultak területén elhullott vaddisznók teste - a mintavételt követően
- helyszíni elásással ártalmatlanításra kerüljön. Az elásás helyét az ASP vírusával szemben hatékony
fertőtlenítőszerrel be kell locsolni. Az ártalmatlanítás megszervezése és lebonyolítása céljából elsősorban
a mintavétellel megbízott személyt kell aktív közreműködésre kötelezni. Ha a mintavételt hatósági
állatorvos végzi, vagy a mintavétellel megbízott személy a hulla elásását felszerelés hiányában nem tudja
végrehajtani, akkor előzetes egyeztetést követően a szükséges eszközökkel rendelkező természetes vagy
jogi személyt kell aktív közreműködésre kötelezni. A feladat végrehajtásáért elhullott vaddisznónként
nettó 15.500 Ft állami kártalanítás illeti meg az aktív közreműködésre kötelezettet, a járási főállatorvos
teljesítés igazolása alapján Az ártalmatlanítás elvégzését a járási főállatorvos ellenőrzi és az ellenőrzés
kedvező eredménye alapján igazolja a teljesítést. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi
intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet,
illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.
15.7. A határozat mellékletében felsorolt vadászatra jogosultak területén 2017. március 1-jétől a
vaddisznók állomány fenntartás céljából történő takarmányozása tilos, a vaddisznók etetése csak
vadászati célból engedélyezett. A vadászati célra használt takarmány mennyisége havonta nem haladhatja
meg a 10 kg/km2 mennyiséget.
16. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak és a megyei kormányhivataloknak
gondoskodniuk kell a sertéstartók, a vadászatra jogosultak, a vadászok, az állatorvosok és az
élelmiszerlánc egyéb szereplőinek az ASP-re vonatkozó, folyamatos és naprakész tájékoztatásáról.
17. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak e határozatban foglaltak országosan egységes
végrehajtása érdekében szakmai útmutatót kell kiadnia legkésőbb e határozat közlésétől számított 30
napon belül.
E határozatot a Földművelésügyi Minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti
hírügynökségen keresztül kell közzétenni. A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja
minősül.
E határozat rendelkezései fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtandóak.
Amennyiben az állattartó, a vadászatra jogosult vagy az aktív közreműködésre kötelezett a
fentiekben előírt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az arra hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab ki, vagy egyéb intézkedést
foganatosít.
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E határozattal szemben közigazgatási eljárásban további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel
jogerős, azonban a határozat közlésétől számított harminc napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással
– a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (1027
Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) címzett keresetlevelet a Földművelésügyi Minisztériumhoz (1055 Budapest,
Kossuth tér 11.) kell benyújtani, vagy annak címére ajánlott küldeményként postára adni. A közigazgatási
határozat bírósági felülvizsgálatának illetéke 30.000 Ft, a feleket a perben tárgyi illeték-feljegyzési jog
illeti meg. A keresetlevélnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben
a végrehajtás felfüggesztése kérhető. A keresetet a bíróság – tárgyalás tartására irányuló kérelem
hiányában – tárgyaláson kívül bírálja el.
INDOKOLÁS
Az ASP járványügyi helyzete 2016 folyamán folyamatosan romlott Európában. Több új kitörést
állapítottak meg a hazánkkal szomszédos Ukrajnában, valamint az uniós tagországok közül
Észtországban, Lettországban, Litvániában, valamint Lengyelországban is. Figyelemmel a járványügyi
helyzet fentebb leírt változására, és az Európai Bizottság illetékes igazgatóságának írásban
megfogalmazott elvárásaira a 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 22. § (5) bekezdése alapján összehívott
Nemzeti Klasszikus Sertéspestis és Afrikai Sertéspestis Szakértői Csoport 2016. szeptember 28-án
számos határozati javaslatot fogadott el a 2014 elején bevezetett országos ASP monitoring program
módosításával, és a betegség behurcolásának megelőzésével kapcsolatosan. A Szakértői Csoport
véleménye alapján a monitoring program módosításáról és az ASP behurcolásának megelőzésével
kapcsolatos egyes intézkedések bevezetéséről a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
Az Éltv. 28. § d) pontja alapján a miniszter az élelmiszerlánc-felügyelet területén nagy
nemzetgazdasági kárral fenyegető vagy közegészségügyi szempontból veszélyes állatbetegségek
felszámolására állami pénzeszközökkel támogatott, az állatállományoknak a betegségtől való
mentesítésére országos programot, valamint a betegség előfordulásának felmérésére ellenőrző, illetve
monitoring-vizsgálati programot rendelhet el.
Az Éltv. 52. § (3) bekezdésében foglaltak szerint nagy gazdasági kárral fenyegető, illetve
nemzetközi kereskedelmet akadályozó fertőző állatbetegség kitörésekor - amennyiben azt a fertőző
állatbetegség rendkívüli veszélye indokolja - a miniszter megtilthatja az élő állat, állati eredetű termék és
élelmiszer, takarmány, továbbá járványos állatbetegség terjesztésére alkalmas egyéb áru Magyarország
területéről történő kiszállítását, behozatalát, illetve a betegség terjedésének megállításához, valamint a
betegség felszámolásához szükséges állat-járványügyi intézkedéseket foganatosíthat.
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) 16. § (2) bekezdésében
foglaltak értelmében a miniszternek az Éltv. 28. § a)-d) pontjában, 52. § (3) bekezdésében, valamint 71. §
(1) bekezdésében leírt feladatait átruházott hatáskörben az országos főállatorvos gyakorolja.
Az Éltv. 42. § (4) bekezdése szerint az országos főállatorvos rendkívüli élelmiszerlánc-eseményre
vonatkozó határozatát a minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti hírügynökségen
keresztül kell közzétenni. Az így közzétett határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.
A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül.
A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdése szerint a járványügyi helyzettől függően
az országos főállatorvos országos vagy területi szintű járványügyi felmérő, illetve monitoring programot
vezethet be a rendelet 1. számú mellékletben felsorolt állatbetegségekkel való fertőzöttség felmérése
céljából. A program végrehajtása állami költségre történik, beleértve a bejelentési kötelezettség alá
tartozó állatbetegség megállapítására, valamint kizárására irányuló laboratóriumi vizsgálatokat is.
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Az Éltv. 18. § (1) bekezdés f) pontja szerint az állattartó köteles állata betegségéről vagy annak
gyanújáról haladéktalanul értesíteni az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet, illetve a szolgáltató állatorvost;
beteg, illetve betegségre gyanús állatát megvizsgáltatni; járványos állatbetegség esetén az élelmiszerláncfelügyeleti szervnek, illetve a szolgáltató állatorvosnak az állat (állomány) kezelésére és a betegség
továbbvitelének megakadályozására adott utasításait végrehajtani; az elrendelt járványügyi intézkedésben
foglalt kötelezettségeket teljesíteni.
Az Éltv. 18. § (1) bekezdés h) pontja szerint az állattartó köteles az állat elhullását vagy
kényszervágását az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek, illetve a szolgáltató állatorvosnak – az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint – bejelenteni, és az állati testet vizsgálatra
bemutatni.
Az Éltv. 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján az (1) bekezdés f) pontja szerinti bejelentési
kötelezettség a vadászatra jogosult személyre illetve szervezet vezetőjére is vonatkozik.
Az Éltv. 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a bejelentési kötelezettség alá tartozó
állatbetegség megelőzése, felderítése és felszámolása során keletkezett állati eredetű melléktermék
ártalmatlanná tételéről az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv intézkedik.
Az Éltv. 24. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a járványügyi intézkedés során keletkezett állati
melléktermékek szállításának és ártalmatlanításának költségét a költségvetési törvényben külön alcímen
rendelkezésre álló – az állami kártalanítás fedezetéül is szolgáló – célelőirányzatból kell fedezni.
A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében az ASP bejelentési
kötelezettség alá tartozó állatbetegség. Aki a betegséget vagy a betegség gyanúját észleli, vagy arról
tudomást szerez, haladéktalanul köteles erről értesíteni az állatorvost, aki a megbetegedést vagy a
betegség gyanúját haladéktalanul köteles jelenteni az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hatáskörében eljáró járási hivatalnak. A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a
bejelentést szóban, írásban, személyesen vagy megbízott útján is lehet teljesíteni. A bejelentésnek
tartalmaznia kell a sertéstartó nevét, lakcímét, valamint a sertéstartás helyét, vaddisznó esetén az észlelés
helyét.
A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, ha a járási hivatal ASP
megbetegedésről vagy annak gyanújáról értesül, köteles haladéktalanul hatósági állatorvost küldeni a
helyszínre, aki a diagnosztikai kézikönyvben ismertetett eljárásoknak megfelelően megkezdi a betegség
megállapítására vagy kizárására irányuló vizsgálatokat. A hatósági állatorvosnak a gazdaságban
ellenőriznie kell a sertésnyilvántartást és a sertések azonosítására szolgáló megjelöléseket.
A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján amennyiben a hatósági állatorvos
a fertőzöttséget vagy a fertőzöttség gyanúját kizárni nem tudja, a járási hivatal a gazdaság hatósági
megfigyelését rendeli el. A megfigyelési zárlat magában foglalja az alábbi intézkedéseket:
a) a gazdaságban található sertéseket korcsoport szerint nyilvántartásba kell venni, a nyilvántartást
naprakészen kell vezetni, beszámítva a fertőzésgyanús időszak alatt történt elléseket és elhullásokat is, és
minden korcsoportban fel kell tüntetni a beteg, elhullott vagy feltehetően fertőzött sertések számát;
b) a nyilvántartást a hatósági állatorvosnak minden látogatáskor ellenőriznie kell;
c) a gazdaságban lévő összes sertést a szállásában kell tartani vagy a gazdaságon belül olyan
helyre kell elzárni, ahol el lehet különíteni a fertőzöttségre gyanús állatokat;
d) a gazdaságba nem hozható be, illetve onnan nem vihető ki sertés, továbbá a járási hivatal az
állatmozgások tilalmát szükség esetén kiterjesztheti más állatfajokra is
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e) a hatósági állatorvos engedélye nélkül a gazdaságból nem vihető ki a sertéshús,
sertéshúskészítmény, -ondó, -petesejt, -embrió, takarmány, eszközök, anyagok, sertéshulla vagy olyan
hulladék, amely feltételezhetően terjesztheti az ASP-t, továbbá azok nem bocsáthatók kereskedelmi
forgalomba sem;
f) személyek és járművek a gazdaságon belül a hatósági állatorvos írásos engedélyével
közlekedhetnek;
g) a gazdaság, valamint a sertésistállók be- és kijáratánál fertőtlenítést kell végezni, ezért aki belép
az istállókba vagy kilép onnan, be kell tartania az ASP vírusa széthurcolásának megakadályozására
kiadott hatósági előírásokat;
h) a gazdaság elhagyása előtt valamennyi szállítóeszközt gondosan fertőtleníteni kell, továbbá az
ott dolgozók kizárólag a hatósági állatorvos engedélyével, fertőtlenítés és átöltözés után hagyhatják el a
telepet; továbbá
i) járványügyi vizsgálatot kell végezni.
A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése értelmében a 4.§ (2) bekezdésében
felsorolt intézkedéseket addig nem lehet feloldani, amíg az ASP gyanúját hivatalosan ki nem zárták.
A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 15. § (1) bekezdése szerint, ha a megyei kormányhivatal
vaddisznók fertőzöttségének gyanújáról tudomást szerez, azonnal megfelelő intézkedéseket hoz a
betegség jelenlétének megállapítása vagy kizárása céljából. A sertéstartókat és a vadászokat tájékoztatja a
betegség gyanújáról. Az elejtett vagy elhullott vaddisznókat megvizsgáltatja, beleértve a laboratóriumi
vizsgálatokat is.
Az Éltv. 51. § (3) bekezdés q) pontja alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv állatbetegség
megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása
érdekében, továbbá a betegség természetéhez és elterjedtségéhez mérten a járványügyi intézkedés
eredményes végrehajtása érdekében természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet aktív közreműködésre kötelezését rendelheti el.
Az Éltv. 55. § (1) bekezdése c) pontja értelmében az 51. § (3) bekezdésének i)–q) pontjaiban
felsorolt járványügyi intézkedések elrendelése esetében – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott
kivételekkel – az államtól kártalanításra jogosult az 51. § (3) bekezdés q) pontjában meghatározott
természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amennyiben a
kötelezésre kifejezetten az erre irányuló határozat alapján került sor.
A 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet 7. § (5) bekezdése szerint a 8. és 9. §-ban szereplő eljárások
kivételével a 7. § (2)–(4) bekezdéseit kell alkalmazni azokban az esetekben is, amikor az aktív
közreműködésre valamely speciális szakértelmet igénylő tevékenység végrehajtása miatt van szükség.
A 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az eljáró hatóság az aktív
közreműködés elrendelése során meghatározza a feladat végrehajtására alkalmas aktív közreműködőt. A
7. § (3) bekezdése szerint közreműködés végrehajtására – azonos feltételek esetén – engedéllyel
rendelkező, a káresemény helyéhez legkisebb földrajzi távolságban levő és működő, az adott feladat
ellátására megfelelő kapacitással rendelkező aktív közreműködő jelölhető ki. Az aktív közreműködő az
intézkedés végrehajtását követően a megyei kormányhivatal nevére kiállított, a közreműködés költségeit
tartalmazó számlát benyújtja a megyei kormányhivatalnak. A 7. § (4) bekezdése értelmében megyei
kormányhivatal intézkedik a számla kifizetéséről az aktív közreműködő felé, valamint a számlát és az
aktív közreműködést elrendelő határozatot a végrehajtást követően tizenöt napon belül megküldi a
NÉBIH-nek, igazolva, hogy a számla az általa elrendelt járványügyi intézkedések végrehajtása során
keletkezett. A NÉBIH a közreműködés költségeit – a számlák és az aktív közreműködést elrendelő
határozat beérkezését követő hatvan napon belül – megtéríti a megyei kormányhivatalnak.
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A 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet 8. § (6) bekezdése szerint, ha az állati eredetű melléktermék
állami feladatként végrehajtott ártalmatlanná tétele a káresemény helyén történik, akkor a rendelet 7. §
(2)–(4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
Az Éltv. 53. § (1) bekezdése értelmében a szolgáltató állatorvos járványos állatbetegség gyanúja
esetén a járványveszély elhárítása érdekében köteles az adott helyzetben tőle elvárható módon a
szükséges intézkedéseket megtenni, valamint a további intézkedésre jogosult szervet haladéktalanul
értesíteni.
Az Éltv. 53. § (2) bekezdése alapján az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint
bejelentendő állatbetegség vagy gyanújának észlelése esetén a szolgáltató állatorvos köteles
haladéktalanul jelentést tenni az intézkedésre jogosult élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek, továbbá ellátni
a járványügyi feladatokat, megtenni a járvány megelőzéséhez és felszámolásához szükséges mindazon
feladatokat, amelyeket e törvény, illetve a végrehajtására kiadott jogszabály a feladat-, illetve hatáskörébe
utal, valamint az állattartót a szükséges utasításokkal ellátni.
Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. számú
mellékleteként kiadott Állategészségügyi Szabályzat (továbbiakban: ÁSZ) 1. § (1) bekezdése szerint
állatokat tartani – amennyiben külön jogszabály másként nem rendelkezik – csak az Országos Építésügyi
Szabályzat által előírtaknak megfelelő helyen és építményben, valamint a külön jogszabályban foglaltak
szerint szabad.
Az ÁSZ 1. § (2) bekezdése alapján az állattartáshoz olyan állattartó épületet, telepet, karámot stb.
(a továbbiakban: állattartó létesítmény) kell létesíteni, továbbá olyan állattenyésztési, állattartási
technológiát (a továbbiakban: technológia) kell alkalmazni, amely lehetővé teszi az állatok
fertőzésmentes, egészséges környezetben való tartását és biztosítja, hogy az állati termék közvetlenül
emberi fogyasztásra vagy élelmiszer-előállításra alkalmas legyen
A bírósági felülvizsgálat lehetősége és feltételei a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 100. § (2) bekezdésén, 109. §
(1) bekezdésén, az illeték mértéke és az illeték-feljegyzési jog az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 43. § (3) bekezdésén és 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul.
Határozatomat a fent hivatkozott jogszabályhelyek, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdése és 72. §
(1) bekezdése alapján hoztam meg.
Hatáskörömet az Éltv. 28. § d) ponja, 42. § (4) bekezdése, 52. § (3) bekezdése, valamint a
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése állapítja meg.
Budapest, 2017. január 24.
Dr. Bognár Lajos s. k.
országos főállatorvos
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Melléklet
az országos főállatorvos 2/2017. számú határozatához
A) A határozat 15. pontjában említett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések
Település

Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Botpalád
Csaholc
Csaroda
Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gelénes
Gulács
Hetefejércse
Kisar
Kishódos
Kispalád
Kölcse
Kömörő
Lónya
Magosliget
Márokpapi
Mátyus
Méhtelek
Milota
Nagyar
Nagyhódos
Rozsály
Sonkád
Szatmárcseke

Élelmiszerláncfelügyeleti
szervként eljáró
járási hivatal
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati

Település

Tákos
Tarpa
Tiszaadony
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakerecseny
Tiszakóród
Tiszaszalka
Tiszavid
Tisztaberek
Tivadar
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosatya
Zajta
Benk
Eperjeske
Győröcske
Komoró
Mándok
Mezőladány
Tiszabezdéd
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tuzsér
Záhony
Zsurk

Élelmiszerláncfelügyeleti
szervként eljáró
járási hivatal
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Kisvárdai
Kisvárdai
Kisvárdai
Kisvárdai
Kisvárdai
Kisvárdai
Kisvárdai
Kisvárdai
Kisvárdai
Kisvárdai
Kisvárdai
Kisvárdai

B) A határozat 15. pontjában említett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vadászatra jogosultak
Kódszáma

15-851110-141

15-851210-130

Vadászatra jogosult
Neve
Tuzséri Kossuth
Vadásztársaság
Tiszamogyorós és
Környéke
Földtulajdonosi
Közösség

Telephelye

Élelmiszerláncfelügyeleti
szervként eljáró
járási hivatal

Tuzsér

Kisvárdai

Mándok

Kisvárdai
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15-851310-344
15-851320-130
15-851410-141
15-853010-141
15-853110-141
15-853120-141

15-853210-141
15-853220-141
15-853310-141
15-854610-130
15-854620-141
15-854710-141
15-854810-141
15-854820-141
15-854830-141
15-854910-141
15-855010-141
15-856610-141
15-856710-141
15-857610-141

NYÍRERDŐ ZRT.
Tiszakerecseny és
Környéke Vadászati
Közösség
Nimród
Vadásztársaság
Hunor '96
Vadásztársaság
Bockerek
Vadásztársaság
Tiszaszalkai
Vadgazdák
Vadásztársaság
Tarpai
Földtulajdonosok
Vadásztársaság
Daróci
Vadásztársaság
Beregi Tisza
Vadásztársaság
Fehérgyarmat és
Vidéke Vadászati
Közösség
Petőfi
Vadásztársaság
Petőfi
Vadásztársaság
Kömörő
Túr-Tisza-közi
Vadásztársaság
Halványhát
Vadásztársaság
Túr-Erdő
Vadásztársaság
Sonkád
Erdőhát
Vadásztársaság
Nagyszekeresi Diana
Vadásztársaság
Hubertus
Vadásztársaság
Császlói Új Sólyom
Vadásztársaság
Lónyai Tiszatáj
Közhasznú
Vadásztársaság
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Nyíregyháza

Fehérgyarmati

Tiszakerecseny

Fehérgyarmati

Aranyosapáti

Kisvárdai,
Fehérgyarmati

Vásárosnamény

Fehérgyarmati

Vámosatya

Fehérgyarmati

Tiszaszalka

Fehérgyarmati

Tarpa

Fehérgyarmati

Beregdaróc

Fehérgyarmati

Vásárosnamény II.

Fehérgyarmati

Fehérgyarmat

Fehérgyarmati

Nábrád

Fehérgyarmati

Kömörő

Fehérgyarmati

Magosliget

Fehérgyarmati

Botpalád

Fehérgyarmati

Sonkád

Fehérgyarmati

Méhtelek

Fehérgyarmati

Nagyszekeres

Fehérgyarmati

Kisnamény

Fehérgyarmati

Gacsály

Fehérgyarmati

Lónya

Fehérgyarmati
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Pályázati felhívás az államot megillető halgazdálkodási jog hasznosítására
I.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal mint kiíró (továbbiakban: kiíró) (Székhely: 1024 Budapest,
Keleti Károly utca 24.) – a halgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: Miniszter)
jóváhagyásával – a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban:
Hhvtv.) 24. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján
04.3/6973-3/2016. pályázati azonosító számon nyilvános pályázatot ír ki 2017. január 1-jétől
kezdődően
a 18-005-1-1 víztérkódú, Csánig külterület 022 hrsz.-on elhelyezkedő, mindösszesen 7,1233 ha
kiterjedésű „Csánigi bányató” megnevezésű nyilvántartott halgazdálkodási vízterület Magyar Államot
megillető halgazdálkodási jogának haszonbérbe adás útján történő hasznosítására 2031. december 31-ig.
A pályázaton való részvétel regisztrációs díja 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint.
A regisztráció, a regisztrációs díj megfizetésének határideje és módja
A pályázatra a regisztrációs díj határidőben történt megfizetésének igazolásával lehet regisztrálni.
A regisztrációs díjat a pályázati felhívás a halaszat.kormany.hu című kormányzati honlapon történő
hivatalos közzététel napját követő 20. napig, de legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell
megfizetni, átutalással a kiíró 10032000-00289782-00000000 számú számlájára. Az átutalási megbízás
közlemény rovatában fel kell tüntetni a pályázati azonosító számot és a „halgazdálkodási jog pályázati
regisztrációs díja” kifejezést.
A regisztráció történhet személyesen a visszavonhatatlan pénzügyi megbízást igazoló dokumentum
bemutatásával a kiíró 1143 Budapest, XIV. kerület Tábornok u. 2. szám B. épület alatti telephelyén vagy
a visszavonhatatlan pénzügyi megbízást igazoló dokumentum kiíró részére postai úton történő
megküldésével (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.). Postai úton történő megküldés esetén, a borítékon
fel kell tüntetni a pályázati azonosító számot, valamint a „regisztráció” megjelölést. Postai úton történő
megküldés esetén a határidő tekintetében a küldemény kiíróhoz történő beérkezésének az időpontja az
irányadó.
Ajánlati kötöttség
Az ajánlati kötöttség a visszavonhatatlan pénzügyi megbízás időpontjával kezdődik.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot a pályázati felhívás a halaszat.kormany.hu című kormányzati honlapon történő hivatalos
közzététel napját követő 20. napig két eredeti, minden oldalon aláírt példányban kell benyújtani a
kiíróhoz, személyesen a kiíró 1143 Budapest, Tábornok u. 2. szám B. épület alatti telephelyén vagy postai
úton (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.), valamint a két eredeti példány benyújtása mellett minden
esetben elektronikus formában megküldeni a kiíró fmig@nebih.gov.hu és másolatban a
dombii@nebih.gov.hu elektronikus címére.
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Postai úton történő megküldés esetén, a borítékon fel kell tüntetni a pályázati azonosító számot, valamint
a „pályázat” megjelölést. Postai úton történő megküldés esetén a határidő tekintetében a küldemény
kiíróhoz történő beérkezésének időpontja az irányadó.
A pályázat érvényességének feltételei
Érvénytelen a pályázat, ha
a) nem felel meg az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő
haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM
rendeletben (továbbiakban: Rendelet) vagy a pályázati felhívásban foglaltaknak;
b) a pályázó a regisztrációs díjat nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően fizette be;
c) a pályázó a pályázatát egy másik pályázathoz kötötte;
d) a pályázó a pályázat szerinti haszonbérleti szerződés megkötésére jogszabály alapján nem
jogosult;
e) a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak;
f) a pályázóval szemben a pályázati felhívás közzétételét megelőző három évben jogerősen legalább
kétszer halgazdálkodási vagy halvédelmi bírságot szabtak ki;
g) a pályázóval szemben az államot megillető halgazdálkodási jog gyakorlásával összefüggésben a
pályázati felhívás közzétételét megelőző öt évben – ideértve az f) pont szerinti bírságokat kiszabó
határozatokat is – legalább három jogerős, kötelezettséget megállapító hatósági döntést hoztak;
h) a pályázónak vagy annak a gazdasági társaságnak, amelyben a pályázó többségi befolyással
rendelkezik, a minisztériummal, a megyei halgazdálkodási hatósággal vagy a Kiíróval szemben
120 napot meghaladó, lejárt tartozása van.
A pályázaton való részvételre jogosultak köre
A pályázaton az a természetes személy vehet részt, aki
- legalább középfokú mezőgazdasági vagy halászati szakirányú képesítéssel vagy végzettséggel
rendelkezik, és a pályázat benyújtását megelőző legalább két évben halgazdálkodási
tevékenységet folytatott,
- családi gazdálkodó, amennyiben a pályázat benyújtását megelőző legalább két évben családi
gazdálkodóként vagy családi gazdaság tagjaként halgazdálkodási tevékenységet folytatott,
- a pályázat benyújtásának időpontjában érvényes őstermelői igazolvánnyal rendelkező őstermelő,
amennyiben a pályázat benyújtását megelőző legalább két évben őstermelőként halgazdálkodási
tevékenységet folytatott,
- egyéni mezőgazdasági vállalkozó, amennyiben a pályázat benyújtását megelőző legalább két
évben halgazdálkodási tevékenységet folytatott vagy
- ötéves halgazdálkodási gyakorlattal rendelkezik.
- A halgazdálkodási gyakorlat a gazdálkodási tevékenység telephelye szerint illetékes
halgazdálkodási hatóság által kiadott, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolható.
A pályázaton a következő jogi személyek vehetnek részt:
- a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása
- az a halgazdálkodási, illetve horgászati vagy hagyományőrző, rekreációs célú halászati céllal
létrehozott civil szervezet, amely a pályázat benyújtását megelőző év utolsó naptári napján
legalább két teljes éve bejegyzetten működő és nyilvántartott halgazdálkodási vízterület
halgazdálkodási jogának haszonbérlet útján történő hasznosításával kapcsolatos tevékenységet
folytatott, vagy amely vállalja, hogy a pályázat benyújtásának évét követő 5 évben bevétele több
mint fele részben a Rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontban meghatározott
tevékenységből fog származni, valamint
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az a gazdálkodó szervezet, amelynek bevétele a pályázat benyújtását megelőző két adóévben több
mint fele részben nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogának haszonbérlet
útján történő hasznosításával kapcsolatos tevékenységből származott, vagy amely vállalja, hogy a
pályázat benyújtásának évét követő 5 évben bevétele több mint fele részben a Rendelet 3. § (3)
bekezdés c) pont ca) alpontban meghatározott tevékenységből fog származni.

A nyilvántartott halgazdálkodási vízterület haszonbérletére – a Rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja
esetében társpályázói polgári jogi szerződés keretében, a 3. § (3) bekezdés c) pontja esetében polgári jogi
társaságként – több pályázó közös pályázatot is benyújthat. Közös pályázat nyertessége esetén a felek
közösen válnak a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület haszonbérlőivé azzal, hogy a haszonbérleti
szerződésben előírt, illetve vállalt halgazdálkodási feladatokra vonatkozó felelősségük egyetemleges. A
Rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti pályázók társpályázata esetén egy haszonbérlő
megszűnése vagy haszonbérlői kötelezettségének felmondása esetén a legalább megyei szerveződésű – a
megyei szerveződésű haszonbérlő megszűnése vagy haszonbérlői kötelezettségének felmondása esetén
országos szerveződésű –, a Rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti civil szervezet társpályázó
haszonbérlő új haszonbérleti pályázat kiírása nélkül haszonbérlő marad.
A Rendelet 3. § (4) bekezdés szerinti esetben polgári jogi társaság legalább egy tagjának, illetve a
társpályázói polgári jogi szerződés alanyai esetében minden tagnak meg kell felelnie a Rendelet 3. § (3)
bekezdésben foglalt feltételeknek. Közös pályázat esetén a feleknek polgári jogi szerződést kell kötniük a
közös hasznosítás részletes feltételeire, módjára, valamint a felek jogaira és kötelezettségeire
vonatkozóan.
A pályázattal érintett 18-005-1-1 víztérkódú halgazdálkodási vízterület ingatlan nyilvántartási adatai
Csánig külterület 022 hrsz., kivett tó, terület: 7,1233 ha
Az érintett ingatlanokra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok és feljegyzett tények
Csánig külterület 022 hrsz.,
 művelési ág: kivett tó
 tulajdonos: Koißer Johann, tulajdoni hányad 1/2
 tulajdonos: Hack Kurt, tulajdoni hányad 1/2
A halgazdálkodási hasznosítás terület-specifikus körülményei
Az illetékes halgazdálkodási hatóság nyilatkozata szerint a hasznosításnak terület-specifikus körülményei
nincsenek.
A pályázattal kapcsolatos előminősítési eljárás szabályai
A benyújtott pályázatokat a kiíró a benyújtástól számított 15 napon belül megvizsgálja abból a
szempontból, hogy nem áll-e fenn érvénytelenségi ok, a pályázat tartalmazza-e az előírt mellékleteket és
nyilatkozatokat, a pályázatban megadott adatok megegyeznek-e az Országos Halgazdálkodási Adattár (a
továbbiakban: Adattár) adataival, szükséges-e hiánypótlás. A kiíró szükség esetén hiánypótlásra vagy
adatközlésre hívja fel a pályázót.
Az előminősítési eljárás során hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlási felhívás akkor
tekintendő határidőben teljesítettnek, ha az a kiíró felhívásának kézhezvételét követő 5. napig beérkezik a
kiíróhoz.
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A kiíró az előminősítési eljárást követően a pályázatot – a pályázat esetleges kiegészítésével, javaslatával
együtt – a minisztériumhoz felterjeszti.
A pályázat elbírálásának határideje
A pályázat elbírálásáról a Hhvtv.-ben foglalt szempontok, továbbá a Rendelet értékelési pontrendszere
alapján a Miniszter dönt. A döntést a döntés-előkészítési folyamat lezárultától számított 15 napon belül
kell meghozni. Az elbírálási határidő az ügy összetettségére tekintettel meghosszabbítható, amelyről a
pályázókat a minisztérium értesíti. A pályázat elbírálásának határideje annak meghosszabbítása esetén
sem haladhatja meg a pályázat benyújtásától számított 60 napot.
A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje
A minisztérium a pályázati eljárás eredményét a miniszteri döntés meghozatalától számított 8 napon belül
írásban közli valamennyi pályázóval. A minisztérium a pályázati eljárás eredményét ugyanezen
határidőben a pályázati felhívással megegyező helyeken és módon is megjelenteti. Az eredmény
megjelentetésének tartalmaznia kell a nyertes pályázó nevét és lakóhelyét (székhelyét).
Az ajánlati kötöttség határidejére és annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó feltételek
Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik. A pályázó a
pályázatában foglaltakhoz a pályázati felhívásban meghatározott időpontig kötve van, kivéve, ha a
minisztérium ezen időtartam alatt a nyertes pályázóval szerződést köt, a kiíró a pályázati felhívást
visszavonja, a pályázat érvénytelen, vagy a pályázati eljárás eredménytelen.
A korábbi haszonbérlő által követelt a Hhvtv. 31. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti értékek, valamint
a haltelepítés meg nem térült költségeinek a Rendelet szerint kiszámolandó értéke
Az illetékes halgazdálkodási hatóság tájékoztatása alapján, a jelenlegi halgazdálkodásra jogosult nem
nyújtott be kárigényt általa létesített el nem vihető halgazdálkodási berendezésekkel és engedélyezett
halgazdálkodási létesítményekkel, a hal és élőhelyének javítását célzó vízjogi engedéllyel megvalósított
beruházásokkal illetve haltelepítés meg nem térült részével kapcsolatosan.
A haszonbérleti jogviszony időtartama
A halgazdálkodási jog haszonbérletére vonatkozó szerződés határozott időtartamú.
A szerződéskötésre vonatkozó feltételek, a haszonbérleti szerződés részét képező, előre látható
lényegesebb előírások, kötelezettségek és jogok
A haszonbérlő a haszonbérleti szerződés megszűnésekor vagy a szerződésben meghatározott esetben
köteles a szerződés szerinti kötelezettségével a szerződés szerint elszámolni. Ha polgári jogi társaság
vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és helyi önkormányzati társpályázók
közös pályázata a nyertes, és a miniszter a társasági tagokkal vagy a társpályázókkal egy okiratba
foglaltan köti meg a haszonbérleti szerződést, abban meg kell jelölni, hogy az egyes tagok, illetve
társpályázók a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogát milyen formában veszik
haszonbérbe.
Ha polgári jogi társaság vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és helyi
önkormányzati társpályázók közös pályázata a nyertes, és a miniszter a társasági tagokkal vagy a
társpályázókkal egy okiratba foglaltan köti meg a haszonbérleti a haszonbérleti szerződés megkötésének
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feltétele a Rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti polgári jogi szerződés, amelyben a felek meghatározzák a
halgazdálkodási jog közös gyakorlásának módját, valamint rögzítik a fizetendő haszonbérleti díj mértékét.
Ha polgári jogi társaság vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és helyi
önkormányzati társpályázók közös pályázata a nyertes, a szerződés a tagok felé önállóan is felmondható,
azonban a felek haszonbérleti joga a többi tagra – kivéve, ha a tagok a polgári jogi szerződésben
meghatározták a halgazdálkodási jog közös gyakorlásának módját, valamint rögzítették a fizetendő
haszonbérleti díj mértékét – automatikusan nem száll át.
Az illetékes halgazdálkodási hatóságnak korábbi előírásokról, kötelezettségekről, jogokról nincs
információja.
A haszonbérleti jogviszony tartama alatti, szerződésbe foglalandó tulajdonosi ellenőrzésre vonatkozó
rendelkezések
Hhvtv. 22. § (1): A halgazdálkodási jog, mint vagyoni értékű jog a halgazdálkodási vízterületeken – ha e
törvény másképp nem rendelkezik – az államot illeti meg. A halgazdálkodási joggal kapcsolatos jogokat
az állam nevében a miniszter gyakorolja.
A tulajdonosi ellenőrzés célja a nyilvántartott halgazdálkodási vízterülettel való gazdálkodás vizsgálata,
ennek keretében a rendeltetésellenes, jogszerűtlen, szerződésellenes vagy a tulajdonos érdekeit sértő
intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása.
A minisztérium megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy vagy szervezet jogosult:
Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt
adatokba – a jogszabályban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni,
azokról másolatot, kivonatot vagy tanúsítványt készíttetni, a haszonbérlőtől írásban vagy szóban
tájékoztatást és nyilatkozatot kérni, az ellenőrzést a helyszínen elvégezni.
A minisztérium megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy vagy szervezet köteles jogait oly
módon gyakorolni, hogy a haszonbérlő tevékenységét a lehető legkisebb mértékben zavarja, az ellenőrzés
megkezdéséről a haszonbérlőt az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 nappal elektronikus úton
tájékoztatni, és megbízólevelét az ellenőrzés megkezdésekor bemutatni, megállapításait tárgyszerűen az
ellenőrzési jelentésbe foglalni és a jelentéstervezetet, valamint a végleges – az el nem fogadott
észrevételek indokait is tartalmazó – jelentést a haszonbérlőnek megküldeni.
A tulajdonosi ellenőrzés körében a haszonbérlő jogosult az ellenőrzést végző személytől
személyazonosságának bizonyítására alkalmas okiratot, illetve megbízólevelének bemutatását kérni,
ennek hiányában az együttműködést megtagadni, a helyszíni ellenőrzésnél jelen lenni, az ellenőrzés
megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre – a megküldéstől számított 15 napon belül – észrevételt
tenni.
A haszonbérlő a tulajdonosi ellenőrzés során köteles az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban
együttműködni, az ellenőrzést végző részére szóban vagy – az ellenőrzést végző kérésére – írásban a kért
tájékoztatást megadni, nyilatkozatot megtenni, az iratokba betekintést biztosítani, az ellenőrzést végző
kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, adatok) teljességéről nyilatkozni, az ellenőrzés
zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket biztosítani, valamint az ellenőrzés megállapításai,
javaslatai alapján tett intézkedéseiről az ellenőrzést végző személy vagy szervezet által megállapított
határidőre a minisztériumot tájékoztatni.
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A haszonbérlő az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedései végrehajtását a
minisztérium, illetve a minisztérium megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy vagy szervezet
szükség esetén utóellenőrzés keretében vizsgálja meg.
A haszonbérlő szerződésbe foglalandó adatszolgáltatási kötelezettségeire vonatkozó előírások
A haszonbérlőt – az Adattár nyilvántartásának naprakész vezetése érdekében – a Hhvtv.-ben
meghatározott, valamint a haszonbérleti szerződés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség terheli a
szerződés lejáratától számított egy évig.
A haszonbérlő változásról való tudomásra jutását követő 15 napon belül köteles tájékoztatni a
minisztériumot, ha a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület államot megillető halgazdálkodási joga az
állam rendelkezése alól a Hhvtv.-ben foglalt valamely oknál fogva kikerül, vagy ha nyilvántartott
halgazdálkodási vízterület ingatlan-nyilvántartási adatai, a bejegyzett jogok, illetve a feljegyzett tények
bármely okból megváltoznak.
A haszonbérlő, ha a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület művelési ága megváltozik, vagy természeti
állapotában 90 napot meghaladó jelentős változás állt be, illetve ha a nyilvántartott halgazdálkodási
vízterületnek a halgazdálkodási hasznosításától eltérő más célú hasznosítását megkezdi, megvalósítja
vagy megszünteti, vagy a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a halgazdálkodási terv szerinti
rendes gazdálkodás körét meghaladó, 500 000 Ft értékhatárt elérő beruházást valósít meg, a művelési ág
megváltoztatásáról, a természeti állapotban bekövetkezett, 90 napot meghaladó jelentős változás
beálltáról, a más célú hasznosítás megkezdéséről, megvalósításáról, megszüntetéséről vagy a beruházás
megkezdéséről és befejezéséről az azt követő 15 napon belül köteles tájékoztatni a minisztériumot.
A haszonbérlő az eljárásról való tudomásra jutásától számított 15 napon belül köteles tájékoztatni a
minisztériumot, ha vele szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul.
A haszonbérlő, ha gazdálkodási formája vagy a Hhvtv. 33. § (1) bekezdése szerinti adatai megváltoznak,
a bekövetkezett változást követő 15 napon belül köteles tájékoztatni a minisztériumot.
A haszonbérlő, ha nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, ezen körülmény felmerülését követő 15
napon belül köteles tájékoztatni a minisztériumot.
A haszonbérlő – a Rendelet 6. § szerinti tulajdonosi ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségei körében –
köteles tűrni, hogy a minisztérium vagy az általa megbízott szervezet vagy személy a Rendelet 6. § (3)
bekezdésében meghatározott módon ellenőrizze a haszonbérlői adatszolgáltatási kötelezettség teljesülését
és megfelelőségét.
Ha a haszonbérlő az adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy hiányosan, illetve hibásan tesz eleget,
a minisztérium 30 napos határidővel felhívja a kötelezettség teljesítésére, illetve a hiányosság pótlására. A
kötelezettség teljesítésének elmulasztása a haszonbérleti szerződés szempontjából felmondási oknak
minősül.
A haszonbérleti díj mértéke és megfizetésének módja
A halgazdálkodási haszonbérleti díj (a továbbiakban: díj) mértéke a Rendelet 3. melléklete alapján
megkezdett hektáronként 3000 Ft/ha/év. A pályázatra kiírt halgazdálkodási vízterület esetében az éves
halgazdálkodási haszonbérleti díj, a Rendelet 26. § (2) bekezdésére figyelemmel 24 000 Ft, azaz
huszonnégyezer forint.
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Minden megkezdett naptári évre vonatkozóan az évenkénti teljes díjat kell felszámítani.
A díjat évente egy összegben, a teljes naptári évre kell megfizetni legkésőbb az adott naptári év március
15. napjáig a haszonbérleti szerződésben meghatározott számú számlájára.
A szerződésben megállapított díj mértéke 5 évente emelkedik a Központi Statisztikai Hivatal által
megállapított előző 5 évi inflációs rátának megfelelően, amelyről a halgazdálkodási hatóság a szerződés
megkötését követően 5 évente tájékoztatja a halgazdálkodásra jogosultat.
Ha a halgazdálkodási hatóság által kijelölt halgazdálkodási kíméleti terület, illetve területek kiterjedése a
nyilvántartott halgazdálkodási vízterület teljes vízfelület méretének 20%-át meghaladja, a díj
megállapításakor a Rendelet 3. melléklet szerinti díj negatív korrekcióját kell elvégezni a halgazdálkodási
kíméleti terület kiterjedésének arányában.
A kiíró, illetve a Miniszter pályázati felhívással kapcsolatos jogai
Kiíró a pályázati felhívást a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt visszavonhatja.
A miniszter a pályázati eljárást a Rendeletben meghatározott esetekben eredménytelennek nyilváníthatja.
A miniszter a nyertes pályázó visszalépése, a szerződéskötés meghiúsulása, vagy a nyertes pályázóval
kötött haszonbérleti szerződés 6 hónapon belüli megszűnése esetén a pályázati eljárás eredménye szerint a
rangsorban következő helyezettel haszonbérleti szerződést köthet.
Tájékoztatás polgári jogi társaság vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és
helyi önkormányzati társpályázók közös pályázata a nyertessége esetére
Amennyiben polgári jogi társaság vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és
helyi önkormányzati társpályázók közös pályázata a nyertes és a miniszter a társasági tagokkal vagy a
társpályázókkal egy okiratba foglaltan köti meg a haszonbérleti szerződést, abban meg kell jelölni, hogy
az egyes tagok, illetve társpályázók a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogát
milyen formában veszik haszonbérbe.
Ezen haszonbérleti szerződés megkötésének feltétele a Rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti polgári jogi
szerződés, amelyben a felek meghatározzák a halgazdálkodási jog közös gyakorlásának módját, valamint
rögzítik a fizetendő haszonbérleti díj mértékét.
A pályázat tartalmi követelményei
A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell:
a) a pályázati azonosítót;
b) a pályázó (pályázók) azonosító adatait, amelyek
ba) természetes személy esetén: teljes név, születési hely, születési idő, születési név, anyja leánykori
neve, állandó lakcím, levelezési cím, adóazonosító jel, telefonszám és elektronikus elérhetőség;
bb) jogi személy esetén: a szervezet teljes neve, rövid megnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékvagy egyéb regisztrációs száma, bankszámlaszáma, aláírási joggal rendelkező felelős vezetőjének neve,
címe, telefonszáma és elektronikus elérhetősége;
c) polgári jogi társaság vagy civil szervezeti, illetve közös helyi önkormányzati és civil szervezeti
társpályázók által benyújtott pályázat esetén a közös halgazdálkodási hasznosításra vonatkozó polgári jogi
szerződést eredeti, minden oldalon aláírt példányban;
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d) a halgazdálkodási hasznosítási koncepciót a pályázati felhívásban meghatározott formában és
tartalommal;
e) a pályázó által vállalt szolgáltatásokat és kötelezettségeket;
f) azt a bankszámlaszámot, amelyre a pályázó a pályázati felhívás visszavonása esetén a regisztrációs díj
összegének visszafizetését kéri.
A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
a) a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja,
b) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
c) tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel,
d) nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása,
e) hamis adatszolgáltatás miatt nem zárták ki az állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három
éven belül lezárult – eljárásból,
f) az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül,
g) vállalja a Hhvtv. 31. § (2) bekezdésében foglaltak teljesítését.
A pályázó a pályázati felhívás előkészítésében résztvevő szervek felhívására a megjelölt határidőn belül
köteles a pályázatában foglaltakat igazolni.
A pályázattal kapcsolatos költségek
A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek – a pályázat
érvényességétől és eredményességétől függetlenül – a pályázót terhelik.
A pályázat visszavonására, módosítására nyitva álló határidő
A pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig visszavonhatja, illetve módosíthatja a
pályázatát.
A pályázóra vonatkozó titoktartási kötelezettség
A pályázó, valamint a pályázati felhívás előkészítésében és a pályázat elbírálásában részt vevő a
minisztérium által rendelkezésre bocsátott, közérdekű adatnak vagy közérdekből nyilvános adatnak nem
minősülő adatot a pályázati eljárás befejezését követően sem közölheti harmadik személlyel. Ez a tilalom
nem zárja ki a pályázó meghatalmazottjával, illetve a pályázat elkészítéséhez a pályázó által igénybe vett
egyéb szakértővel való adatközlést, a Rendelet 14. §-ában foglalt titoktartási kötelezettség azonban e
személyekre is kiterjed.
A pályázónak a pályázati felhívásban foglaltakon túl adható információk
A pályázó a pályázati felhívással összefüggésben elektronikus úton, írásban egy alkalommal tájékoztatást
kérhet a kiírótól. A pályázati felhívással összefüggő információt az fmig@nebih.gov.hu, valamint a
dombii@nebih.gov.hu e-mail címeken lehet kérni.
II.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal mint kiíró (továbbiakban: kiíró) (Székhely: 1024 Budapest,
Keleti Károly utca 24.) – a halgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: Miniszter)
jóváhagyásával – a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban:
Hhvtv.) 24. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján
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04.3/5631-5/2016. pályázati azonosító számon nyilvános pályázatot ír ki 2017. január 1-jétől
kezdődően
a 14-063-1-5 víztérkódú, Gyékényes belterület 576/1, 576/2, 583, 372/3 és 372/15 és Gyékényes
külterület 0199/3 hrsz.-okon elhelyezkedő, mindösszesen 219,6786 ha kiterjedésű „Gyékényesi
kavicsbányató” megnevezésű nyilvántartott halgazdálkodási vízterület Magyar Államot megillető
halgazdálkodási jogának haszonbérbe adás útján történő hasznosítására 2031. december 31-ig.
A pályázaton való részvétel regisztrációs díja 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint.
A regisztráció, a regisztrációs díj megfizetésének határideje és módja
A pályázatra a regisztrációs díj határidőben történt megfizetésének igazolásával lehet regisztrálni.
A regisztrációs díjat a pályázati felhívás a halaszat.kormany.hu című kormányzati honlapon történő
hivatalos közzététel napját követő 20. napig, de legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell
megfizetni, átutalással a kiíró 10032000-00289782-00000000 számú számlájára. Az átutalási megbízás
közlemény rovatában fel kell tüntetni a pályázati azonosító számot és a „halgazdálkodási jog pályázati
regisztrációs díja” kifejezést.
A regisztráció történhet személyesen a visszavonhatatlan pénzügyi megbízást igazoló dokumentum
bemutatásával a kiíró 1143 Budapest, XIV. kerület Tábornok u. 2. szám B. épület alatti telephelyén vagy
a visszavonhatatlan pénzügyi megbízást igazoló dokumentum kiíró részére postai úton történő
megküldésével (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.). Postai úton történő megküldés esetén, a borítékon
fel kell tüntetni a pályázati azonosító számot, valamint a „regisztráció” megjelölést. Postai úton történő
megküldés esetén a határidő tekintetében a küldemény kiíróhoz történő beérkezésének az időpontja az
irányadó.
Ajánlati kötöttség
Az ajánlati kötöttség a visszavonhatatlan pénzügyi megbízás időpontjával kezdődik.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot a pályázati felhívás a halaszat.kormany.hu című kormányzati honlapon történő hivatalos
közzététel napját követő 20. napig két eredeti, minden oldalon aláírt példányban kell benyújtani a
kiíróhoz, személyesen a kiíró 1143 Budapest, Tábornok u. 2. szám B. épület alatti telephelyén vagy postai
úton (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.), valamint a két eredeti példány benyújtása mellett minden
esetben elektronikus formában megküldeni a kiíró fmig@nebih.gov.hu és másolatban a
dombii@nebih.gov.hu elektronikus címére.
Postai úton történő megküldés esetén, a borítékon fel kell tüntetni a pályázati azonosító számot, valamint
a „pályázat” megjelölést. Postai úton történő megküldés esetén a határidő tekintetében a küldemény
kiíróhoz történő beérkezésének időpontja az irányadó.
A pályázat érvényességének feltételei
Érvénytelen a pályázat, ha
a) nem felel meg az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő
haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM
rendeletben (továbbiakban: Rendelet) vagy a pályázati felhívásban foglaltaknak;
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b) a pályázó a regisztrációs díjat nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően fizette be;
c) a pályázó a pályázatát egy másik pályázathoz kötötte;
d) a pályázó a pályázat szerinti haszonbérleti szerződés megkötésére jogszabály alapján nem
jogosult;
e) a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak;
f) a pályázóval szemben a pályázati felhívás közzétételét megelőző három évben jogerősen legalább
kétszer halgazdálkodási vagy halvédelmi bírságot szabtak ki;
g) a pályázóval szemben az államot megillető halgazdálkodási jog gyakorlásával összefüggésben a
pályázati felhívás közzétételét megelőző öt évben – ideértve az f) pont szerinti bírságokat kiszabó
határozatokat is – legalább három jogerős, kötelezettséget megállapító hatósági döntést hoztak;
h) a pályázónak vagy annak a gazdasági társaságnak, amelyben a pályázó többségi befolyással
rendelkezik, a minisztériummal, a megyei halgazdálkodási hatósággal vagy a Kiíróval szemben
120 napot meghaladó, lejárt tartozása van.
A pályázaton való részvételre jogosultak köre
A pályázaton az a természetes személy vehet részt, aki
- legalább középfokú mezőgazdasági vagy halászati szakirányú képesítéssel vagy végzettséggel
rendelkezik, és a pályázat benyújtását megelőző legalább két évben halgazdálkodási tevékenységet
folytatott,
- családi gazdálkodó, amennyiben a pályázat benyújtását megelőző legalább két évben családi
gazdálkodóként vagy családi gazdaság tagjaként halgazdálkodási tevékenységet folytatott,
- a pályázat benyújtásának időpontjában érvényes őstermelői igazolvánnyal rendelkező őstermelő,
amennyiben a pályázat benyújtását megelőző legalább két évben őstermelőként halgazdálkodási
tevékenységet folytatott,
- egyéni mezőgazdasági vállalkozó, amennyiben a pályázat benyújtását megelőző legalább két évben
halgazdálkodási tevékenységet folytatott vagy
- ötéves halgazdálkodási gyakorlattal rendelkezik.
- A halgazdálkodási gyakorlat a gazdálkodási tevékenység telephelye szerint illetékes halgazdálkodási
hatóság által kiadott, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolható.
A pályázaton a következő jogi személyek vehetnek részt:
- a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása
- az a halgazdálkodási, illetve horgászati vagy hagyományőrző, rekreációs célú halászati céllal
létrehozott civil szervezet, amely a pályázat benyújtását megelőző év utolsó naptári napján legalább
két teljes éve bejegyzetten működő és nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási
jogának haszonbérlet útján történő hasznosításával kapcsolatos tevékenységet folytatott, vagy amely
vállalja, hogy a pályázat benyújtásának évét követő 5 évben bevétele több mint fele részben a
Rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontban meghatározott tevékenységből fog származni,
valamint
- az a gazdálkodó szervezet, amelynek bevétele a pályázat benyújtását megelőző két adóévben több
mint fele részben nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogának haszonbérlet
útján történő hasznosításával kapcsolatos tevékenységből származott, vagy amely vállalja, hogy a
pályázat benyújtásának évét követő 5 évben bevétele több mint fele részben a Rendelet 3. § (3)
bekezdés c) pont ca) alpontban meghatározott tevékenységből fog származni.
A nyilvántartott halgazdálkodási vízterület haszonbérletére – a Rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja
esetében társpályázói polgári jogi szerződés keretében, a 3. § (3) bekezdés c) pontja esetében polgári jogi
társaságként – több pályázó közös pályázatot is benyújthat. Közös pályázat nyertessége esetén a felek
közösen válnak a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület haszonbérlőivé azzal, hogy a haszonbérleti
szerződésben előírt, illetve vállalt halgazdálkodási feladatokra vonatkozó felelősségük egyetemleges. A
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Rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti pályázók társpályázata esetén egy haszonbérlő
megszűnése vagy haszonbérlői kötelezettségének felmondása esetén a legalább megyei szerveződésű – a
megyei szerveződésű haszonbérlő megszűnése vagy haszonbérlői kötelezettségének felmondása esetén
országos szerveződésű –, a Rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti civil szervezet társpályázó
haszonbérlő új haszonbérleti pályázat kiírása nélkül haszonbérlő marad.
A Rendelet 3. § (4) bekezdés szerinti esetben polgári jogi társaság legalább egy tagjának, illetve a
társpályázói polgári jogi szerződés alanyai esetében minden tagnak meg kell felelnie a Rendelet 3. § (3)
bekezdésben foglalt feltételeknek. Közös pályázat esetén a feleknek polgári jogi szerződést kell kötniük a
közös hasznosítás részletes feltételeire, módjára, valamint a felek jogaira és kötelezettségeire
vonatkozóan.
A pályázattal érintett 14-063-1-5 víztérkódú halgazdálkodási vízterület ingatlan nyilvántartási adatai
Gyékényes belterület 576/1 hrsz., kivett kavicsbánya, terület: 126,0008 ha
Gyékényes belterület 372/15 hrsz., kivett kavicsbánya, terület: 13,7628 ha
Gyékényes külterület 0199/3 hrsz., kivett anyagbánya, terület: 39,8311 ha
Gyékényes belterület 576/2 hrsz., kivett tó, terület: 23,144ha
Gyékényes belterület 583 hrsz., kivett tó, terület: 14,5928 ha
Gyékényes belterület 372/3 hrsz., kivett kavicsbánya, terület: 2,3471 ha
Az érintett ingatlanokra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok és feljegyzett tények
Gyékényes belterület 576/1 hrsz.,
 művelési ág: kivett kavicsbánya
 tulajdonos: DRÁVA-KAVICS ÉS BETON Kft., tulajdoni hányad 1/1
 vezeték jog, jogosult: MAGYAR TÁVKÖZLÉSI VÁLLALAT PÉCSI TÁVKÖZLÉSI IGAZGATÓS.
 földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog, jogosult: MAGYAR ÁLLAM
 vezeték jog, jogosult: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. törzsszám10732614
 vezeték jog, jogosult: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. törzsszám10732614
Gyékényes belterület 372/15 hrsz.,
 művelési ág: kivett kavicsbánya
 tulajdonos: DRÁVA-KAVICS ÉS BETON Kft., tulajdoni hányad 1/1
 vezeték jog, jogosult: MAGYAR TÁVKÖZLÉSI VÁLLALAT PÉCSI TÁVKÖZLÉSI IGAZGATÓS.
Gyékényes külterület 199/3 hrsz.,
 művelési ág: kivett anyagbánya
 tulajdonos: DRÁVA-KAVICS ÉS BETON Kft., tulajdoni hányad 1/1
 vezeték jog, jogosult: MAGYAR TÁVKÖZLÉSI VÁLLALAT PÉCSI TÁVKÖZLÉSI IGAZGATÓS.
Gyékényes belterület 576/2 hrsz.,
 művelési ág: kivett tó
 tulajdonos: GYÉKÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, tulajdoni hányad 1/1
Gyékényes belterület 583 hrsz.,
 művelési ág: kivett tó
 tulajdonos: GYÉKÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, tulajdoni hányad 1/1
Gyékényes belterület 372/3 hrsz.,
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művelési ág: kivett kavicsbánya
tulajdonos: GYÉKÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, tulajdoni hányad 1/1
vezeték jog, jogosult: MAGYAR TÁVKÖZLÉSI VÁLLALAT PÉCSI TÁVKÖZLÉSI IGAZGATÓS.
vezeték jog, jogosult: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. törzsszám10732614
vezeték jog, jogosult: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. törzsszám10732614

A halgazdálkodási hasznosítás terület-specifikus körülményei
A Hhvtv. 26. § (3) bekezdése szerint előhaszonbérleti jog illeti meg a halgazdálkodási jog haszonbérbe
adása során, ide nem értve a földtulajdonosi haszonbérlet esetét.
A DRÁVA-KAVICS ÉS BETON Kft.-t, mint a halgazdálkodási vízterület medrének 50%-ot meghaladó
tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostársát előhaszonbérleti jog illeti meg.
Az előhaszonbérletre való jogot nem érinti az a körülmény, hogy a tulajdonos az e rendelet szerinti
pályázaton indult-e. Ha a nyertes pályázatot nem az előhaszonbérletre jogosult nyújtotta be, a pályázatok
értékelését követően a Minisztérium a kivonatolt nyertes pályázat megküldésével tájékoztatja az
előhaszonbérletre jogosultat a nyertes pályázatról.
Az előhaszonbérletre jogosult a nyertes pályázat átvételére nyitva álló határidő lejártát követő naptól
számított 15 napon belül a Minisztériumhoz címezve elfogadó jognyilatkozatot tehet. Az előhaszonbérleti
jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha a jogosult határidőn belül nem nyilatkozik.
Az elfogadó nyilatkozathoz csatolni kell az előhaszonbérleti jogosultságot igazoló, 30 napnál nem
régebbi, hiteles tulajdoni lap másolatot.
Elfogadó nyilatkozat hiányában a Rendelet 24. § (8) bekezdése alapján a Rendelet 16–18. §-ban foglaltak
az irányadók azzal, hogy a szerződéskötés határidejének kezdő napja a (6) bekezdésben meghatározott
határidő lejártát követő nap.
A tárgyi vízterület részét képező, a Dráva-Kavics és Beton Kft. 1/1 tulajdonában lévő Gyékényes
külterület 0199/1 és a 0196/1 hrsz.-ú ingatlanokon aktív bányaművelés folyik, így itt az aktív
bányaművelés ideje alatt horgászat nem folytatható.
A pályázattal kapcsolatos előminősítési eljárás szabályai
A benyújtott pályázatokat a kiíró a benyújtástól számított 15 napon belül megvizsgálja abból a
szempontból, hogy nem áll-e fenn érvénytelenségi ok, a pályázat tartalmazza-e az előírt mellékleteket és
nyilatkozatokat, a pályázatban megadott adatok megegyeznek-e az Országos Halgazdálkodási Adattár (a
továbbiakban: Adattár) adataival, szükséges-e hiánypótlás. A kiíró szükség esetén hiánypótlásra vagy
adatközlésre hívja fel a pályázót.
Az előminősítési eljárás során hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlási felhívás akkor
tekintendő határidőben teljesítettnek, ha az a kiíró felhívásának kézhezvételét követő 5. napig beérkezik a
kiíróhoz.
A kiíró az előminősítési eljárást követően a pályázatot – a pályázat esetleges kiegészítésével, javaslatával
együtt – a minisztériumhoz felterjeszti.
A pályázat elbírálásának határideje
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A pályázat elbírálásáról a Hhvtv.-ben foglalt szempontok, továbbá a Rendelet értékelési pontrendszere
alapján a Miniszter dönt. A döntést a döntés-előkészítési folyamat lezárultától számított 15 napon belül
kell meghozni. Az elbírálási határidő az ügy összetettségére tekintettel meghosszabbítható, amelyről a
pályázókat a minisztérium értesíti. A pályázat elbírálásának határideje annak meghosszabbítása esetén
sem haladhatja meg a pályázat benyújtásától számított 60 napot.
A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje
A minisztérium a pályázati eljárás eredményét a miniszteri döntés meghozatalától számított 8 napon belül
írásban közli valamennyi pályázóval. A minisztérium a pályázati eljárás eredményét ugyanezen
határidőben a pályázati felhívással megegyező helyeken és módon is megjelenteti. Az eredmény
megjelentetésének tartalmaznia kell a nyertes pályázó nevét és lakóhelyét (székhelyét).
Az ajánlati kötöttség határidejére és annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó feltételek
Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik. A pályázó a
pályázatában foglaltakhoz a pályázati felhívásban meghatározott időpontig kötve van, kivéve, ha a
minisztérium ezen időtartam alatt a nyertes pályázóval szerződést köt, a kiíró a pályázati felhívást
visszavonja, a pályázat érvénytelen, vagy a pályázati eljárás eredménytelen.
A korábbi haszonbérlő által követelt a Hhvtv. 31. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti értékek, valamint
a haltelepítés meg nem térült költségeinek a Rendelet szerint kiszámolandó értéke
Az illetékes halgazdálkodási hatóság tájékoztatása alapján, a jelenlegi halgazdálkodásra jogosult nem
nyújtott be kárigényt általa létesített el nem vihető halgazdálkodási berendezésekkel és engedélyezett
halgazdálkodási létesítményekkel, a hal és élőhelyének javítását célzó vízjogi engedéllyel megvalósított
beruházásokkal kapcsolatosan.
A jelenlegi haszonbérlő által követelhető haltelepítési költségek mértéke az illetékes halgazdálkodási
hatóság rendelkezésére bocsátott dokumentumokban foglaltak alapján: 1.612.000,- Ft, azaz egymillióhatszáztizenkétezer forint.
A haszonbérleti jogviszony időtartama
A halgazdálkodási jog haszonbérletére vonatkozó szerződés határozott időtartamú.
A szerződéskötésre vonatkozó feltételek, a haszonbérleti szerződés részét képező, előre látható
lényegesebb előírások, kötelezettségek és jogok
A haszonbérlő a haszonbérleti szerződés megszűnésekor vagy a szerződésben meghatározott esetben
köteles a szerződés szerinti kötelezettségével a szerződés szerint elszámolni. Ha polgári jogi társaság
vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és helyi önkormányzati társpályázók
közös pályázata a nyertes, és a miniszter a társasági tagokkal vagy a társpályázókkal egy okiratba
foglaltan köti meg a haszonbérleti szerződést, abban meg kell jelölni, hogy az egyes tagok, illetve
társpályázók a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogát milyen formában veszik
haszonbérbe.
Ha polgári jogi társaság vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és helyi
önkormányzati társpályázók közös pályázata a nyertes, és a miniszter a társasági tagokkal vagy a
társpályázókkal egy okiratba foglaltan köti meg a haszonbérleti a haszonbérleti szerződés megkötésének
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feltétele a Rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti polgári jogi szerződés, amelyben a felek meghatározzák a
halgazdálkodási jog közös gyakorlásának módját, valamint rögzítik a fizetendő haszonbérleti díj mértékét.
Ha polgári jogi társaság vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és helyi
önkormányzati társpályázók közös pályázata a nyertes, a szerződés a tagok felé önállóan is felmondható,
azonban a felek haszonbérleti joga a többi tagra – kivéve, ha a tagok a polgári jogi szerződésben
meghatározták a halgazdálkodási jog közös gyakorlásának módját, valamint rögzítették a fizetendő
haszonbérleti díj mértékét – automatikusan nem száll át.
Az illetékes halgazdálkodási hatóságnak korábbi előírásokról, kötelezettségekről, jogokról nincs
információja.
A haszonbérleti jogviszony tartama alatti, szerződésbe foglalandó tulajdonosi ellenőrzésre vonatkozó
rendelkezések
Hhvtv. 22. § (1) A halgazdálkodási jog, mint vagyoni értékű jog a halgazdálkodási vízterületeken – ha e
törvény másképp nem rendelkezik – az államot illeti meg. A halgazdálkodási joggal kapcsolatos jogokat
az állam nevében a miniszter gyakorolja.
A tulajdonosi ellenőrzés célja a nyilvántartott halgazdálkodási vízterülettel való gazdálkodás vizsgálata,
ennek keretében a rendeltetésellenes, jogszerűtlen, szerződésellenes vagy a tulajdonos érdekeit sértő
intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása.
A minisztérium megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy vagy szervezet jogosult:
Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt
adatokba – a jogszabályban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni,
azokról másolatot, kivonatot vagy tanúsítványt készíttetni, a haszonbérlőtől írásban vagy szóban
tájékoztatást és nyilatkozatot kérni, az ellenőrzést a helyszínen elvégezni.
A minisztérium megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy vagy szervezet köteles jogait oly
módon gyakorolni, hogy a haszonbérlő tevékenységét a lehető legkisebb mértékben zavarja, az ellenőrzés
megkezdéséről a haszonbérlőt az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 nappal elektronikus úton
tájékoztatni, és megbízólevelét az ellenőrzés megkezdésekor bemutatni, megállapításait tárgyszerűen az
ellenőrzési jelentésbe foglalni és a jelentéstervezetet, valamint a végleges – az el nem fogadott
észrevételek indokait is tartalmazó – jelentést a haszonbérlőnek megküldeni.
A tulajdonosi ellenőrzés körében a haszonbérlő jogosult az ellenőrzést végző személytől
személyazonosságának bizonyítására alkalmas okiratot, illetve megbízólevelének bemutatását kérni,
ennek hiányában az együttműködést megtagadni, a helyszíni ellenőrzésnél jelen lenni, az ellenőrzés
megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre – a megküldéstől számított 15 napon belül – észrevételt
tenni.
A haszonbérlő a tulajdonosi ellenőrzés során köteles az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban
együttműködni, az ellenőrzést végző részére szóban vagy – az ellenőrzést végző kérésére – írásban a kért
tájékoztatást megadni, nyilatkozatot megtenni, az iratokba betekintést biztosítani, az ellenőrzést végző
kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, adatok) teljességéről nyilatkozni, az ellenőrzés
zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket biztosítani, valamint az ellenőrzés megállapításai,
javaslatai alapján tett intézkedéseiről az ellenőrzést végző személy vagy szervezet által megállapított
határidőre a minisztériumot tájékoztatni.
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A haszonbérlő az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedései végrehajtását a
minisztérium, illetve a minisztérium megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy vagy szervezet
szükség esetén utóellenőrzés keretében vizsgálja meg.
A haszonbérlő szerződésbe foglalandó adatszolgáltatási kötelezettségeire vonatkozó előírások
A haszonbérlőt – az Adattár nyilvántartásának naprakész vezetése érdekében – a Hhvtv.-ben
meghatározott, valamint a haszonbérleti szerződés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség terheli a
szerződés lejáratától számított egy évig.
A haszonbérlő változásról való tudomásra jutását követő 15 napon belül köteles tájékoztatni a
minisztériumot, ha a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület államot megillető halgazdálkodási joga az
állam rendelkezése alól a Hhvtv.-ben foglalt valamely oknál fogva kikerül, vagy ha nyilvántartott
halgazdálkodási vízterület ingatlan-nyilvántartási adatai, a bejegyzett jogok, illetve a feljegyzett tények
bármely okból megváltoznak.
A haszonbérlő, ha a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület művelési ága megváltozik, vagy természeti
állapotában 90 napot meghaladó jelentős változás állt be, illetve ha a nyilvántartott halgazdálkodási
vízterületnek a halgazdálkodási hasznosításától eltérő más célú hasznosítását megkezdi, megvalósítja
vagy megszünteti, vagy a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a halgazdálkodási terv szerinti
rendes gazdálkodás körét meghaladó, 500 000 Ft értékhatárt elérő beruházást valósít meg, a művelési ág
megváltoztatásáról, a természeti állapotban bekövetkezett, 90 napot meghaladó jelentős változás
beálltáról, a más célú hasznosítás megkezdéséről, megvalósításáról, megszüntetéséről vagy a beruházás
megkezdéséről és befejezéséről az azt követő 15 napon belül köteles tájékoztatni a minisztériumot.
A haszonbérlő az eljárásról való tudomásra jutásától számított 15 napon belül köteles tájékoztatni a
minisztériumot, ha vele szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul.
A haszonbérlő, ha gazdálkodási formája vagy a Hhvtv. 33. § (1) bekezdése szerinti adatai megváltoznak,
a bekövetkezett változást követő 15 napon belül köteles tájékoztatni a minisztériumot.
A haszonbérlő, ha nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, ezen körülmény felmerülését követő 15
napon belül köteles tájékoztatni a minisztériumot.
A haszonbérlő – a Rendelet 6. § szerinti tulajdonosi ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségei körében –
köteles tűrni, hogy a minisztérium vagy az általa megbízott szervezet vagy személy a Rendelet 6. § (3)
bekezdésében meghatározott módon ellenőrizze a haszonbérlői adatszolgáltatási kötelezettség teljesülését
és megfelelőségét.
Ha a haszonbérlő az adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy hiányosan, illetve hibásan tesz eleget,
a minisztérium 30 napos határidővel felhívja a kötelezettség teljesítésére, illetve a hiányosság pótlására. A
kötelezettség teljesítésének elmulasztása a haszonbérleti szerződés szempontjából felmondási oknak
minősül.
A haszonbérleti díj mértéke és megfizetésének módja
A halgazdálkodási haszonbérleti díj (a továbbiakban: díj) mértéke a Rendelet 3. melléklete alapján
megkezdett hektáronként 3 000 Ft/ha/év. A pályázatra kiírt halgazdálkodási vízterület esetében az éves
halgazdálkodási haszonbérleti díj, a Rendelet 26. § (2) bekezdésére figyelemmel 660 000 Ft, azaz
hatszázhatvanezer forint.
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Minden megkezdett naptári évre vonatkozóan az évenkénti teljes díjat kell felszámítani.
A díjat évente egy összegben, a teljes naptári évre kell megfizetni legkésőbb az adott naptári év március
15. napjáig a haszonbérleti szerződésben meghatározott számú számlájára.
A szerződésben megállapított díj mértéke 5 évente emelkedik a Központi Statisztikai Hivatal által
megállapított előző 5 évi inflációs rátának megfelelően, amelyről a halgazdálkodási hatóság a szerződés
megkötését követően 5 évente tájékoztatja a halgazdálkodásra jogosultat.
Ha a halgazdálkodási hatóság által kijelölt halgazdálkodási kíméleti terület, illetve területek kiterjedése a
nyilvántartott halgazdálkodási vízterület teljes vízfelület méretének 20%-át meghaladja, a díj
megállapításakor a Rendelet 3. melléklet szerinti díj negatív korrekcióját kell elvégezni a halgazdálkodási
kíméleti terület kiterjedésének arányában.
A kiíró, illetve a Miniszter pályázati felhívással kapcsolatos jogai
Kiíró a pályázati felhívást a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt visszavonhatja.
A miniszter a pályázati eljárást a Rendeletben meghatározott esetekben eredménytelennek nyilváníthatja.
A miniszter a nyertes pályázó visszalépése, a szerződéskötés meghiúsulása, vagy a nyertes pályázóval
kötött haszonbérleti szerződés 6 hónapon belüli megszűnése esetén a pályázati eljárás eredménye szerint a
rangsorban következő helyezettel haszonbérleti szerződést köthet.
Tájékoztatás polgári jogi társaság vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és
helyi önkormányzati társpályázók közös pályázata a nyertessége esetére
Amennyiben polgári jogi társaság vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és
helyi önkormányzati társpályázók közös pályázata a nyertes és a miniszter a társasági tagokkal vagy a
társpályázókkal egy okiratba foglaltan köti meg a haszonbérleti szerződést, abban meg kell jelölni, hogy
az egyes tagok, illetve társpályázók a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogát
milyen formában veszik haszonbérbe.
Ezen haszonbérleti szerződés megkötésének feltétele a Rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti polgári jogi
szerződés, amelyben a felek meghatározzák a halgazdálkodási jog közös gyakorlásának módját, valamint
rögzítik a fizetendő haszonbérleti díj mértékét.
A pályázat tartalmi követelményei
A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell:
a) a pályázati azonosítót;
b) a pályázó (pályázók) azonosító adatait, amelyek
ba) természetes személy esetén: teljes név, születési hely, születési idő, születési név, anyja leánykori
neve, állandó lakcím, levelezési cím, adóazonosító jel, telefonszám és elektronikus elérhetőség;
bb) jogi személy esetén: a szervezet teljes neve, rövid megnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékvagy egyéb regisztrációs száma, bankszámlaszáma, aláírási joggal rendelkező felelős vezetőjének neve,
címe, telefonszáma és elektronikus elérhetősége;
c) polgári jogi társaság vagy civil szervezeti, illetve közös helyi önkormányzati és civil szervezeti
társpályázók által benyújtott pályázat esetén a közös halgazdálkodási hasznosításra vonatkozó polgári jogi
szerződést eredeti, minden oldalon aláírt példányban;
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d) a halgazdálkodási hasznosítási koncepciót a pályázati felhívásban meghatározott formában és
tartalommal;
e) a pályázó által vállalt szolgáltatásokat és kötelezettségeket;
f) azt a bankszámlaszámot, amelyre a pályázó a pályázati felhívás visszavonása esetén a regisztrációs díj
összegének visszafizetését kéri.
A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
a) a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja,
b) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
c) tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel,
d) nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása,
e) hamis adatszolgáltatás miatt nem zárták ki az állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három
éven belül lezárult – eljárásból,
f) az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül,
g) vállalja a Hhvtv. 31. § (2) bekezdésében foglaltak teljesítését.
A pályázó a pályázati felhívás előkészítésében résztvevő szervek felhívására a megjelölt határidőn belül
köteles a pályázatában foglaltakat igazolni.
A pályázattal kapcsolatos költségek
A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek – a pályázat
érvényességétől és eredményességétől függetlenül – a pályázót terhelik.
A pályázat visszavonására, módosítására nyitva álló határidő
A pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig visszavonhatja, illetve módosíthatja a
pályázatát.
A pályázóra vonatkozó titoktartási kötelezettség
A pályázó, valamint a pályázati felhívás előkészítésében és a pályázat elbírálásában részt vevő a
minisztérium által rendelkezésre bocsátott, közérdekű adatnak vagy közérdekből nyilvános adatnak nem
minősülő adatot a pályázati eljárás befejezését követően sem közölheti harmadik személlyel. Ez a tilalom
nem zárja ki a pályázó meghatalmazottjával, illetve a pályázat elkészítéséhez a pályázó által igénybe vett
egyéb szakértővel való adatközlést, a Rendelet 14. §-ában foglalt titoktartási kötelezettség azonban e
személyekre is kiterjed.
A pályázónak a pályázati felhívásban foglaltakon túl adható információk
A pályázó a pályázati felhívással összefüggésben elektronikus úton, írásban egy alkalommal tájékoztatást
kérhet a kiírótól. A pályázati felhívással összefüggő információt az fmig@nebih.gov.hu, valamint a
dombii@nebih.gov.hu e-mail címeken lehet kérni.
III.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal mint kiíró (továbbiakban: kiíró) (Székhely: 1024 Budapest,
Keleti Károly utca 24.) – a halgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: Miniszter)
jóváhagyásával – a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban:
Hhvtv.) 24. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján
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04.3/4407-1/2016. pályázati azonosító számon nyilvános pályázatot ír ki 2017. január 1-jétől
kezdődően
a 08-128-1-4 víztérkódú, Máriakálnok zártkert 2055 hrsz.-on elhelyezkedő, mindösszesen 4,7824 ha
kiterjedésű „Máriakálnoki kavicsbányató” megnevezésű nyilvántartott halgazdálkodási vízterület Magyar
Államot megillető halgazdálkodási jogának haszonbérbe adás útján történő hasznosítására 2031.
december 31-ig.
A pályázaton való részvétel regisztrációs díja 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint.
A regisztráció, a regisztrációs díj megfizetésének határideje és módja
A pályázatra a regisztrációs díj határidőben történt megfizetésének igazolásával lehet regisztrálni.
A regisztrációs díjat a pályázati felhívás a halaszat.kormany.hu című kormányzati honlapon történő
hivatalos közzététel napját követő 20. napig, de legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell
megfizetni, átutalással a kiíró 10032000-00289782-00000000 számú számlájára. Az átutalási megbízás
közlemény rovatában fel kell tüntetni a pályázati azonosító számot és a „halgazdálkodási jog pályázati
regisztrációs díja” kifejezést.
A regisztráció történhet személyesen a visszavonhatatlan pénzügyi megbízást igazoló dokumentum
bemutatásával a kiíró 1143 Budapest, XIV. kerület Tábornok u. 2. szám B. épület alatti telephelyén vagy
a visszavonhatatlan pénzügyi megbízást igazoló dokumentum kiíró részére postai úton történő
megküldésével (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.). Postai úton történő megküldés esetén, a borítékon
fel kell tüntetni a pályázati azonosító számot, valamint a „regisztráció” megjelölést. Postai úton történő
megküldés esetén a határidő tekintetében a küldemény kiíróhoz történő beérkezésének az időpontja az
irányadó.
Ajánlati kötöttség
Az ajánlati kötöttség a visszavonhatatlan pénzügyi megbízás időpontjával kezdődik.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot a pályázati felhívás a halaszat.kormany.hu című kormányzati honlapon történő hivatalos
közzététel napját követő 20. napig két eredeti, minden oldalon aláírt példányban kell benyújtani a
kiíróhoz, személyesen a kiíró 1143 Budapest, Tábornok u. 2. szám B. épület alatti telephelyén vagy postai
úton (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.), valamint a két eredeti példány benyújtása mellett minden
esetben elektronikus formában megküldeni a kiíró fmig@nebih.gov.hu és másolatban a
dombii@nebih.gov.hu elektronikus címére.
Postai úton történő megküldés esetén, a borítékon fel kell tüntetni a pályázati azonosító számot, valamint
a „pályázat” megjelölést. Postai úton történő megküldés esetén a határidő tekintetében a küldemény
kiíróhoz történő beérkezésének időpontja az irányadó.
A pályázat érvényességének feltételei
Érvénytelen a pályázat, ha
i) nem felel meg az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő
haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM
rendeletben (továbbiakban: Rendelet) vagy a pályázati felhívásban foglaltaknak;
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j) a pályázó a regisztrációs díjat nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően fizette be;
k) a pályázó a pályázatát egy másik pályázathoz kötötte;
l) a pályázó a pályázat szerinti haszonbérleti szerződés megkötésére jogszabály alapján nem
jogosult;
m) a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak;
n) a pályázóval szemben a pályázati felhívás közzétételét megelőző három évben jogerősen legalább
kétszer halgazdálkodási vagy halvédelmi bírságot szabtak ki;
o) a pályázóval szemben az államot megillető halgazdálkodási jog gyakorlásával összefüggésben a
pályázati felhívás közzétételét megelőző öt évben – ideértve az f) pont szerinti bírságokat kiszabó
határozatokat is – legalább három jogerős, kötelezettséget megállapító hatósági döntést hoztak;
p) a pályázónak vagy annak a gazdasági társaságnak, amelyben a pályázó többségi befolyással
rendelkezik, a minisztériummal, a megyei halgazdálkodási hatósággal vagy a Kiíróval szemben
120 napot meghaladó, lejárt tartozása van.
A pályázaton való részvételre jogosultak köre
A pályázaton az a természetes személy vehet részt, aki
- legalább középfokú mezőgazdasági vagy halászati szakirányú képesítéssel vagy végzettséggel
rendelkezik, és a pályázat benyújtását megelőző legalább két évben halgazdálkodási
tevékenységet folytatott,
- családi gazdálkodó, amennyiben a pályázat benyújtását megelőző legalább két évben családi
gazdálkodóként vagy családi gazdaság tagjaként halgazdálkodási tevékenységet folytatott,
- a pályázat benyújtásának időpontjában érvényes őstermelői igazolvánnyal rendelkező őstermelő,
amennyiben a pályázat benyújtását megelőző legalább két évben őstermelőként halgazdálkodási
tevékenységet folytatott,
- egyéni mezőgazdasági vállalkozó, amennyiben a pályázat benyújtását megelőző legalább két
évben halgazdálkodási tevékenységet folytatott vagy
- ötéves halgazdálkodási gyakorlattal rendelkezik.
- A halgazdálkodási gyakorlat a gazdálkodási tevékenység telephelye szerint illetékes
halgazdálkodási hatóság által kiadott, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolható.
A pályázaton a következő jogi személyek vehetnek részt:
- a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása
- az a halgazdálkodási, illetve horgászati vagy hagyományőrző, rekreációs célú halászati céllal
létrehozott civil szervezet, amely a pályázat benyújtását megelőző év utolsó naptári napján
legalább két teljes éve bejegyzetten működő és nyilvántartott halgazdálkodási vízterület
halgazdálkodási jogának haszonbérlet útján történő hasznosításával kapcsolatos tevékenységet
folytatott, vagy amely vállalja, hogy a pályázat benyújtásának évét követő 5 évben bevétele több
mint fele részben a Rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontban meghatározott
tevékenységből fog származni, valamint
- az a gazdálkodó szervezet, amelynek bevétele a pályázat benyújtását megelőző két adóévben több
mint fele részben nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogának haszonbérlet
útján történő hasznosításával kapcsolatos tevékenységből származott, vagy amely vállalja, hogy a
pályázat benyújtásának évét követő 5 évben bevétele több mint fele részben a Rendelet 3. § (3)
bekezdés c) pont ca) alpontban meghatározott tevékenységből fog származni.
A nyilvántartott halgazdálkodási vízterület haszonbérletére – a Rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja
esetében társpályázói polgári jogi szerződés keretében, a 3. § (3) bekezdés c) pontja esetében polgári jogi
társaságként – több pályázó közös pályázatot is benyújthat. Közös pályázat nyertessége esetén a felek
közösen válnak a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület haszonbérlőivé azzal, hogy a haszonbérleti
szerződésben előírt, illetve vállalt halgazdálkodási feladatokra vonatkozó felelősségük egyetemleges. A
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Rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti pályázók társpályázata esetén egy haszonbérlő
megszűnése vagy haszonbérlői kötelezettségének felmondása esetén a legalább megyei szerveződésű – a
megyei szerveződésű haszonbérlő megszűnése vagy haszonbérlői kötelezettségének felmondása esetén
országos szerveződésű –, a Rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti civil szervezet társpályázó
haszonbérlő új haszonbérleti pályázat kiírása nélkül haszonbérlő marad.
A Rendelet 3. § (4) bekezdés szerinti esetben polgári jogi társaság legalább egy tagjának, illetve a
társpályázói polgári jogi szerződés alanyai esetében minden tagnak meg kell felelnie a Rendelet 3. § (3)
bekezdésben foglalt feltételeknek. Közös pályázat esetén a feleknek polgári jogi szerződést kell kötniük a
közös hasznosítás részletes feltételeire, módjára, valamint a felek jogaira és kötelezettségeire
vonatkozóan.
A pályázattal érintett 05-128-1-4 víztérkódú halgazdálkodási vízterület ingatlan nyilvántartási adatai
Máriakálnok zártkert 2055 hrsz., kivett anyaggödör, terület: 4,7824 ha
Az érintett ingatlanokra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok és feljegyzett tények
Máriakálnok zártkert 2055 hrsz.,
 tulajdonos: Vargyas Péter, tulajdoni hányad 6/66
 tulajdonos: Ambrus Imre, tulajdoni hányad 6/66
 tulajdonos:Rongits Tibor, tulajdoni hányad 6/66
 tulajdonos:Zoltán Szabolcs, tulajdoni hányad 6/66
 tulajdonos:Szele László, tulajdoni hányad 6/66
 tulajdonos:Blömel Ottó, tulajdoni hányad 6/66
 tulajdonos:Pausits Valér, tulajdoni hányad 6/66
 tulajdonos:Sipeki Anita, tulajdoni hányad 6/66
 tulajdonos:Bangha Attila, tulajdoni hányad 6/66
 tulajdonos:Vida Károly, tulajdoni hányad 3/66
 tulajdonos:Vidáné Bodnár Erzsébet, tulajdoni hányad 3/66
 tulajdonos:Molnár Miklósné, tulajdoni hányad 3/66
 tulajdonos:Molnár Zsófia, tulajdoni hányad 1/66
 tulajdonos:Molnár Szilvia, tulajdoni hányad 1/66
 tulajdonos:Molnár Miklósné, tulajdoni hányad 1/66
 özvegyi jog, jogosult: Molnár Miklósné
 vezeték jog, jogosult: Mosonmagyaróvár városi köz 154/01 20 kV-on közcélú légvezeték és
földkábel, E.ON Észak-Dunántúli áramhálózati Zrt.
A halgazdálkodási hasznosítás terület-specifikus körülményei
Bekerített, parkosított terület, nyaraló illetve lakóépületek közvetlen környezetében, üdülő valamint
kertvárosi lakókerület Mosonmagyaróvár és a Mosoni-Duna közvetlen szomszédságában.
A pályázattal kapcsolatos előminősítési eljárás szabályai
A benyújtott pályázatokat a kiíró a benyújtástól számított 15 napon belül megvizsgálja abból a
szempontból, hogy nem áll-e fenn érvénytelenségi ok, a pályázat tartalmazza-e az előírt mellékleteket és
nyilatkozatokat, a pályázatban megadott adatok megegyeznek-e az Országos Halgazdálkodási Adattár (a
továbbiakban: Adattár) adataival, szükséges-e hiánypótlás. A kiíró szükség esetén hiánypótlásra vagy
adatközlésre hívja fel a pályázót.
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Az előminősítési eljárás során hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlási felhívás akkor
tekintendő határidőben teljesítettnek, ha az a kiíró felhívásának kézhezvételét követő 5. napig beérkezik a
kiíróhoz.
A kiíró az előminősítési eljárást követően a pályázatot – a pályázat esetleges kiegészítésével, javaslatával
együtt – a minisztériumhoz felterjeszti.
A pályázat elbírálásának határideje
A pályázat elbírálásáról a Hhvtv.-ben foglalt szempontok, továbbá a Rendelet értékelési pontrendszere
alapján a Miniszter dönt. A döntést a döntés-előkészítési folyamat lezárultától számított 15 napon belül
kell meghozni. Az elbírálási határidő az ügy összetettségére tekintettel meghosszabbítható, amelyről a
pályázókat a minisztérium értesíti. A pályázat elbírálásának határideje annak meghosszabbítása esetén
sem haladhatja meg a pályázat benyújtásától számított 60 napot.
A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje
A minisztérium a pályázati eljárás eredményét a miniszteri döntés meghozatalától számított 8 napon belül
írásban közli valamennyi pályázóval. A minisztérium a pályázati eljárás eredményét ugyanezen
határidőben a pályázati felhívással megegyező helyeken és módon is megjelenteti. Az eredmény
megjelentetésének tartalmaznia kell a nyertes pályázó nevét és lakóhelyét (székhelyét).
Az ajánlati kötöttség határidejére és annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó feltételek
Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik. A pályázó a
pályázatában foglaltakhoz a pályázati felhívásban meghatározott időpontig kötve van, kivéve, ha a
minisztérium ezen időtartam alatt a nyertes pályázóval szerződést köt, a kiíró a pályázati felhívást
visszavonja, a pályázat érvénytelen, vagy a pályázati eljárás eredménytelen.
A korábbi haszonbérlő által követelt a Hhvtv. 31. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti értékek, valamint
a haltelepítés meg nem térült költségeinek a Rendelet szerint kiszámolandó értéke
Mivel a halgazdálkodásra jogosult halgazdálkodási tervet nem nyújtott be és haltelepítést sem végzett,
ennek értelmében a haltelepítés meg nem térült költségének megfizetésével kapcsolatos költségek nem
jelentkeznek.
A haszonbérleti jogviszony időtartama
A halgazdálkodási jog haszonbérletére vonatkozó szerződés határozott időtartamú.
A szerződéskötésre vonatkozó feltételek, a haszonbérleti szerződés részét képező, előre látható
lényegesebb előírások, kötelezettségek és jogok
A haszonbérlő a haszonbérleti szerződés megszűnésekor vagy a szerződésben meghatározott esetben
köteles a szerződés szerinti kötelezettségével a szerződés szerint elszámolni. Ha polgári jogi társaság
vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és helyi önkormányzati társpályázók
közös pályázata a nyertes, és a miniszter a társasági tagokkal vagy a társpályázókkal egy okiratba
foglaltan köti meg a haszonbérleti szerződést, abban meg kell jelölni, hogy az egyes tagok, illetve
társpályázók a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogát milyen formában veszik
haszonbérbe.
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Ha polgári jogi társaság vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és helyi
önkormányzati társpályázók közös pályázata a nyertes, és a miniszter a társasági tagokkal vagy a
társpályázókkal egy okiratba foglaltan köti meg a haszonbérleti a haszonbérleti szerződés megkötésének
feltétele a Rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti polgári jogi szerződés, amelyben a felek meghatározzák a
halgazdálkodási jog közös gyakorlásának módját, valamint rögzítik a fizetendő haszonbérleti díj mértékét.
Ha polgári jogi társaság vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és helyi
önkormányzati társpályázók közös pályázata a nyertes, a szerződés a tagok felé önállóan is felmondható,
azonban a felek haszonbérleti joga a többi tagra – kivéve, ha a tagok a polgári jogi szerződésben
meghatározták a halgazdálkodási jog közös gyakorlásának módját, valamint rögzítették a fizetendő
haszonbérleti díj mértékét – automatikusan nem száll át.
Az illetékes halgazdálkodási hatóságnak korábbi előírásokról, kötelezettségekről, jogokról nincs
információja.
A haszonbérleti jogviszony tartama alatti, szerződésbe foglalandó tulajdonosi ellenőrzésre vonatkozó
rendelkezések
Hhvtv. 22. § (1): A halgazdálkodási jog, mint vagyoni értékű jog a halgazdálkodási vízterületeken – ha e
törvény másképp nem rendelkezik – az államot illeti meg. A halgazdálkodási joggal kapcsolatos jogokat
az állam nevében a miniszter gyakorolja.
A tulajdonosi ellenőrzés célja a nyilvántartott halgazdálkodási vízterülettel való gazdálkodás vizsgálata,
ennek keretében a rendeltetésellenes, jogszerűtlen, szerződésellenes vagy a tulajdonos érdekeit sértő
intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása.
A minisztérium megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy vagy szervezet jogosult:
Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt
adatokba – a jogszabályban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni,
azokról másolatot, kivonatot vagy tanúsítványt készíttetni, a haszonbérlőtől írásban vagy szóban
tájékoztatást és nyilatkozatot kérni, az ellenőrzést a helyszínen elvégezni.
A minisztérium megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy vagy szervezet köteles jogait oly
módon gyakorolni, hogy a haszonbérlő tevékenységét a lehető legkisebb mértékben zavarja, az ellenőrzés
megkezdéséről a haszonbérlőt az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 nappal elektronikus úton
tájékoztatni, és megbízólevelét az ellenőrzés megkezdésekor bemutatni, megállapításait tárgyszerűen az
ellenőrzési jelentésbe foglalni és a jelentéstervezetet, valamint a végleges – az el nem fogadott
észrevételek indokait is tartalmazó – jelentést a haszonbérlőnek megküldeni.
A tulajdonosi ellenőrzés körében a haszonbérlő jogosult az ellenőrzést végző személytől
személyazonosságának bizonyítására alkalmas okiratot, illetve megbízólevelének bemutatását kérni,
ennek hiányában az együttműködést megtagadni, a helyszíni ellenőrzésnél jelen lenni, az ellenőrzés
megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre – a megküldéstől számított 15 napon belül – észrevételt
tenni.
A haszonbérlő a tulajdonosi ellenőrzés során köteles az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban
együttműködni, az ellenőrzést végző részére szóban vagy – az ellenőrzést végző kérésére – írásban a kért
tájékoztatást megadni, nyilatkozatot megtenni, az iratokba betekintést biztosítani, az ellenőrzést végző
kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, adatok) teljességéről nyilatkozni, az ellenőrzés
zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket biztosítani, valamint az ellenőrzés megállapításai,
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javaslatai alapján tett intézkedéseiről az ellenőrzést végző személy vagy szervezet által megállapított
határidőre a minisztériumot tájékoztatni.
A haszonbérlő az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedései végrehajtását a
minisztérium, illetve a minisztérium megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy vagy szervezet
szükség esetén utóellenőrzés keretében vizsgálja meg.
A haszonbérlő szerződésbe foglalandó adatszolgáltatási kötelezettségeire vonatkozó előírások
A haszonbérlőt – az Adattár nyilvántartásának naprakész vezetése érdekében – a Hhvtv.-ben
meghatározott, valamint a haszonbérleti szerződés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség terheli a
szerződés lejáratától számított egy évig.
A haszonbérlő változásról való tudomásra jutását követő 15 napon belül köteles tájékoztatni a
minisztériumot, ha a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület államot megillető halgazdálkodási joga az
állam rendelkezése alól a Hhvtv.-ben foglalt valamely oknál fogva kikerül, vagy ha nyilvántartott
halgazdálkodási vízterület ingatlan-nyilvántartási adatai, a bejegyzett jogok, illetve a feljegyzett tények
bármely okból megváltoznak.
A haszonbérlő, ha a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület művelési ága megváltozik, vagy természeti
állapotában 90 napot meghaladó jelentős változás állt be, illetve ha a nyilvántartott halgazdálkodási
vízterületnek a halgazdálkodási hasznosításától eltérő más célú hasznosítását megkezdi, megvalósítja
vagy megszünteti, vagy a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a halgazdálkodási terv szerinti
rendes gazdálkodás körét meghaladó, 500 000 Ft értékhatárt elérő beruházást valósít meg, a művelési ág
megváltoztatásáról, a természeti állapotban bekövetkezett, 90 napot meghaladó jelentős változás
beálltáról, a más célú hasznosítás megkezdéséről, megvalósításáról, megszüntetéséről vagy a beruházás
megkezdéséről és befejezéséről az azt követő 15 napon belül köteles tájékoztatni a minisztériumot.
A haszonbérlő az eljárásról való tudomásra jutásától számított 15 napon belül köteles tájékoztatni a
minisztériumot, ha vele szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul.
A haszonbérlő, ha gazdálkodási formája vagy a Hhvtv. 33. § (1) bekezdése szerinti adatai megváltoznak,
a bekövetkezett változást követő 15 napon belül köteles tájékoztatni a minisztériumot.
A haszonbérlő, ha nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, ezen körülmény felmerülését követő 15
napon belül köteles tájékoztatni a minisztériumot.
A haszonbérlő – a Rendelet 6. § szerinti tulajdonosi ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségei körében –
köteles tűrni, hogy a minisztérium vagy az általa megbízott szervezet vagy személy a Rendelet 6. § (3)
bekezdésében meghatározott módon ellenőrizze a haszonbérlői adatszolgáltatási kötelezettség teljesülését
és megfelelőségét.
Ha a haszonbérlő az adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy hiányosan, illetve hibásan tesz eleget,
a minisztérium 30 napos határidővel felhívja a kötelezettség teljesítésére, illetve a hiányosság pótlására. A
kötelezettség teljesítésének elmulasztása a haszonbérleti szerződés szempontjából felmondási oknak
minősül.
A haszonbérleti díj mértéke és megfizetésének módja
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A halgazdálkodási haszonbérleti díj (a továbbiakban: díj) mértéke a Rendelet 3. melléklete alapján
megkezdett hektáronként 3 000 Ft/ha/év. A pályázatra kiírt halgazdálkodási vízterület esetében az éves
halgazdálkodási haszonbérleti díj, a Rendelet 26. § (2) bekezdésére figyelemmel 15 000 Ft, azaz
tizenötezer forint.
Minden megkezdett naptári évre vonatkozóan az évenkénti teljes díjat kell felszámítani.
A díjat évente egy összegben, a teljes naptári évre kell megfizetni legkésőbb az adott naptári év március
15. napjáig a haszonbérleti szerződésben meghatározott számú számlájára.
A szerződésben megállapított díj mértéke 5 évente emelkedik a Központi Statisztikai Hivatal által
megállapított előző 5 évi inflációs rátának megfelelően, amelyről a halgazdálkodási hatóság a szerződés
megkötését követően 5 évente tájékoztatja a halgazdálkodásra jogosultat.
Ha a halgazdálkodási hatóság által kijelölt halgazdálkodási kíméleti terület, illetve területek kiterjedése a
nyilvántartott halgazdálkodási vízterület teljes vízfelület méretének 20%-át meghaladja, a díj
megállapításakor a Rendelet 3. melléklet szerinti díj negatív korrekcióját kell elvégezni a halgazdálkodási
kíméleti terület kiterjedésének arányában.
A kiíró, illetve a Miniszter pályázati felhívással kapcsolatos jogai
Kiíró a pályázati felhívást a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt visszavonhatja.
A miniszter a pályázati eljárást a Rendeletben meghatározott esetekben eredménytelennek nyilváníthatja.
A miniszter a nyertes pályázó visszalépése, a szerződéskötés meghiúsulása, vagy a nyertes pályázóval
kötött haszonbérleti szerződés 6 hónapon belüli megszűnése esetén a pályázati eljárás eredménye szerint a
rangsorban következő helyezettel haszonbérleti szerződést köthet.
Tájékoztatás polgári jogi társaság vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és
helyi önkormányzati társpályázók közös pályázata a nyertessége esetére
Amennyiben polgári jogi társaság vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és
helyi önkormányzati társpályázók közös pályázata a nyertes és a miniszter a társasági tagokkal vagy a
társpályázókkal egy okiratba foglaltan köti meg a haszonbérleti szerződést, abban meg kell jelölni, hogy
az egyes tagok, illetve társpályázók a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogát
milyen formában veszik haszonbérbe.
Ezen haszonbérleti szerződés megkötésének feltétele a Rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti polgári jogi
szerződés, amelyben a felek meghatározzák a halgazdálkodási jog közös gyakorlásának módját, valamint
rögzítik a fizetendő haszonbérleti díj mértékét.
A pályázat tartalmi követelményei
A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell:
a) a pályázati azonosítót;
b) a pályázó (pályázók) azonosító adatait, amelyek
ba) természetes személy esetén: teljes név, születési hely, születési idő, születési név, anyja leánykori
neve, állandó lakcím, levelezési cím, adóazonosító jel, telefonszám és elektronikus elérhetőség;
bb) jogi személy esetén: a szervezet teljes neve, rövid megnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékvagy egyéb regisztrációs száma, bankszámlaszáma, aláírási joggal rendelkező felelős vezetőjének neve,
címe, telefonszáma és elektronikus elérhetősége;
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c) polgári jogi társaság vagy civil szervezeti, illetve közös helyi önkormányzati és civil szervezeti
társpályázók által benyújtott pályázat esetén a közös halgazdálkodási hasznosításra vonatkozó polgári jogi
szerződést eredeti, minden oldalon aláírt példányban;
d) a halgazdálkodási hasznosítási koncepciót a pályázati felhívásban meghatározott formában és
tartalommal;
e) a pályázó által vállalt szolgáltatásokat és kötelezettségeket;
f) azt a bankszámlaszámot, amelyre a pályázó a pályázati felhívás visszavonása esetén a regisztrációs díj
összegének visszafizetését kéri.
A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
a) a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja,
b) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
c) tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel,
d) nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása,
e) hamis adatszolgáltatás miatt nem zárták ki az állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három
éven belül lezárult – eljárásból,
f) az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül,
g) vállalja a Hhvtv. 31. § (2) bekezdésében foglaltak teljesítését.
A pályázó a pályázati felhívás előkészítésében résztvevő szervek felhívására a megjelölt határidőn belül
köteles a pályázatában foglaltakat igazolni.
A pályázattal kapcsolatos költségek
A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek – a pályázat
érvényességétől és eredményességétől függetlenül – a pályázót terhelik.
A pályázat visszavonására, módosítására nyitva álló határidő
A pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig visszavonhatja, illetve módosíthatja a
pályázatát.
A pályázóra vonatkozó titoktartási kötelezettség
A pályázó, valamint a pályázati felhívás előkészítésében és a pályázat elbírálásában részt vevő a
minisztérium által rendelkezésre bocsátott, közérdekű adatnak vagy közérdekből nyilvános adatnak nem
minősülő adatot a pályázati eljárás befejezését követően sem közölheti harmadik személlyel. Ez a tilalom
nem zárja ki a pályázó meghatalmazottjával, illetve a pályázat elkészítéséhez a pályázó által igénybe vett
egyéb szakértővel való adatközlést, a Rendelet 14. §-ban foglalt titoktartási kötelezettség azonban e
személyekre is kiterjed.
A pályázónak a pályázati felhívásban foglaltakon túl adható információk
A pályázó a pályázati felhívással összefüggésben elektronikus úton, írásban egy alkalommal tájékoztatást
kérhet a kiírótól. A pályázati felhívással összefüggő információt az fmig@nebih.gov.hu, valamint a
dombii@nebih.gov.hu e-mail címeken lehet kérni.
IV.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal mint kiíró (továbbiakban: kiíró) (Székhely: 1024 Budapest,
Keleti Károly utca 24.) – a halgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: Miniszter)
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jóváhagyásával – a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban:
Hhvtv.) 24. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján
04.3/6173-15/2016. pályázati azonosító számon nyilvános pályázatot ír ki
a 12-033-1-1 víztérkódú, Nőtincs 053/22, 056/2, 057/8, 058, 059/2, 061/2, 063/2, 063/3, 063/4, 063/5,
063/6, 063/7, 063/11, 063/12 és 064/2 hrsz.-on elhelyezkedő, mindösszesen 34,5 ha kiterjedésű
„Nőtincsi-víztározó” megnevezésű nyilvántartott halgazdálkodási vízterület Magyar Államot megillető
halgazdálkodási jogának haszonbérbe adás útján történő hasznosítására 2017. április 1-jétől 2031.
december 31-ig.
A pályázaton való részvétel regisztrációs díja 100 000 Ft, azaz százezer forint.
A regisztráció, a regisztrációs díj megfizetésének határideje és módja
A pályázatra a regisztrációs díj határidőben történt megfizetésének igazolásával lehet regisztrálni.
A regisztrációs díjat a pályázati felhívásnak a halaszat.kormany.hu című kormányzati honlapon történő
hivatalos közzététel napját követő 20. napig, de legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell
megfizetni, átutalással a kiíró 10032000-00289782-00000000 számú számlájára. Az átutalási megbízás
közlemény rovatában fel kell tüntetni a pályázati azonosító számot és a „halgazdálkodási jog pályázati
regisztrációs díja” kifejezést.
A regisztráció történhet személyesen a visszavonhatatlan pénzügyi megbízást igazoló dokumentum
bemutatásával a kiíró 1143 Budapest, XIV. kerület Tábornok u. 2. B. ép. szám alatti telephelyén vagy a
visszavonhatatlan pénzügyi megbízást igazoló dokumentum kiíró részére postai úton történő
megküldésével (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.). Postai úton történő megküldés esetén, a borítékon
fel kell tüntetni a pályázati azonosító számot, valamint a „regisztráció” megjelölést. Postai úton történő
megküldés esetén a határidő tekintetében a küldemény kiíróhoz történő beérkezésének az időpontja az
irányadó.
Ajánlati kötöttség
Az ajánlati kötöttség a visszavonhatatlan pénzügyi megbízás időpontjával kezdődik.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot a pályázati felhívás a halaszat.kormany.hu című kormányzati honlapon történő hivatalos
közzététel napját követő 20. napig két eredeti, minden oldalon aláírt példányban kell benyújtani a
kiíróhoz, személyesen a kiíró 1143 Budapest, Tábornok u. 2. B. ép. szám alatti telephelyén vagy postai
úton (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.), valamint a két eredeti példány benyújtása mellett minden
esetben elektronikus formában megküldeni a kiíró fmig@nebih.gov.hu és másolatban a
botagy@nebih.gov.hu elektronikus címére.
Postai úton történő megküldés esetén, a borítékon fel kell tüntetni a pályázati azonosító számot, valamint
a „pályázat” megjelölést. Postai úton történő megküldés esetén a határidő tekintetében a küldemény
kiíróhoz történő beérkezésének időpontja az irányadó.
A pályázat érvényességének feltételei
Érvénytelen a pályázat, ha
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a) nem felel meg az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő
haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM
rendeletben (továbbiakban: Rendelet) vagy a pályázati felhívásban foglaltaknak;
b) a pályázó a regisztrációs díjat nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően fizette be;
c) a pályázó a pályázatát egy másik pályázathoz kötötte;
d) a pályázó a pályázat szerinti haszonbérleti szerződés megkötésére jogszabály alapján nem jogosult;
e) a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak;
f) a pályázóval szemben a pályázati felhívás közzétételét megelőző három évben jogerősen legalább
kétszer halgazdálkodási vagy halvédelmi bírságot szabtak ki;
g) a pályázóval szemben az államot megillető halgazdálkodási jog gyakorlásával összefüggésben a
pályázati felhívás közzétételét megelőző öt évben – ideértve az f) pont szerinti bírságokat kiszabó
határozatokat is – legalább három jogerős, kötelezettséget megállapító hatósági döntést hoztak;
h) a pályázónak vagy annak a gazdasági társaságnak, amelyben a pályázó többségi befolyással
rendelkezik, a minisztériummal, a megyei halgazdálkodási hatósággal vagy a Kiíróval szemben 120
napot meghaladó, lejárt tartozása van.
A pályázaton való részvételre jogosultak köre

-

-

-

-

-

A pályázaton az a természetes személy vehet részt, aki
legalább középfokú mezőgazdasági vagy halászati szakirányú képesítéssel vagy végzettséggel
rendelkezik, és a pályázat benyújtását megelőző legalább két évben halgazdálkodási tevékenységet
folytatott,
családi gazdálkodó, amennyiben a pályázat benyújtását megelőző legalább két évben családi
gazdálkodóként vagy családi gazdaság tagjaként halgazdálkodási tevékenységet folytatott,
a pályázat benyújtásának időpontjában érvényes őstermelői igazolvánnyal rendelkező őstermelő,
amennyiben a pályázat benyújtását megelőző legalább két évben őstermelőként halgazdálkodási
tevékenységet folytatott,
egyéni mezőgazdasági vállalkozó, amennyiben a pályázat benyújtását megelőző legalább két évben
halgazdálkodási tevékenységet folytatott vagy
ötéves halgazdálkodási gyakorlattal rendelkezik.
A halgazdálkodási gyakorlat a gazdálkodási tevékenység telephelye szerint illetékes halgazdálkodási
hatóság által kiadott, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolható.
A pályázaton a következő jogi személyek vehetnek részt:
a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása
az a halgazdálkodási, illetve horgászati vagy hagyományőrző, rekreációs célú halászati céllal
létrehozott civil szervezet, amely a pályázat benyújtását megelőző év utolsó naptári napján legalább
két teljes éve bejegyzetten működő és nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási
jogának haszonbérlet útján történő hasznosításával kapcsolatos tevékenységet folytatott, vagy amely
vállalja, hogy a pályázat benyújtásának évét követő 5 évben bevétele több mint fele részben a
Rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontban meghatározott tevékenységből fog származni,
valamint
az a gazdálkodó szervezet, amelynek bevétele a pályázat benyújtását megelőző két adóévben több
mint fele részben nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogának haszonbérlet
útján történő hasznosításával kapcsolatos tevékenységből származott, vagy amely vállalja, hogy a
pályázat benyújtásának évét követő 5 évben bevétele több mint fele részben a Rendelet 3. § (3)
bekezdés c) pont ca) alpontban meghatározott tevékenységből fog származni.
A nyilvántartott halgazdálkodási vízterület haszonbérletére – a Rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b)
pontja esetében társpályázói polgári jogi szerződés keretében, a 3. § (3) bekezdés c) pontja esetében
polgári jogi társaságként – több pályázó közös pályázatot is benyújthat. Közös pályázat nyertessége
esetén a felek közösen válnak a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület haszonbérlőivé azzal, hogy a
haszonbérleti szerződésben előírt, illetve vállalt halgazdálkodási feladatokra vonatkozó felelősségük
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egyetemleges. A Rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti pályázók társpályázata esetén egy
haszonbérlő megszűnése vagy haszonbérlői kötelezettségének felmondása esetén a legalább megyei
szerveződésű – a megyei szerveződésű haszonbérlő megszűnése vagy haszonbérlői kötelezettségének
felmondása esetén országos szerveződésű –, a Rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti civil
szervezet társpályázó haszonbérlő új haszonbérleti pályázat kiírása nélkül haszonbérlő marad.
A Rendelet 3. § (4) bekezdés szerinti esetben polgári jogi társaság legalább egy tagjának, illetve a
társpályázói polgári jogi szerződés alanyai esetében minden tagnak meg kell felelnie a Rendelet 3. §
(3) bekezdésben foglalt feltételeknek. Közös pályázat esetén a feleknek polgári jogi szerződést kell
kötniük a közös hasznosítás részletes feltételeire, módjára, valamint a felek jogaira és
kötelezettségeire vonatkozóan.
A pályázattal érintett 12-033-1-1 víztérkódú halgazdálkodási vízterület ingatlan nyilvántartási adatai
Nőtincs külterület 053/22 hrsz.; művelési ág: kivett víztározó; terület: 1,7750 ha
Nőtincs külterület 056/2 hrsz.; művelési ág: kivett víztározó; terület: 0,2137 ha
Nőtincs külterület 057/8 hrsz.; művelési ág: kivett víztározó; terület: 3,5758 ha
Nőtincs külterület 058 hrsz.; művelési ág: kivett víztározó; terület: 0,2042 ha
Nőtincs külterület 059/2 hrsz.; művelési ág: kivett víztározó; terület: 22,9450 ha
Nőtincs külterület 061/2 hrsz.; művelési ág: kivett víztározó; terület: 1,5926 ha
Nőtincs külterület 063/2 hrsz.; művelési ág: kivett víztározó; terület: 0,3408 ha
Nőtincs külterület 063/3 hrsz.; művelési ág: kivett víztározó; terület: 0,3373 ha
Nőtincs külterület 063/4 hrsz.; művelési ág: kivett víztározó; terület: 0,5187 ha
Nőtincs külterület 063/5 hrsz.; művelési ág: kivett víztározó; terület: 0,3068 ha
Nőtincs külterület 063/6 hrsz.; művelési ág: kivett víztározó; terület: 0,2988 ha
Nőtincs külterület 063/7 hrsz.; művelési ág: kivett víztározó; terület: 0,6426 ha
Nőtincs külterület 063/11 hrsz.; művelési ág: kivett víztározó; terület: 14,8397 ha
Nőtincs külterület 063/12 hrsz.; művelési ág: kivett víztározó; terület: 2,5201 ha
Nőtincs külterület 064/2 hrsz.; művelési ág: kivett víztározó; terület: 0,402 ha
Az érintett ingatlanokra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok és feljegyzett
tények



Nőtincs külterület 053/22 hrsz.
Művelési ág: kivett víztározó
Tulajdonosok [név (tulajdoni hányad)]:
- Rottenbacher Györgyné (912/217488)
- Polyák Istvánné (624/217488)
- Hébel János (9060/217488)
- Vastag Jánosné (312/217488)
- Sztranyan Istvánné (624/217488)
- Varsányi Jánosné (624/217488)
- Csulik Ferencné (624/217488)
- Molnár Istvánné (624/217488)
- Kurali Ferenc (7614/217488)
- Holecz Lászlóné (960/217488)
- Pósa Mihályné (20952/217488)
- Kiss Lászlóné (20952/217488)
- Csulik Istvánné (12660/217488)
- Nagy István (8754/217488)
- Kuris Gáborné (1200/217488)
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- Varga Ferencné (35820/217488)
- Daucsó Zsolt (2412/217488)
- Daucsó Lívia (2412/217488)
- Krajcsek János (11388/217488)
- Kovács Ferencné (13116/217488)
- Janecskó Jánosné (1260/217488)
- Szegner Mátyásné (1260/217488)
- Pósa Mihályné (1296/217488)
- Kiss Lászlóné (1296/217488)
- Daucsó László (368/217488)
- Leyer Zsoltné (184/217488)
- Daucsó Donát Ákos (184/217488)
- Daucsó Lívia (184/217488)
- Daucsó Zsolt (184/217488)
- Csulik Istvánné (24606/217488)
- Daucsó Donát Ákos (6648/217488)
- Leyer Zsoltné (6648/217488)
- Kiss Géza Csabáné (6242/217488)
- Kis József (6242/217488)
- Deák Sándorné (9242/217488)
 Vezetékjog: VMM-331/2011. engedélyszámú (7455) Rétság állomás RETS-Diósjenő 20 kV-os
fennálló vezeték javára a vázrajz szerinti 210 m2 területnagyságra. Jogosult: ÉMÁSZ HÁLÓZATI
Kft.
 Holtig tartó haszonélvezeti jog: a II/39-40. utalás szerinti illetőségre Daucsó Mihályné javára.




Nőtincs külterület 056/2 hrsz.
Művelési ág: kivett víztározó
Tulajdonos [név (tulajdoni hányad)]: Községi Önkormányzat Nőtincs (1/1)
Vezetékjog: VMM-331/2011. engedélyszámú (7455) Rétság állomás RETS-Diósjenő 20 kV-os
fennálló vezeték javára a vázrajz szerinti 41 m2 területnagyságra. Jogosult: ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft.

Nőtincs külterület 057/8 hrsz.
 Művelési ág: kivett víztározó
 Tulajdonosok [név (tulajdoni hányad)]:
- Nagy István (1938/11001)
- Szabóki Mihály (1950/11001)
- Nagy István (2126/11001)
- Nagy István (4987/11001)
 Vezetékjog: VMM-331/2011. engedélyszámú (7455) Rétság állomás RETS-Diósjenő 20 kV-os
fennálló vezeték javára a vázrajz szerinti 287 m2 területnagyságra. Jogosult: ÉMÁSZ HÁLÓZATI
Kft.
Nőtincs külterület 058 hrsz.
 Művelési ág: kivett víztározó
 Tulajdonosok [név (tulajdoni hányad)]:
- Községi Önkormányzat Nőtincs (1/1)
 Vezetékjog: VMM-331/2011. engedélyszámú (7455) Rétság állomás RETS-Diósjenő 20 kV-os
fennálló vezeték javára a vázrajz szerinti 70 m2 területnagyságra. Jogosult: ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft.
Nőtincs külterület 059/2 hrsz.
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Művelési ág: kivett víztározó
Tulajdonosok [név (tulajdoni hányad)]:
- Adamcsek József (10266/1717206)
- Nagy Tiborné (13530/1717206)
- Nagy Tibor (22008/1717206)
- Kurali Ferencné (15840/1717206)
- Rottenbacher Györgyné (10536//1717206)
- Kovács István (30840/1717206)
- Sztranyan Istvánné (24276/1717206)
- Bera Miklósné (23190/1717206)
- Berényi Józsefné (11178/1717206)
- Kiss Jánosné (8982/1717206)
- Rácz Lászlóné (3426/1717206)
- Majnik Mihályné (19500/1717206)
- Horváth Géza (44652/1717206)
- dr. Hampó Ferencné (44406/1717206)
- Poszpisel Gyuláné (5178/1717206)
- Varga István (30390/1717206)
- Szegner Mihály (23088/1717206)
- Varga Ferencné (20034/1717206)
- Takács Istvánné (27288/1717206)
- Varsányi Jánosné (19062/1717206)
- Hábel Jánosné (38370/1717206)
- Müller Györgyné (18504/1717206)
- Grahala László (29436/1717206)
- Csulik Ferencné (10260/1717206)
- Gál Istvánné (20910/1717206)
- Sztruhár Istvánné (10254/1717206)
- Máté Jánosné (10254/1717206)
- Vastag Jánosné (9912/1717206)
- Vastagh Gézáné (22200/1717206)
- Hébel Jánosné (7794/1717206)
- dr. Fábián Albertné (19086/1717206)
- Nagy István (600/1717206)
- Nagy István (7050/1717206)
- Községi Önkormányzat Nőtincs (300/1717206)
- Községi Önkormányzat Nőtincs (10944/1717206)
- Községi Önkormányzat Nőtincs (8094/1717206)
- Poszpisel Gyuláné (30540/1717206)
- Daucsó Zsolt (9000/1717206)
- Daucsó Lívia (9000/1717206)
- Moravcsik Ildikó (13548/1717206)
- Jasztrabszki Istvánné (4432/1717206)
- Majnik Jánosné 8040/1717206)
- Gruhala László (8040/1717206)
- Gruhala István (4020/1717206)
- Gruhala Péter (4020/1717206)
- Friesz Mátyásné (2680/1717206)
- Holec Ferenc (2680/1717206)
- Mák Mária (8040/1717206)
- Krajcsek János (11370/1717206)
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Községi Önkormányzat Nőtincs (2680/1717206)
Daucsó Ferenc (636/1717206)
Dancsó László (636/1717206)
Szluka József (429/1717206)
Dajkó Ferencné (429/1717206)
Községi Önkormányzat Nőtincs (35364/1717206)
Galéta István (18195/1717206)
Kuris Gáborné (18195/1717206)
Karácsony István (30267/1717206)
Karácsony Sándor (30267/1717206)
Majnik Mihályné (42660/1717206)
Máté Zoltán (18000/1717206)
Sztergovai Lajosné (18000/1717206)
Haffnerné Ogl Lívia (46938/1717206)
Haffnerné Ogl Lívia (22752/1717206)
Berecz István (6570/1717206)
Berecz László (6570/1717206)
Haffnerné Ogl Lívia (15000/1717206)
Haffnerné Ogl Lívia (18108/1717206)
Községi Önkormányzat Nőtincs
Papp Józsefné (48366/1717206)
Községi Önkormányzat Nőtincs (13422/1717206)
Berényi Józsefné (15645/1717206)
Kurali Gábor (3810/1717206)
Schlenkné Kurali Tímea (3810/1717206)
Kovácsné Karácsony Mónika (4432/1717206)
Lakiné Karácsony Julianna (4432/1717206)
Varga Dániel (43668/1717206)
Varga Istvánné (18204/1717206)
Szluka József (3747/1717206)
Drajkó Ferencné (3747/1717206)
Varga Mihály (4946/1717206)
Varga István (4946/1717206)
Varga Ferenc (2473/1717206)
Varga Judit (2473/1717206)
Adamcsek József (10254/1717206)
Csabudáné Kiss Melinda (5589/1717206)
Varga István (22323/1717206)
Varga Mihály (22323/1717206)
Marcalek Tamás (46176/1717206)
Miskei Józsefné (5178/1717206)
Csabudáné Kiss Melinda (5589/1717206)
Daucsó József (13140/1717206)
Kovács József (30840/1717206)
Kiss Gábor István (4515/1717206)
Kiss Balázs (4515/1717206)
Csabudáné Kiss Melinda (15645/1717206)
Tyukász Ferencné (12492/1717206)
Daucsó Donát Ákos (13350/1717206)
Leyer Zsoltné (13350/1717206)
Kiss Géza Csabáné (1710/1717206)
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- Kis József (1710/1717206)
- Deák Sándorné (1710/1717206)
 Özvegyi jog: a II/5. utalás szerinti illetőségre Nagy Tiborné javára; II/62. utalás szerinti illetőségre
Csulik Ferencné javára; a II/104-105. utalás szerinti illetőségre Karácsony István javára; a II/123124. utalás szerinti illetőségre Kurali Istvánné javára; a II/132-135. utalás szerinti illetőségre Varga
Mihály javára; Özvegyi jog: a II/145. utalás szerinti illetőségre Kovács Jánosné javára; a II/150-151.
utalás szerinti illetőségre Daucsó Mihályné javára.
 Vezetékjog: VMM-331/2011. engedélyszámú (7455) Rétság állomás RETS-Diósjenő 20 kV-os
fennálló vezeték javára a vázrajz szerinti 1021 m2 területnagyságra. Jogosult: ÉMÁSZ HÁLÓZATI
Kft.



















Nőtincs külterület 061/2 hrsz.
Művelési ág: kivett víztározó
Tulajdonos [név (tulajdoni hányad)]: Magyar Állam (1/1)
Vagyonkezelő: Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság
Nőtincs külterület 063/2 hrsz.
Művelési ág: kivett víztározó
Tulajdonos [név (tulajdoni hányad)]: Községi Önkormányzat Nőtincs (1/1)
Nőtincs külterület 063/3 hrsz.
Művelési ág: kivett víztározó
Tulajdonos [név (tulajdoni hányad)]: Községi Önkormányzat Nőtincs (1/1)
Nőtincs külterület 063/4 hrsz.
Művelési ág: kivett víztározó
Tulajdonos [név (tulajdoni hányad)]: Gál Imre András (1/1)
Nőtincs külterület 063/5 hrsz.
Művelési ág: kivett víztározó
Tulajdonos [név (tulajdoni hányad)]: Gál Imre András (1/1)
Nőtincs külterület 063/6 hrsz.
Művelési ág: kivett víztározó
Tulajdonos [név (tulajdoni hányad)]: Gál Imre András (1/1)
Nőtincs külterület 063/7 hrsz.
Művelési ág: kivett víztározó
Tulajdonosok [név (tulajdoni hányad)]:
- Gál Imre András (1216/1677)
- Nagy István (461/1677)
Nőtincs külterület 063/11 hrsz.
Művelési ág: kivett víztározó
Tulajdonosok [név (tulajdoni hányad)]:
- Takács István (4880/29904)
- Machács Mihályné (1611/29904)
- Tóthné Saliga Magdolna (351/29904)
- Berta Lászlóné (769/29904)
- Tóthé Saliga Magdolna (769/29904)
- Saliga László (769/29904)
- Saliga Nikolett (769/29904)
- Községi Önkormányzat Nőtincs (9389/29904) (II/18. utalás)
- Községi Önkormányzat Nőtincs (3577/29904)
- Községi Önkormányzat Nőtincs (7020/29904)
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Jelzálogjog: 4.084.000 Ft, azaz négymillió-nyolcvannégyezer Ft a II/18. utalás szerinti illetőségre.
Jogosult: Nagy Jánosné
Nőtincs külterület 063/12 hrsz.
Művelési ág: kivett víztározó
Tulajdonosok [név (tulajdoni hányad)]:
- Nagy Zoltán József (2556/39462)
- Majnik Istvánné (1299/39462)
- Nagy Tibor (14466/39462) (II/6. utalás)
- Janecskó Jánosné (6954/39462) (II/7. utalás)
- Majnik Miklós (1299/39462) (II/10. utalás)
- Majnik Szabolcs (1299/39462) (II/11. utalás)
- Községi Önkormányzat Nőtincs (600/39462) (II/13. utalás)
- Községi Önkormányzat Nőtincs (5400/39462) (II/15. utalás)
- Majnik Zsolt (2598/39462) (II/16. utalás)
- Nagy Zoltán József (1430/39462) (II/17. utalás)
- Nagy József (1430/39462) (II/18. utalás)
- Nagy Sándor (1430/39462) (II/19. utalás)
Jelzálogjog: 19.744 Ft, azaz tizenkilencezer-hétszáznegyvennégy Ft a II/6. utalás szerinti illetőségre.
Meliorációs érték. Jogosult Naszályvölgye Mezőgazdasági és Ipari Szövetkezet
Jelzálogjog: 9.495 Ft, azaz kilencezer-négyszázkilencvenöt Ft a II/7. utalás szerinti illetőségre.
Meliorációs érték. Jogosult Naszályvölgye Mezőgazdasági és Ipari Szövetkezet
Jelzálogjog: 3.488 Ft, azaz háromezer-négyszáznyolcvannyolc Ft a II/10-11. és II/16-19. utalás
szerinti illetőségre. Meliorációs érték. Jogosult Naszályvölgye Mezőgazdasági és Ipari Szövetkezet
Jelzálogjog: 10.498 Ft, azaz tízezer-négyszázkilencvennyolc Ft a II/17-19.; II/13.; II/15. utalás
szerinti illetőségre. Meliorációs érték. Jogosult Naszályvölgye Mezőgazdasági és Ipari Szövetkezet
Jelzálogjog: 10.637 Ft, azaz tízezer-hatszázharminchét Ft a II/10-11.; II/16-19. utalás szerinti
illetőségre. Meliorációs érték. Jogosult Naszályvölgye Mezőgazdasági és Ipari Szövetkezet
Nőtincs külterület 064/2 hrsz.
Művelési ág: kivett víztározó
Tulajdonos: [név (tulajdoni hányad)]: Községi Önkormányzat Nőtincs (1/1)

A halgazdálkodási hasznosítás terület-specifikus körülményei
Az illetékes halgazdálkodási hatóság tájékoztatása alapján, a vízterület halgazdálkodási hasznosítására – a
Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF.: 24812/2012. számú szakhatósági kikötéseivel - az alábbiak szerint van lehetőség a vízterületre jóváhagyott
halgazdálkodási tervben foglaltak alapján.
A tározóba – benyújtott halgazdálkodási tervnek megfelelően – csak őshonos halfajok telepíthetők. Nem
telepíthetők – többek között – a következő fajok: ezüstkárász, fehér és pettyes busa, amur és fekete amur,
törpeharcsa és fekete törpeharcsa, naphal, pisztráng sügér, kínai razbóra, szivárványos pisztráng, afrikai
harcsa. A haltelepítések során a halszállítmányokból ki kell szelektálni a fent meghatározott halfajok
egyedit. Az erősen túlszaporodott törpeharcsa és ezüstkárász állományszabályozására a halgazdálkodási
hasznosítónak intézkedéseket kell tennie. A halgazdálkodásra jogosult köteles tudomásul venni, hogy a
vizes élőhelyen bármikor megtelepedhet a védett közönséges lúd és a fokozottan védett vidra. A vidra
által okozott kárt a gazdálkodás során a költségekbe be kell tervezni. A vidra riasztásához a
természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. A tározót nem trágyázhatják, a halállományt nem
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takarmányozhatják, és egyéb hozamfokozó eljárásokat nem alkalmazhatnak. A vízterület halászatihorgászati célú igénybevétele nem járhat az érintett környezeti elemek (talaj, felszíni és felszínalatti
vizek) veszélyeztetésével, illetve károsításával. A halgazdálkodást a tározó alapvető közcélú
vízgazdálkodási rendeltetésével összhangban kell végezni. Az elsődleges és a mellékhasznosítási célból
eredő vízszintingadozást a halgazdálkodási hasznosító tűrni köteles. A tározó vízminőség vizsgálatának
eredményeit tájékoztatásul meg kell küldeni a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőségnek. Határidő: a vízminőség vizsgálat elvégzését követő 1 hónapon belül.
A tározóban 2015. és 2016. évben Start program keretén belül, illetve a Szent István Egyetem
Halgazdálkodási Tanszékének közreműködésével ketreces halnevelést folytatnak. Cél halfaj: Ponty
kétnyaras korosztály továbbnevelése.
A pályázattal kapcsolatos előminősítési eljárás szabályai
A benyújtott pályázatokat a kiíró a benyújtástól számított 15 napon belül megvizsgálja abból a
szempontból, hogy nem áll-e fenn érvénytelenségi ok, a pályázat tartalmazza-e az előírt mellékleteket és
nyilatkozatokat, a pályázatban megadott adatok megegyeznek-e az Országos Halgazdálkodási Adattár (a
továbbiakban: Adattár) adataival, szükséges-e hiánypótlás. A kiíró szükség esetén hiánypótlásra vagy
adatközlésre hívja fel a pályázót.
Az előminősítési eljárás során hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlási felhívás akkor
tekintendő határidőben teljesítettnek, ha az a kiíró felhívásának kézhezvételét követő 5. napig beérkezik a
kiíróhoz.
A kiíró az előminősítési eljárást követően a pályázatot – a pályázat esetleges kiegészítésével, javaslatával
együtt – a minisztériumhoz felterjeszti.
A pályázat elbírálásának határideje
A pályázat elbírálásáról a Hhvtv.-ben foglalt szempontok, továbbá a Rendelet értékelési pontrendszere
alapján a Miniszter dönt. A döntést a döntés-előkészítési folyamat lezárultától számított 15 napon belül
kell meghozni. Az elbírálási határidő az ügy összetettségére tekintettel meghosszabbítható, amelyről a
pályázókat a minisztérium értesíti. A pályázat elbírálásának határideje annak meghosszabbítása esetén
sem haladhatja meg a pályázat benyújtásától számított 60 napot.
A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje
A minisztérium a pályázati eljárás eredményét a miniszteri döntés meghozatalától számított 8 napon belül
írásban közli valamennyi pályázóval. A minisztérium a pályázati eljárás eredményét ugyanezen
határidőben a pályázati felhívással megegyező helyeken és módon is megjelenteti. Az eredmény
megjelentetésének tartalmaznia kell a nyertes pályázó nevét és lakóhelyét (székhelyét).
Az ajánlati kötöttség határidejére és annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó feltételek
Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik. A pályázó a
pályázatában foglaltakhoz a pályázati felhívásban meghatározott időpontig kötve van, kivéve, ha a
minisztérium ezen időtartam alatt a nyertes pályázóval szerződést köt, a kiíró a pályázati felhívást
visszavonja, a pályázat érvénytelen, vagy a pályázati eljárás eredménytelen.
A korábbi haszonbérlő által követelt a Hhvtv. 31. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti értékek, valamint
a haltelepítés meg nem térült költségeinek a Rendelet szerint kiszámolandó értéke
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A korábbi haszonbérlő által követelt a Hhvtv. 31. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti értékek:
Gyaloghíd (könyv sz. érték 2016.06.30)
3.164.985,- Ft
Szent István tér, Gátőrház (könyv sz. érték 2016.06.30)

13.429.512,- Ft

Esőbeálló (könyv sz. érték 2016.06.30)

1.820.794,- Ft

Az illetékes halgazdálkodási hatóság tájékoztatása alapján, a korábbi haszonbérlőnek a haltelepítésekkel
kapcsolatban igazolható, meg nem térült költsége nem jelentkezett.
A haszonbérleti jogviszony időtartama
A halgazdálkodási jog haszonbérletére vonatkozó szerződés határozott időtartamú.
A szerződéskötésre vonatkozó feltételek, a haszonbérleti szerződés részét képező, előre látható
lényegesebb előírások, kötelezettségek és jogok
A haszonbérlő a haszonbérleti szerződés megszűnésekor vagy a szerződésben meghatározott esetben
köteles a szerződés szerinti kötelezettségével a szerződés szerint elszámolni. Ha polgári jogi társaság
vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és helyi önkormányzati társpályázók
közös pályázata a nyertes, és a miniszter a társasági tagokkal vagy a társpályázókkal egy okiratba
foglaltan köti meg a haszonbérleti szerződést, abban meg kell jelölni, hogy az egyes tagok, illetve
társpályázók a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogát milyen formában veszik
haszonbérbe.
Ha polgári jogi társaság vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és helyi
önkormányzati társpályázók közös pályázata a nyertes, és a miniszter a társasági tagokkal vagy a
társpályázókkal egy okiratba foglaltan köti meg a haszonbérleti a haszonbérleti szerződés megkötésének
feltétele a Rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti polgári jogi szerződés, amelyben a felek meghatározzák a
halgazdálkodási jog közös gyakorlásának módját, valamint rögzítik a fizetendő haszonbérleti díj mértékét.
Ha polgári jogi társaság vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és helyi
önkormányzati társpályázók közös pályázata a nyertes, a szerződés a tagok felé önállóan is felmondható,
azonban a felek haszonbérleti joga a többi tagra – kivéve, ha a tagok a polgári jogi szerződésben
meghatározták a halgazdálkodási jog közös gyakorlásának módját, valamint rögzítették a fizetendő
haszonbérleti díj mértékét – automatikusan nem száll át.
A haszonbérleti jogviszony tartama alatti, szerződésbe foglalandó tulajdonosi ellenőrzésre vonatkozó
rendelkezések
A Hhvtv. 22. § (1) bekezdése alapján, a halgazdálkodási jog, mint vagyoni értékű jog a halgazdálkodási
vízterületeken – ha e törvény másképp nem rendelkezik – az államot illeti meg. A halgazdálkodási joggal
kapcsolatos jogokat az állam nevében a miniszter gyakorolja.
A tulajdonosi ellenőrzés célja a nyilvántartott halgazdálkodási vízterülettel való gazdálkodás vizsgálata,
ennek keretében a rendeltetésellenes, jogszerűtlen, szerződésellenes vagy a tulajdonos érdekeit sértő
intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása.
A minisztérium megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy vagy szervezet jogosult:
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Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt
adatokba – a jogszabályban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni,
azokról másolatot, kivonatot vagy tanúsítványt készíttetni, a haszonbérlőtől írásban vagy szóban
tájékoztatást és nyilatkozatot kérni, az ellenőrzést a helyszínen elvégezni.
A minisztérium megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy vagy szervezet köteles jogait oly
módon gyakorolni, hogy a haszonbérlő tevékenységét a lehető legkisebb mértékben zavarja, az ellenőrzés
megkezdéséről a haszonbérlőt az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 nappal elektronikus úton
tájékoztatni, és megbízólevelét az ellenőrzés megkezdésekor bemutatni, megállapításait tárgyszerűen az
ellenőrzési jelentésbe foglalni és a jelentéstervezetet, valamint a végleges – az el nem fogadott
észrevételek indokait is tartalmazó – jelentést a haszonbérlőnek megküldeni.
A tulajdonosi ellenőrzés körében a haszonbérlő jogosult az ellenőrzést végző személytől
személyazonosságának bizonyítására alkalmas okiratot, illetve megbízólevelének bemutatását kérni,
ennek hiányában az együttműködést megtagadni, a helyszíni ellenőrzésnél jelen lenni, az ellenőrzés
megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre – a megküldéstől számított 15 napon belül – észrevételt
tenni.
A haszonbérlő a tulajdonosi ellenőrzés során köteles az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban
együttműködni, az ellenőrzést végző részére szóban vagy – az ellenőrzést végző kérésére – írásban a kért
tájékoztatást megadni, nyilatkozatot megtenni, az iratokba betekintést biztosítani, az ellenőrzést végző
kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, adatok) teljességéről nyilatkozni, az ellenőrzés
zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket biztosítani, valamint az ellenőrzés megállapításai,
javaslatai alapján tett intézkedéseiről az ellenőrzést végző személy vagy szervezet által megállapított
határidőre a minisztériumot tájékoztatni.
A haszonbérlő az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedései végrehajtását a
minisztérium, illetve a minisztérium megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy vagy szervezet
szükség esetén utóellenőrzés keretében vizsgálja meg.
A haszonbérlő szerződésbe foglalandó adatszolgáltatási kötelezettségeire vonatkozó előírások
A haszonbérlőt – az Adattár nyilvántartásának naprakész vezetése érdekében – a Hhvtv.-ben
meghatározott, valamint a haszonbérleti szerződés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség terheli a
szerződés lejáratától számított egy évig.
A haszonbérlő változásról való tudomásra jutását követő 15 napon belül köteles tájékoztatni a
minisztériumot, ha a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület államot megillető halgazdálkodási joga az
állam rendelkezése alól a Hhvtv.-ben foglalt valamely oknál fogva kikerül, vagy ha nyilvántartott
halgazdálkodási vízterület ingatlan-nyilvántartási adatai, a bejegyzett jogok, illetve a feljegyzett tények
bármely okból megváltoznak.
A haszonbérlő, ha a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület művelési ága megváltozik, vagy természeti
állapotában 90 napot meghaladó jelentős változás állt be, illetve ha a nyilvántartott halgazdálkodási
vízterületnek a halgazdálkodási hasznosításától eltérő más célú hasznosítását megkezdi, megvalósítja
vagy megszünteti, vagy a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a halgazdálkodási terv szerinti
rendes gazdálkodás körét meghaladó, 500 000 Ft értékhatárt elérő beruházást valósít meg, a művelési ág
megváltoztatásáról, a természeti állapotban bekövetkezett, 90 napot meghaladó jelentős változás
beálltáról, a más célú hasznosítás megkezdéséről, megvalósításáról, megszüntetéséről vagy a beruházás
megkezdéséről és befejezéséről az azt követő 15 napon belül köteles tájékoztatni a minisztériumot.
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A haszonbérlő az eljárásról való tudomásra jutásától számított 15 napon belül köteles tájékoztatni a
minisztériumot, ha vele szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul.
A haszonbérlő, ha gazdálkodási formája vagy a Hhvtv. 33. § (1) bekezdése szerinti adatai megváltoznak,
a bekövetkezett változást követő 15 napon belül köteles tájékoztatni a minisztériumot.
A haszonbérlő, ha nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, ezen körülmény felmerülését követő 15
napon belül köteles tájékoztatni a minisztériumot.
A haszonbérlő – a Rendelet 6. § szerinti tulajdonosi ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségei körében –
köteles tűrni, hogy a minisztérium vagy az általa megbízott szervezet vagy személy a Rendelet 6. § (3)
bekezdésében meghatározott módon ellenőrizze a haszonbérlői adatszolgáltatási kötelezettség teljesülését
és megfelelőségét.
Ha a haszonbérlő az adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy hiányosan, illetve hibásan tesz eleget,
a minisztérium 30 napos határidővel felhívja a kötelezettség teljesítésére, illetve a hiányosság pótlására. A
kötelezettség teljesítésének elmulasztása a haszonbérleti szerződés szempontjából felmondási oknak
minősül.
A haszonbérleti díj mértéke és megfizetésének módja
A halgazdálkodási haszonbérleti díj (a továbbiakban: díj) mértéke a Rendelet 3. melléklete alapján
megkezdett hektáronként 3 000 Ft/ha/év. A pályázatra kiírt halgazdálkodási vízterület esetében az éves
halgazdálkodási haszonbérleti díj, a Rendelet 26. § (2) bekezdésére figyelemmel 105 000 Ft, azaz
százötezer forint.
Minden megkezdett naptári évre vonatkozóan az évenkénti teljes díjat kell felszámítani.
A díjat évente egy összegben, a teljes naptári évre kell megfizetni legkésőbb az adott naptári év március
15. napjáig a haszonbérleti szerződésben meghatározott számú számlájára.
A szerződésben megállapított díj mértéke 5 évente emelkedik a Központi Statisztikai Hivatal által
megállapított előző 5 évi inflációs rátának megfelelően, amelyről a halgazdálkodási hatóság a szerződés
megkötését követően 5 évente tájékoztatja a halgazdálkodásra jogosultat.
Ha a halgazdálkodási hatóság által kijelölt halgazdálkodási kíméleti terület, illetve területek kiterjedése a
nyilvántartott halgazdálkodási vízterület teljes vízfelület méretének 20%-át meghaladja, a díj
megállapításakor a Rendelet 3. melléklet szerinti díj negatív korrekcióját kell elvégezni a halgazdálkodási
kíméleti terület kiterjedésének arányában.
A kiíró, illetve a Miniszter pályázati felhívással kapcsolatos jogai
Kiíró a pályázati felhívást a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt visszavonhatja.
A miniszter a pályázati eljárást a Rendeletben meghatározott esetekben eredménytelennek nyilváníthatja.
A miniszter a nyertes pályázó visszalépése, a szerződéskötés meghiúsulása, vagy a nyertes pályázóval
kötött haszonbérleti szerződés 6 hónapon belüli megszűnése esetén a pályázati eljárás eredménye szerint a
rangsorban következő helyezettel haszonbérleti szerződést köthet.
Tájékoztatás polgári jogi társaság vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és
helyi önkormányzati társpályázók közös pályázata a nyertessége esetére

1. szám

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉRTESÍTŐ

51

Amennyiben polgári jogi társaság vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és
helyi önkormányzati társpályázók közös pályázata a nyertes és a miniszter a társasági tagokkal vagy a
társpályázókkal egy okiratba foglaltan köti meg a haszonbérleti szerződést, abban meg kell jelölni, hogy
az egyes tagok, illetve társpályázók a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogát
milyen formában veszik haszonbérbe.
Ezen haszonbérleti szerződés megkötésének feltétele a Rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti polgári jogi
szerződés, amelyben a felek meghatározzák a halgazdálkodási jog közös gyakorlásának módját, valamint
rögzítik a fizetendő haszonbérleti díj mértékét.
A pályázat tartalmi követelményei
A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell:
a) a pályázati azonosítót;
b) a pályázó (pályázók) azonosító adatait, amelyek
ba) természetes személy esetén: teljes név, születési hely, születési idő, születési név, anyja leánykori
neve, állandó lakcím, levelezési cím, adóazonosító jel, telefonszám és elektronikus elérhetőség;
bb) jogi személy esetén: a szervezet teljes neve, rövid megnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékvagy egyéb regisztrációs száma, bankszámlaszáma, aláírási joggal rendelkező felelős vezetőjének neve,
címe, telefonszáma és elektronikus elérhetősége;
c) polgári jogi társaság vagy civil szervezeti, illetve közös helyi önkormányzati és civil szervezeti
társpályázók által benyújtott pályázat esetén a közös halgazdálkodási hasznosításra vonatkozó polgári jogi
szerződést eredeti, minden oldalon aláírt példányban;
d) a halgazdálkodási hasznosítási koncepciót a pályázati felhívásban meghatározott formában és
tartalommal;
e) a pályázó által vállalt szolgáltatásokat és kötelezettségeket;
f) azt a bankszámlaszámot, amelyre a pályázó a pályázati felhívás visszavonása esetén a regisztrációs díj
összegének visszafizetését kéri.
A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
a) a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja,
b) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
c) tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel,
d) nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása,
e) hamis adatszolgáltatás miatt nem zárták ki az állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három
éven belül lezárult – eljárásból,
f) az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül,
g) vállalja a Hhvtv. 31. § (2) bekezdésében foglaltak teljesítését.
A pályázó a pályázati felhívás előkészítésében résztvevő szervek felhívására a megjelölt határidőn belül
köteles a pályázatában foglaltakat igazolni.
A pályázattal kapcsolatos költségek
A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek – a pályázat
érvényességétől és eredményességétől függetlenül – a pályázót terhelik.
A pályázat visszavonására, módosítására nyitva álló határidő
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A pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig visszavonhatja, illetve módosíthatja a
pályázatát.
A pályázóra vonatkozó titoktartási kötelezettség
A pályázó, valamint a pályázati felhívás előkészítésében és a pályázat elbírálásában részt vevő a
minisztérium által rendelkezésre bocsátott, közérdekű adatnak vagy közérdekből nyilvános adatnak nem
minősülő adatot a pályázati eljárás befejezését követően sem közölheti harmadik személlyel. Ez a tilalom
nem zárja ki a pályázó meghatalmazottjával, illetve a pályázat elkészítéséhez a pályázó által igénybe vett
egyéb szakértővel való adatközlést, a Rendelet 14. §-ában foglalt titoktartási kötelezettség azonban e
személyekre is kiterjed.
A pályázónak a pályázati felhívásban foglaltakon túl adható információk
A pályázó a pályázati felhívással összefüggésben elektronikus úton, írásban egy alkalommal tájékoztatást
kérhet a kiírótól. A pályázati felhívással összefüggő információt az fmig@nebih.gov.hu, valamint a
botagy@nebih.gov.hu e-mail címeken lehet kérni.
V.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal mint kiíró (továbbiakban: kiíró) (Székhely: 1024 Budapest,
Keleti Károly utca 24.) – a halgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: Miniszter)
jóváhagyásával – a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban:
Hhvtv.) 24. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján
04.3/4748-2/2016. pályázati azonosító számon nyilvános pályázatot ír ki
a 08-043-1-4 víztérkódú, Győr külterület 01318/2 és Győr belterület 13/1 hrsz.-on elhelyezkedő,
mindösszesen 5,7993 ha kiterjedésű „Fehérvári úti téglagyári tó” megnevezésű nyilvántartott
halgazdálkodási vízterület Magyar Államot megillető halgazdálkodási jogának haszonbérbe adás útján
történő hasznosítására 2030. december 31-ig.
A pályázaton való részvétel regisztrációs díja 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint.
A regisztráció, a regisztrációs díj megfizetésének határideje és módja
A pályázatra a regisztrációs díj határidőben történt megfizetésének igazolásával lehet regisztrálni.
A regisztrációs díjat a pályázati felhívás a halaszat.kormany.hu című kormányzati honlapon történő
hivatalos közzététel napját követő 20. napig, de legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell
megfizetni, átutalással a kiíró 10032000-00289782-00000000 számú számlájára. Az átutalási megbízás
közlemény rovatában fel kell tüntetni a pályázati azonosító számot és a „halgazdálkodási jog pályázati
regisztrációs díja” kifejezést.
A regisztráció történhet személyesen a visszavonhatatlan pénzügyi megbízást igazoló dokumentum
bemutatásával a kiíró 1143 Budapest, Tábornok u. 2. szám B. épület alatti telephelyén vagy a
visszavonhatatlan pénzügyi megbízást igazoló dokumentum kiíró részére postai úton történő
megküldésével (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.). Postai úton történő megküldés esetén, a borítékon
fel kell tüntetni a pályázati azonosító számot, valamint a „regisztráció” megjelölést. Postai úton történő
megküldés esetén a határidő tekintetében a küldemény kiíróhoz történő beérkezésének az időpontja az
irányadó.
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Ajánlati kötöttség
Az ajánlati kötöttség a visszavonhatatlan pénzügyi megbízás időpontjával kezdődik.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot a pályázati felhívás a halaszat.kormany.hu című kormányzati honlapon történő hivatalos
közzététel napját követő 20. napig két eredeti, minden oldalon aláírt példányban kell benyújtani a
kiíróhoz, személyesen a kiíró 1143 Budapest, Tábornok u. 2. szám B. épület alatti telephelyén vagy postai
úton (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.), valamint a két eredeti példány benyújtása mellett minden
esetben elektronikus formában megküldeni a kiíró fmig@nebih.gov.hu és másolatban a
csachnee@nebih.gov.hu elektronikus címére.
Postai úton történő megküldés esetén, a borítékon fel kell tüntetni a pályázati azonosító számot, valamint
a „pályázat” megjelölést. Postai úton történő megküldés esetén a határidő tekintetében a küldemény
kiíróhoz történő beérkezésének időpontja az irányadó.
A pályázat érvényességének feltételei
Érvénytelen a pályázat, ha
a) nem felel meg az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő
haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM
rendeletben (továbbiakban: Rendelet) vagy a pályázati felhívásban foglaltaknak;
b) a pályázó a regisztrációs díjat nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően fizette be;
c) a pályázó a pályázatát egy másik pályázathoz kötötte;
d) a pályázó a pályázat szerinti haszonbérleti szerződés megkötésére jogszabály alapján nem
jogosult;
e) a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak;
f) a pályázóval szemben a pályázati felhívás közzétételét megelőző három évben jogerősen legalább
kétszer halgazdálkodási vagy halvédelmi bírságot szabtak ki;
g) a pályázóval szemben az államot megillető halgazdálkodási jog gyakorlásával összefüggésben a
pályázati felhívás közzétételét megelőző öt évben – ideértve az f) pont szerinti bírságokat kiszabó
határozatokat is – legalább három jogerős, kötelezettséget megállapító hatósági döntést hoztak;
h) a pályázónak vagy annak a gazdasági társaságnak, amelyben a pályázó többségi befolyással
rendelkezik, a minisztériummal, a megyei halgazdálkodási hatósággal vagy a Kiíróval szemben
120 napot meghaladó, lejárt tartozása van.
A pályázaton való részvételre jogosultak köre
A pályázaton az a természetes személy vehet részt, aki
-

-

legalább középfokú mezőgazdasági vagy halászati szakirányú képesítéssel vagy végzettséggel
rendelkezik, és a pályázat benyújtását megelőző legalább két évben halgazdálkodási
tevékenységet folytatott,
családi gazdálkodó, amennyiben a pályázat benyújtását megelőző legalább két évben családi
gazdálkodóként vagy családi gazdaság tagjaként halgazdálkodási tevékenységet folytatott,
a pályázat benyújtásának időpontjában érvényes őstermelői igazolvánnyal rendelkező őstermelő,
amennyiben a pályázat benyújtását megelőző legalább két évben őstermelőként halgazdálkodási
tevékenységet folytatott,
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egyéni mezőgazdasági vállalkozó, amennyiben a pályázat benyújtását megelőző legalább két
évben halgazdálkodási tevékenységet folytatott vagy
ötéves halgazdálkodási gyakorlattal rendelkezik.
A halgazdálkodási gyakorlat a gazdálkodási tevékenység telephelye szerint illetékes
halgazdálkodási hatóság által kiadott, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolható.

A pályázaton a következő jogi személyek vehetnek részt:
- a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása
- az a halgazdálkodási, illetve horgászati vagy hagyományőrző, rekreációs célú halászati céllal
létrehozott civil szervezet, amely a pályázat benyújtását megelőző év utolsó naptári napján
legalább két teljes éve bejegyzetten működő és nyilvántartott halgazdálkodási vízterület
halgazdálkodási jogának haszonbérlet útján történő hasznosításával kapcsolatos tevékenységet
folytatott, vagy amely vállalja, hogy a pályázat benyújtásának évét követő 5 évben bevétele több
mint fele részben a Rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontban meghatározott
tevékenységből fog származni, valamint
- az a gazdálkodó szervezet, amelynek bevétele a pályázat benyújtását megelőző két adóévben több
mint fele részben nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogának haszonbérlet
útján történő hasznosításával kapcsolatos tevékenységből származott, vagy amely vállalja, hogy a
pályázat benyújtásának évét követő 5 évben bevétele több mint fele részben a Rendelet 3. § (3)
bekezdés c) pont ca) alpontban meghatározott tevékenységből fog származni.
A nyilvántartott halgazdálkodási vízterület haszonbérletére – a Rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja
esetében társpályázói polgári jogi szerződés keretében, a 3. § (3) bekezdés c) pontja esetében polgári jogi
társaságként – több pályázó közös pályázatot is benyújthat. Közös pályázat nyertessége esetén a felek
közösen válnak a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület haszonbérlőivé azzal, hogy a haszonbérleti
szerződésben előírt, illetve vállalt halgazdálkodási feladatokra vonatkozó felelősségük egyetemleges. A
Rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti pályázók társpályázata esetén egy haszonbérlő
megszűnése vagy haszonbérlői kötelezettségének felmondása esetén a legalább megyei szerveződésű – a
megyei szerveződésű haszonbérlő megszűnése vagy haszonbérlői kötelezettségének felmondása esetén
országos szerveződésű –, a Rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti civil szervezet társpályázó
haszonbérlő új haszonbérleti pályázat kiírása nélkül haszonbérlő marad.
A Rendelet 3. § (4) bekezdés szerinti esetben polgári jogi társaság legalább egy tagjának, illetve a
társpályázói polgári jogi szerződés alanyai esetében minden tagnak meg kell felelnie a Rendelet 3. § (3)
bekezdésben foglalt feltételeknek. Közös pályázat esetén a feleknek polgári jogi szerződést kell kötniük a
közös hasznosítás részletes feltételeire, módjára, valamint a felek jogaira és kötelezettségeire
vonatkozóan.
A pályázattal érintett halgazdálkodási vízterület ingatlan-nyilvántartási adatai
Győr külterület 01318/2 hrsz., kivett agyaggödör terület: 5,1520 ha
Győr belterület 13/1 hrsz., kivett ipartelep terület: 0,6473 ha
Az érintett ingatlanokra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok és feljegyzett tények
Győr külterület 01318/2 hrsz.,
Tulajdonosok: Dávid Ferenc ½, Tullner László ½
Vezetékjog Győr-Horváthkimle 120 KV-os távvezeték jogosult: ÉDÁSZ ZRt.
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Győr belterület 13/1 hrsz.,
Tulajdonos: T.D.T. Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
A halgazdálkodási hasznosítás terület-specifikus körülményei
Az előhaszonbérletre való jogot nem érinti az a körülmény, hogy a tulajdonos az e rendelet szerinti
pályázaton indult-e. Ha a nyertes pályázatot nem az előhaszonbérletre jogosult nyújtotta be, a pályázatok
értékelését követően a minisztérium a kivonatolt nyertes pályázat megküldésével tájékoztatja az
előhaszonbérletre jogosultat a nyertes pályázatról.
Az előhaszonbérletre jogosult a nyertes pályázat átvételére nyitva álló határidő lejártát követő naptól
számított 15 napon belül a minisztériumhoz címezve elfogadó jognyilatkozatot tehet. Az előhaszonbérleti
jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha a jogosult határidőn belül nem nyilatkozik.
Az elfogadó nyilatkozathoz csatolni kell az előhaszonbérleti jogosultságot igazoló, 30 napnál nem
régebbi, hiteles tulajdoni lap másolatot.
Elfogadó nyilatkozat hiányában a Rendelet 24. § (8) bekezdése alapján a Rendelet 16–18. §-ban foglaltak
az irányadók azzal, hogy a szerződéskötés határidejének kezdő napja a Rendelet 24. § (6) bekezdésben
meghatározott határidő lejártát követő nap.
Az illetékes halgazdálkodási hatóság nyilatkozata szerint a hasznosításnak terület-specifikus körülményei
nincsenek.
A vízterületnek nincs előhaszonbérletre jogosultja.
A pályázattal kapcsolatos előminősítési eljárás szabályai
A benyújtott pályázatokat a kiíró a benyújtástól számított 15 napon belül megvizsgálja abból a
szempontból, hogy nem áll-e fenn érvénytelenségi ok, a pályázat tartalmazza-e az előírt mellékleteket és
nyilatkozatokat, a pályázatban megadott adatok megegyeznek-e az Országos Halgazdálkodási Adattár (a
továbbiakban: Adattár) adataival, szükséges-e hiánypótlás. A kiíró szükség esetén hiánypótlásra vagy
adatközlésre hívja fel a pályázót.
Az előminősítési eljárás során hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlási felhívás akkor
tekintendő határidőben teljesítettnek, ha az a kiíró felhívásának kézhezvételét követő 5. napig beérkezik a
kiíróhoz.
A kiíró az előminősítési eljárást követően a pályázatot – a pályázat esetleges kiegészítésével, javaslatával
együtt – a minisztériumhoz felterjeszti.
A pályázat elbírálásának határideje
A pályázat elbírálásáról a Hhvtv.-ben foglalt szempontok, továbbá a Rendelet értékelési pontrendszere
alapján a Miniszter dönt. A döntést a döntés-előkészítési folyamat lezárultától számított 15 napon belül
kell meghozni. Az elbírálási határidő az ügy összetettségére tekintettel meghosszabbítható, amelyről a
pályázókat a minisztérium értesíti. A pályázat elbírálásának határideje annak meghosszabbítása esetén
sem haladhatja meg a pályázat benyújtásától számított 60 napot.
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A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje
A minisztérium a pályázati eljárás eredményét a Miniszteri döntés meghozatalától számított 8 napon belül
írásban közli valamennyi pályázóval. A minisztérium a pályázati eljárás eredményét ugyanezen
határidőben a pályázati felhívással megegyező helyeken és módon is megjelenteti. Az eredmény
megjelentetésének tartalmaznia kell a nyertes pályázó nevét és lakóhelyét (székhelyét).
Az ajánlati kötöttség határidejére és annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó feltételek
Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik. A pályázó a
pályázatában foglaltakhoz a pályázati felhívásban meghatározott időpontig kötve van, kivéve, ha a
minisztérium ezen időtartam alatt a nyertes pályázóval szerződést köt, a kiíró a pályázati felhívást
visszavonja, a pályázat érvénytelen, vagy a pályázati eljárás eredménytelen.
A korábbi haszonbérlő által követelt a Hhvtv. 31. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti értékek, valamint
a haltelepítés meg nem térült költségeinek a Rendelet szerint kiszámolandó értéke
A pályázattal érintett halgazdálkodási vízterületnek a pályázat kiírását megelőzően nem volt
haszonbérlője. Ezért a Hhvtv. 31. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti értékek megfizetésével, valamint
a haltelepítés meg nem térült költségének megfizetésével kapcsolatos költségek nem jelentkeznek.
A haszonbérleti jogviszony időtartama
A halgazdálkodási jog haszonbérletére vonatkozó szerződés határozott időtartamú.
A szerződéskötésre vonatkozó feltételek, a haszonbérleti szerződés részét képező, előre látható
lényegesebb előírások, kötelezettségek és jogok
A haszonbérlő a haszonbérleti szerződés megszűnésekor vagy a szerződésben meghatározott esetben
köteles a szerződés szerinti kötelezettségével a szerződés szerint elszámolni. Ha polgári jogi társaság
vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és helyi önkormányzati társpályázók
közös pályázata a nyertes, és a Miniszter a társasági tagokkal vagy a társpályázókkal egy okiratba
foglaltan köti meg a haszonbérleti szerződést, abban meg kell jelölni, hogy az egyes tagok, illetve
társpályázók a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogát milyen formában veszik
haszonbérbe.
Ha polgári jogi társaság vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és helyi
önkormányzati társpályázók közös pályázata a nyertes, és a Miniszter a társasági tagokkal vagy a
társpályázókkal egy okiratba foglaltan köti meg a haszonbérleti a haszonbérleti szerződés megkötésének
feltétele a Rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti polgári jogi szerződés, amelyben a felek meghatározzák a
halgazdálkodási jog közös gyakorlásának módját, valamint rögzítik a fizetendő haszonbérleti díj mértékét.
Ha polgári jogi társaság vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és helyi
önkormányzati társpályázók közös pályázata a nyertes, a szerződés a tagok felé önállóan is felmondható,
azonban a felek haszonbérleti joga a többi tagra – kivéve, ha a tagok a polgári jogi szerződésben
meghatározták a halgazdálkodási jog közös gyakorlásának módját, valamint rögzítették a fizetendő
haszonbérleti díj mértékét – automatikusan nem száll át.
A haszonbérleti jogviszony tartama alatti, szerződésbe foglalandó tulajdonosi ellenőrzésre vonatkozó
rendelkezések
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A Hhvtv. 22. § (1) bekezdése alapján, a halgazdálkodási jog, mint vagyoni értékű jog a halgazdálkodási
vízterületeken – ha e törvény másképp nem rendelkezik – az államot illeti meg. A halgazdálkodási joggal
kapcsolatos jogokat az állam nevében a Miniszter gyakorolja.
A tulajdonosi ellenőrzés célja a nyilvántartott halgazdálkodási vízterülettel való gazdálkodás vizsgálata,
ennek keretében a rendeltetésellenes, jogszerűtlen, szerződésellenes vagy a tulajdonos érdekeit sértő
intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása.
A minisztérium megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy vagy szervezet jogosult:
Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt
adatokba – a jogszabályban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni,
azokról másolatot, kivonatot vagy tanúsítványt készíttetni, a haszonbérlőtől írásban vagy szóban
tájékoztatást és nyilatkozatot kérni, az ellenőrzést a helyszínen elvégezni.
A minisztérium megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy vagy szervezet köteles jogait oly
módon gyakorolni, hogy a haszonbérlő tevékenységét a lehető legkisebb mértékben zavarja, az ellenőrzés
megkezdéséről a haszonbérlőt az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 nappal elektronikus úton
tájékoztatni, és megbízólevelét az ellenőrzés megkezdésekor bemutatni, megállapításait tárgyszerűen az
ellenőrzési jelentésbe foglalni és a jelentéstervezetet, valamint a végleges – az el nem fogadott
észrevételek indokait is tartalmazó – jelentést a haszonbérlőnek megküldeni.
A tulajdonosi ellenőrzés körében a haszonbérlő jogosult az ellenőrzést végző személytől
személyazonosságának bizonyítására alkalmas okiratot, illetve megbízólevelének bemutatását kérni,
ennek hiányában az együttműködést megtagadni, a helyszíni ellenőrzésnél jelen lenni, az ellenőrzés
megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre – a megküldéstől számított 15 napon belül – észrevételt
tenni.
A haszonbérlő a tulajdonosi ellenőrzés során köteles az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban
együttműködni, az ellenőrzést végző részére szóban vagy – az ellenőrzést végző kérésére – írásban a kért
tájékoztatást megadni, nyilatkozatot megtenni, az iratokba betekintést biztosítani, az ellenőrzést végző
kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, adatok) teljességéről nyilatkozni, az ellenőrzés
zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket biztosítani, valamint az ellenőrzés megállapításai,
javaslatai alapján tett intézkedéseiről az ellenőrzést végző személy vagy szervezet által megállapított
határidőre a minisztériumot tájékoztatni.
A haszonbérlő az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedései végrehajtását a
minisztérium, illetve a minisztérium megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy vagy szervezet
szükség esetén utóellenőrzés keretében vizsgálja meg.
A haszonbérlő szerződésbe foglalandó adatszolgáltatási kötelezettségeire vonatkozó előírások
A haszonbérlőt – az Adattár nyilvántartásának naprakész vezetése érdekében – a Hhvtv.-ben
meghatározott, valamint a haszonbérleti szerződés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség terheli a
szerződés lejáratától számított egy évig.
A haszonbérlő változásról való tudomásra jutását követő 15 napon belül köteles tájékoztatni a
minisztériumot, ha a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület államot megillető halgazdálkodási joga az
állam rendelkezése alól a Hhvtv.-ben foglalt valamely oknál fogva kikerül, vagy ha nyilvántartott
halgazdálkodási vízterület ingatlan-nyilvántartási adatai, a bejegyzett jogok, illetve a feljegyzett tények
bármely okból megváltoznak.
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A haszonbérlő, ha a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület művelési ága megváltozik, vagy természeti
állapotában 90 napot meghaladó jelentős változás állt be, illetve ha a nyilvántartott halgazdálkodási
vízterületnek a halgazdálkodási hasznosításától eltérő más célú hasznosítását megkezdi, megvalósítja
vagy megszünteti, vagy a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a halgazdálkodási terv szerinti
rendes gazdálkodás körét meghaladó, 500 000 Ft értékhatárt elérő beruházást valósít meg, a művelési ág
megváltoztatásáról, a természeti állapotban bekövetkezett, 90 napot meghaladó jelentős változás
beálltáról, a más célú hasznosítás megkezdéséről, megvalósításáról, megszüntetéséről vagy a beruházás
megkezdéséről és befejezéséről az azt követő 15 napon belül köteles tájékoztatni a minisztériumot..
A haszonbérlő az eljárásról való tudomásra jutásától számított 15 napon belül köteles tájékoztatni a
minisztériumot, ha vele szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul.
A haszonbérlő, ha gazdálkodási formája vagy a Hhvtv. 33. § (1) bekezdése szerinti adatai megváltoznak,
a bekövetkezett változást követő 15 napon belül köteles tájékoztatni a minisztériumot.
A haszonbérlő, ha nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, ezen körülmény felmerülését követő 15
napon belül köteles tájékoztatni a minisztériumot.
A haszonbérlő – a Rendelet 6. § szerinti tulajdonosi ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségei körében –
köteles tűrni, hogy a minisztérium vagy az általa megbízott szervezet vagy személy a Rendelet 6. § (3)
bekezdésében meghatározott módon ellenőrizze a haszonbérlői adatszolgáltatási kötelezettség teljesülését
és megfelelőségét.
Ha a haszonbérlő az adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy hiányosan, illetve hibásan tesz eleget,
a minisztérium 30 napos határidővel felhívja a kötelezettség teljesítésére, illetve a hiányosság pótlására. A
kötelezettség teljesítésének elmulasztása a haszonbérleti szerződés szempontjából felmondási oknak
minősül.
A haszonbérleti díj mértéke és megfizetésének módja
A halgazdálkodási haszonbérleti díj (a továbbiakban díj) mértéke a Rendelet 3. melléklete alapján
megkezdett hektáronként 3 000 Ft/ha/év. A rendelet 26. § (3) bekezdése szerint a díj legkisebb összege a
terület nagyságától és a (2) bekezdés szerinti megállapítástól függetlenül 10 000 Ft. A pályázatra kiírt
halgazdálkodási vízterület esetében az éves halgazdálkodási haszonbérleti díj, a Rendelet 26. § (2)-(3)
bekezdéseire figyelemmel 18 000 Ft, azaz tizennyolcezer forint.
Minden megkezdett naptári évre vonatkozóan az évenkénti teljes díjat kell felszámítani.
A díjat évente egy összegben, a teljes naptári évre kell megfizetni legkésőbb az adott naptári év március
15. napjáig a haszonbérleti szerződésben meghatározott számú számlájára.
A szerződésben megállapított díj mértéke 5 évente emelkedik a Központi Statisztikai Hivatal által
megállapított előző 5 évi inflációs rátának megfelelően, amelyről a halgazdálkodási hatóság a szerződés
megkötését követően 5 évente tájékoztatja a halgazdálkodásra jogosultat.
Ha a halgazdálkodási hatóság által kijelölt halgazdálkodási kíméleti terület, illetve területek kiterjedése a
nyilvántartott halgazdálkodási vízterület teljes vízfelület méretének 20%-át meghaladja, a díj
megállapításakor a Rendelet 3. melléklet szerinti díj negatív korrekcióját kell elvégezni a halgazdálkodási
kíméleti terület kiterjedésének arányában.
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A kiíró, illetve a Miniszter pályázati felhívással kapcsolatos jogai
Kiíró a pályázati felhívást a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt visszavonhatja.
A Miniszter a pályázati eljárást a Rendeletben meghatározott esetekben eredménytelennek nyilváníthatja.
A Miniszter a nyertes pályázó visszalépése, a szerződéskötés meghiúsulása, vagy a nyertes pályázóval
kötött haszonbérleti szerződés 6 hónapon belüli megszűnése esetén a pályázati eljárás eredménye szerint a
rangsorban következő helyezettel haszonbérleti szerződést köthet.
Tájékoztatás polgári jogi társaság vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és
helyi önkormányzati társpályázók közös pályázata a nyertessége esetére
Amennyiben polgári jogi társaság vagy civil szervezeti társpályázók pályázata vagy civil szervezeti és
helyi önkormányzati társpályázók közös pályázata a nyertes és a Miniszter a társasági tagokkal vagy a
társpályázókkal egy okiratba foglaltan köti meg a haszonbérleti szerződést, abban meg kell jelölni, hogy
az egyes tagok, illetve társpályázók a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogát
milyen formában veszik haszonbérbe.
Ezen haszonbérleti szerződés megkötésének feltétele a Rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti polgári jogi
szerződés, amelyben a felek meghatározzák a halgazdálkodási jog közös gyakorlásának módját, valamint
rögzítik a fizetendő haszonbérleti díj mértékét.
A pályázat tartalmi követelményei
A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell:
a) a pályázati azonosítót;
b) a pályázó (pályázók) azonosító adatait, amelyek
ba) természetes személy esetén: teljes név, születési hely, születési idő, születési név, anyja leánykori
neve, állandó lakcím, levelezési cím, adóazonosító jel, telefonszám és elektronikus elérhetőség;
bb) jogi személy esetén: a szervezet teljes neve, rövid megnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékvagy egyéb regisztrációs száma, bankszámlaszáma, aláírási joggal rendelkező felelős vezetőjének neve,
címe, telefonszáma és elektronikus elérhetősége;
c) polgári jogi társaság vagy civil szervezeti, illetve közös helyi önkormányzati és civil szervezeti
társpályázók által benyújtott pályázat esetén a közös halgazdálkodási hasznosításra vonatkozó polgári jogi
szerződést eredeti, minden oldalon aláírt példányban;
d) a halgazdálkodási hasznosítási koncepciót a pályázati felhívásban meghatározott formában és
tartalommal;
e) a pályázó által vállalt szolgáltatásokat és kötelezettségeket;
f) azt a bankszámlaszámot, amelyre a pályázó a pályázati felhívás visszavonása esetén a regisztrációs díj
összegének visszafizetését kéri.
A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
a) a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja,
b) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
c) tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel,
d) nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása,
e) hamis adatszolgáltatás miatt nem zárták ki az állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három
éven belül lezárult – eljárásból,
f) az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül,
g) vállalja a Hhvtv. 31. § (2) bekezdésében foglaltak teljesítését.
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A pályázó a pályázati felhívás előkészítésében résztvevő szervek felhívására a megjelölt határidőn belül
köteles a pályázatában foglaltakat igazolni.
A pályázattal kapcsolatos költségek
A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek – a pályázat
érvényességétől és eredményességétől függetlenül – a pályázót terhelik.
A pályázat visszavonására, módosítására nyitva álló határidő
A pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig visszavonhatja, illetve módosíthatja a
pályázatát.
A pályázóra vonatkozó titoktartási kötelezettség
A pályázó, valamint a pályázati felhívás előkészítésében és a pályázat elbírálásában részt vevő a
minisztérium által rendelkezésre bocsátott, közérdekű adatnak vagy közérdekből nyilvános adatnak nem
minősülő adatot a pályázati eljárás befejezését követően sem közölheti harmadik személlyel. Ez a tilalom
nem zárja ki a pályázó meghatalmazottjával, illetve a pályázat elkészítéséhez a pályázó által igénybe vett
egyéb szakértővel való adatközlést, a Rendelet 14. §-ában foglalt titoktartási kötelezettség azonban e
személyekre is kiterjed.
A pályázónak a pályázati felhívásban foglaltakon túl adható információk
A pályázó a pályázati felhívással összefüggésben elektronikus úton, írásban egy alkalommal tájékoztatást
kérhet a kiírótól. A pályázati felhívással összefüggő információt az fmig@nebih.gov.hu, valamint a
csachnee@nebih.gov.hu e-mail címeken lehet kérni.

A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Titkárságának közleménye
a 2016. évi liszt jellegmintákról
A Magyar Élelmiszerkönyv 2-201. számú, Malomipari termékek irányelvének felhatalmazása alapján a
Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és –Kereskedők Szövetsége szervezésében elkészültek,
és a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Malomipari Termékek Szakbizottságának elnöke által
jóváhagyásra kerültek a 2016. évi termésű búzából és rozsból készített alábbi típusú liszt és dara
jellegminták:
Őrlemény megnevezés
BL-55
BL-80
BL-112
RL-60
RL-90
BFF-55

Hamu %(m/m)
0,58
0,84
1,17
0,67
0,98
Átesés % 160 μm-en
19
Átesés % 200 μm-en

Őrlés helye
Ócsa
Aszód
Vác
Tiszapüspöki
Tiszapüspöki
Ócsa
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Vác
Vác

A jellegminták érvénybe lépésének időpontja: 2017. február 1.
A jellegminták érvényesek az új jellegminták kibocsátásáig.
A jellegmintákat forgalmazza: Virág Géza vállalkozó
Cím: 2225 Üllő, Liszt Ferenc u. 2.
Telefon: 30/231-9140
Email: gevirag@freestart.hu
A jellegminták ára: 900 Ft +ÁFA

A Tokaj OEM termékleírás módosítási kérelme
I. A kérelem benyújtója
Név: Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa
Cím: 3910 Tokaj, Dózsa u. 2.
Telefonszám: +36 47 352-623
Fax: +36 47 352-623
E-mail cím: szolyak@tokajhkt.t-online.hu
Képviselő: Prácser Miklós elnök
II. Földrajzi árujelző: Tokaj/Tokaji (oltalom alatt álló eredetmegjelölés)
III. A módosítás tárgya
A. AZ ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM MÓDOSÍTÁSÁVAL JÁRÓ LÉNYEGES
MÓDOSÍTÁSOK
(A módosítás megváltoztatja az összefoglaló dokumentumot és a 607/2009/EK bizottsági rendelet 20.
cikk (4) bekezdésének megfelelően nem minősül kisebb jelentőségűnek)
1. az analitikai előírások és érzékszervi jellemzők pontosítása a száraz és édes szamorodni, fordítás,
máslás, késői szüretelésű borok és fehér bortípus esetében
a) a termékleírás érintett fejezetei:
- II. A borok leírása
b) indoklás:
A módosítás indoka, hogy a beltartalmi értékekre vonatkozó előírások módosításával egységessé
tegyük a bortípusok által képviselt borminőséget.
A késői szüretelésű bor maradékcukor tartalmának növelése minőségben történő javulást eredményez,
valamint az édes szamorodni és a késői szüretelésű bortípus közötti átjárhatóságot biztosítja. Így a két
bortípus közti különbséget csak az érlelési idő jelenti.
c) a módosítás alkalmazása: 2017/2018. borpiaci évben szüretelt szőlőből készült termékek
2. a késői szüretelésű szőlő, valamint a fehér bortípus előállítására alkalmas szőlő minimális
cukortartalmának növelése
a) a termékleírás érintett fejezetei:
- II. A borok leírása
b) indoklás:
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A késői szüretelésű bor és az édes szamorodni bortípus előállítási folyamata megegyezik. A két
bortípus közötti lényeges különbség a szamorodninál meghatározott kötelező érlelési idő, míg a késői
szüretelésű bor előállítása során nincs ilyen kötelezettség. A szőlő minőségének egységesítésével a két
kategória közötti átjárhatóság biztosítható.
A fehér bortípus édesítésének megtiltásával és az alapanyag mustfokának 17 mustfokra történő
emelésével lehetséges a borok forgalomba hozatalához meghatározott paraméterek betartása.
c) a módosítás alkalmazása: 2017/2018. borpiaci évben szüretelt szőlőből készült termékek
B. AZ
ÖSSZEFOGLALÓ
DOKUMENTUM
MÓDOSÍTÁSÁVAL
JÁRÓ
KISEBB
MÓDOSÍTÁSOK
(A módosítás megváltoztatja az összefoglaló dokumentumot és a 607/2009/EK bizottsági rendelet 20.
cikk (4) bekezdésének megfelelően kisebb jelentőségűnek minősül)
nincs
C. AZ ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM MÓDOSÍTÁSÁVAL NEM JÁRÓ KISEBB
MÓDOSÍTÁSOK
(A módosítás nem változtatja meg az összefoglaló dokumentumot és a 607/2009/EK bizottsági rendelet
20. cikk (4) bekezdésének megfelelően kisebb jelentőségűnek minősül)
nincs
Kijelentem, hogy a jelen kérelemben foglalt módosításokat az érintett hegyközségek tagjai
szabályszerűen összehívott közgyűlésen véleményezték. Ennek igazolását, továbbá a kisebbségi
véleményt is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyveket csatolom.
Tokaj, 2016. december 22.
Prácser Miklós
elnök
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A
TOKAJ
oltalom alatt álló eredetmegjelölés
termékleírása

7. változat,
amely a 2016/2017. borpiaci évben szüretelt szőlőből készült borászati termékekre alkalmazandó
A termékleírás benyújtójának adatai
név: Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa
cím: 3905 Tokaj, Dózsa György út 2.
e-mail cím: szolyak@tokajhkt.t-online.hu
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II. A BOROK LEÍRÁSA
1. BOR
Bortípusok:
1. Eszencia
2. Aszú
3. Száraz Szamorodni
4. Édes Szamorodni
5. Fordítás (száraz és édes)
6. Máslás (száraz és édes)
7. Késői szüretelésű bor
8. Fehér bor
Tokaji borkülönlegességek: Eszencia, Aszú, Szamorodni, Fordítás, Máslás.
a) Analitikai előírások

Bortípus

Minimális összes
alkoholtartalom
[%vol]

Minimális
összes
savtartalom
[g/l]

Tényleges
alkoholtartalom
[%vol]

Maximális
illósavtartalom
[g/l]

Maradékcukortartalom [g/l]

1. Eszencia

27,75

8,0

1,2 - 8,0

min. 450

2,1

2. Aszú

19,00

6,0

min. 9,0

min. 120

2,1

3. Száraz
Szamorodni
4. Édes Szamorodni

13,60

5,5

min. 12,0

max. 9

1,5

15,17

5,5

min. 12

min. 45

1,5

5. Fordítás

12,00

6,0

min. 9,0

min. 45

1,5

6. Máslás

12,00

6,0

min. 9,0

min. 45

1,5

12,80

3,5

min. 9,0

*

2,0

10,50

3,5

min. 9,5

*

1,08

7. Késői szüretelésű
bor
8. Fehér bor

Fentieken túlmenően a maximális összes kénessav tartalom és minimális cukormentes extrakt tartalom a
hatályos jogszabályok szerint,
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b) Érzékszervi jellemzők
Bortípus

1.

1 Eszencia

2.

2 Aszú

3.

Száraz
3
Szamorodni

4.

Édes
4 Szamorodni

5.

6 Fordítás

6.

8 Máslás

7.

Késői szüretelésű
9
bor

8.

1Fehér bor

Érzékszervi jellemzők
Színe: világos aranysárgától a mély borostyán sárgáig.
Illata: rendkívül koncentrált, gazdag botrytiszes szőlő mézes, aszalt gyümölcsös
jegyeit az érlelés jellegéből származó aromák egészítik ki.
Íze: sűrű, olajos textúrájú, komplex szinte észrevehetetlen alkoholtartalommal,
melyben a botrytiszes szőlőre jellemző mézes, aszalt gyümölcsös jegyek keverednek
az érlelés során képződő ízekkel. Magas maradék cukor, élénk savakkal
egyensúlyban.
Színe: világos aranysárgától a mély borostyán sárgáig.
Illata: a primer szőlőaromák (friss virágok, mézes jegyek), valamint az erjedés és
érlelés során képződő szekunder (aszalt gyümölcsös) jegyek és az aszú (Botrytisz)
jelleg komplex keveréke jellemzi, az adott bor korának megfelelő arányban.
Íze: komplex, melyben a primer szőlőre jellemző virágos és mézes jegyek, valamint a
botrytiszes szőlő gyümölcsös ízei keverednek az erjedés és érlelés során képződő
ízekkel. Édes olajosság, finom savak.
Színe: világos aranysárgától a mély aranysárgáig.
Illata: a botrytiszes szőlő aromái keverednek az érlelési jegyekkel.
Íze, zamata: Komplex, melyben meghatározóak a botrytiszből származó ízek és
zamatok. Élénk savtartalma ellenére sima struktúra, amit a hátyaélesztő alatti érlési
ízek kialakulása egészít ki (pl. diós jelleg).
Színe: világos aranysárgától a mély aranysárgáig.
Illata: a botrytiszes szőlő aromái keverednek az érlelési jegyekkel.
Íze, zamata: komplex, melyben meghatározóak a botrytiszből származó mézes,
gyümölcsös jegyek, valamint az érlelés során képződő aromák.
Színe: zöldessárgától a mély aranysárgáig.
Illata: a botrytiszes szőlő aromái keverednek az érlelési jegyekkel.
Íze: komplex, melyben a botrytiszes szőlő mézes, gyümölcsös jegyei, valamint az
érlelés során képződő aromák mellett a készítés eljárásának jellegéből adódóan az
aszúszemek héjából származó magas cserzőanyag tartalom meghatározó
sajátossága a bornak. Édes bor.
Színe: zöldessárga, a világos aranysárgától a mély aranysárgáig.
Illata: a botrytiszes szőlő aromái keverednek az érlelési jegyekkel.
Íze, zamata: komplex, melyben a botrytiszes szőlő mézes, gyümölcsös jegyei,
valamint az érlelés során képződő aromák mellett a készítés eljárásának jellegéből
adódóan az aszúseprőből származó élesztős jegyek is meghatározó sajátosságai a
bornak. Édes bor.
Színe: világos aranysárgától a mély aranysárgáig.
Illata: az elsődleges szőlőaromák illatösszetevői keverednek a töppedt, időnként
botrytiszes szőlő aromáival és az erjesztés, érlelés során keletkező
illatkomponensekkel (virágos, gyümölcsös, fűszeres jegyek). Intenzív, változatos
illatok.
Íze: elsődleges szőlőaromák keverednek a töppedt, adott esetben a botrytiszes
szőlő aromáival (friss, szárított gyümölcsös, mézes, virágos jegyek). Komplex, finom
sav-cukor-alkohol egyensúly. Olajos textura.
Színe: világos zöldessárga árnyalattól az aranysárgáig;
Illata: üde, virágos, gyümölcsös, elsődleges szőlőaromákból származó illat, az
erjesztés és érlelés által nyújtott másodlagos illatokkal.
Íze: testes, a szőlő elsődleges friss aromái, az erjesztés és érlelés komplex, összetett
aromajegyei. Élénk, kerek savak, gazdag, telt ízek.
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2. PEZSGŐ
a) Analitikai előírások
az alapbor minimális összes alkoholtartalma: 9,0 %vol
összes savtartalom: legalább 4,5 g/l
tényleges alkoholtartalom: legalább 10,0 %vol
maximális illósavtartalom: 0,8 g/l
cukortartalom: a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint
cukormentes extrakttartalom: legalább 15,0 g/l
összes kénessavtartalom: legfeljebb 185 g/l
minimális túlnyomás 20 °C-on: 3,5 bar (25 cl alatti kiszerelés esetén 3 bar)
Fentieken túlmenően a maximális összes kénessav tartalom, az összes cukortartalom és a minimális
túlnyomás 20°C-on a hatályos jogszabályok szerint.
b) Érzékszervi jellemzők
(8-10 °C hőmérsékleten vizsgálva)
szín: halvány színintenzitású megjelenéssel, tisztasága tökrös, átlátszó, üledékmentes
tisztasága: tükrös, átlátszó, üledékmentes
illat: tiszta, közepes intenzitású gyümölcsös illataromával
íz: élénk savtartalom, tiszta szőlőzamat, esetenként mineralitás érezhető.
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III. KÜLÖNÖS BORÁSZATI ELJÁRÁSOK
A. BORKÉSZÍTÉS
Bortípus

1.

Eszencia

Kötelezően alkalmazandó borászati eljárások
a Botrytis cinerea hatására tőkén aszúsodott és
szüretkor kézzel külön szedett szőlőbogyókból
préselés nélkül, saját súlyának nyomására
kiszivárgott, mustból minimális erjedés útján
keletkező tokaji borkülönlegesség
1. a Botrytis cinerea hatására tőkén aszúsodott és
szüretkor kézzel külön szedett aszúszemek
áztatása azonos évjáratú mustban, részben erjedt
szőlőmustban, még erjedésben lévő újborban
vagy borban,
2. minimum 18 hónapig tartó érlelés fahordóban
1. az aszúsodott és egészséges szőlőbogyókat is
tartalmazó, válogatás nélkül szedett szőlőfürtök
feldolgozásával
2. minimum 6 hónapig tartó érlelés fahordóban2.
minimum 2 éves érlelés, ebből egy fahordóban
1. az aszúsodott és egészséges szőlőbogyókat is
tartalmazó, válogatás nélkül szedett szőlőfürtök
feldolgozásával
2. minimum 6 hónapig tartó érlelés fahordóban2.
minimum 2 éves érlelés, ebből egy fahordóban
1. a kipréselt aszútészta felöntése azonos évjáratú
musttal, részben erjedt szőlőmusttal, még
erjedésben lévő újborral vagy borral
2. minimum 6 hónapig tartó érlelés fahordóban2.
minimum 2 éves érlelés, ebből egy fahordóban
1. az aszúbor vagy a szamorodni seprőjének
felöntése azonos évjáratú musttal, részben erjedt
szőlőmusttal, még erjedésben lévő újborral
2. minimum 6 hónapig tartó érlelés fahordóban2.
minimum 2 éves érlelés, ebből egy fahordóban

2.

Aszú

3.

Száraz Szamorodni

4.

Édes Szamorodni

5.

Fordítás

6.

Máslás

7.

Késői szüretelésű bor

-

8.

Fehér bor

-

Nem engedélyezett borászati
eljárások (a hatályos
jogszabályokon túl)
1. alkoholtartalom-növelés,
2. édesítés,
3. savtartalom növelés és
csökkentése,
4. termőhelyen kívüli palackozás
1. alkoholtartalom-növelés,
2. édesítés,
3. savtartalom növelés és
csökkentése,
4. termőhelyen kívüli palackozás
1. alkoholtartalom-növelés,
2. édesítés,
3. savtartalom növelés és
csökkentése,
4. termőhelyen kívüli palackozás
1. alkoholtartalom-növelés,
2. édesítés,
3. savtartalom növelés és
csökkentése,
4. termőhelyen kívüli palackozás
1. alkoholtartalom-növelés,
2. édesítés,
3. savtartalom növelés és
csökkentése,
4. termőhelyen kívüli palackozás
1. alkoholtartalom-növelés,
2. édesítés,
3. savtartalom növelés és
csökkentése,
4. termőhelyen kívüli palackozás
1. alkoholtartalom-növelés,
2. édesítés,
3. termőhelyen kívüli palackozás
1. édesítés
2. termőhelyen kívüli palackozás
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A borkülönlegességek további szabályozása:
a) Az aszúszemek felhasználása során az alábbi arányszámok érvényesek:
- eszencia: 100 kg aszúszemből maximum 6 liter készíthető
- eszencia, aszú és fordítás: 100 kg aszúszemből eszencia, aszú és fordítás együttesen 220 liter készíthető.
- tokaji máslás: 100 l aszúseprőből maximum 105 liter készíthető
b) A Tokaji aszúszemek a Tokaji borvidék szőlőfajtáinak Botrytis cinerea (nemes penész) hatására
nemesen aszúsodott szőlőbogyói, amelyek külsőleg hamvas, csokoládébarna, belsejükben sárgásbarna,
barna színűek. Az aszúszemek töppedtek, húsállományuk „zsíros” tapintású, felületük Botrytis cinerea-val
különböző mértékben fedett.
A Botrytis cinerea hatására nemesen, tőkén aszúsodott és szüretkor kézzel külön szedett szőlőbogyókból
préselés nélkül kiszivárgó, mustból minimális erjedés útján keletkező tokaji borkülönlegesség.
Aszúszemek tárolása során a szemek tömörítése, enyhe kénezése, hűtése, védőgáz alatt tárolása
megengedett.
Eszencia Aszúborokhoz adása hagyományos borászati eljárás.
B. PEZSGŐKÉSZÍTÉS
A Tokaji pezsgő Az előállításának időtartama:
- zárt tartályban történő CO2 képződéssel járó erjesztés esetén: minimum 6 hónapig kell érlelni az
előállító üzemben, beleértve a zárt tartályban történő CO2 képződést szolgáló erjedés és a küvé
seprőn tartásának időtartamát, mely minimum 30 nap kell, hogy legyen.
- palackban történő CO2 képződéssel járó erjesztés esetén: Minimum 9 hónapig palackban kell
érlelni az előállító üzemben, beleértve a palackban történő CO2 képződést szolgáló erjedés és a
küvé seprőn tartásának időtartamát, mely minimum 90 nap kell, hogy legyen.
- A tirázs likőrhöz felhasználható szacharóz, sűrített szőlőmust, finomított szőlő mustsűrítmény,
továbbá szőlőmust, részben erjedt szőlőmust vagy bor. Az expedíciós likőr hozzáadása
tekintetében az általános szabályok érvényesek.
- A
pezsgő készítésénél az általános szabályozásban megengedett anyagok és eljárások
használhatók.
C. A SZŐLŐTERMESZTÉS SZABÁLYAI:
1. A szőlőültetvény művelésmódjára vonatkozó szabályok:
a. 2009. augusztus 1. előtt telepített ültetvény esetén: művelésmódtól függetlenül bármely
ültevény annak fennmaradásáig.
b. 2009. augusztus 1-jét követően telepített ültetvény esetén: bak, kordon (alacsony,
középmagas, magas), Guyot, ernyő
2. A szőlőültetvény tőkesűrűségére vonatkozó szabályok.
c. 2009. augusztus 1. előtt telepített ültetvény esetén: a térállástól függetlenül bármely
ültetvényről szüretelhető védett eredetű bor készítésére alkalmas szőlő az ültetvény
fenntartásáig.
d. 2009. augusztus 1-jét követően telepített ültetvény esetén:
i. tőkesűrűség legalább 4000 tőke/ha,
ii. tőketávolság legfeljebb 1,0 m
iii. sortávolság legfeljebb 3,1 m
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3. A szüret módja: csak kézzel végezhető.gépi vagy kézi. Az aszúszemek szemenkénti válogatása
csak kézzel végezhető
4. A szüret időpontjának meghatározása: a szüret kezdési időpontját az adott hegyközség
választmánya évente meghatározza. A szüret időpontját a hegyközségek hirdetmény útján teszik
közzé.
5. A szőlő minimális cukortartalma (minimális cukortartalma potenciális alkoholtartalomban
kifejezve):
a. Aszú, Fordítás, Máslás készítéséhez felhasznált alapbor: 12,08 %vol (19 °MM)
b. Száraz Szamorodni és Édes Szamorodni: 13,6 %vol (21 °MM)
c. Késői szüretelésű: 12,8 %vol (20 °MM)
d. Fehér bor: 9 %vol (14,9 °MM)
e. Minden más bortípus és pezsgő: 9 %vol (14,9 °MM)
e. Az Eszencia és Aszú bortípusok esetén a felhasznált aszúszemek minimális cukortartalma:
26,08 %vol (45 refr%)
f. Pezsgő: 9 %vol (14,9 °MM)
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IV. KÖRÜLHATÁROLT TERÜLET
A körülhatárolt terület meghatározása:
Abaújszántó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Erdőbénye, Erdőhorváti, Golop,
Hercegkút, Legyesbénye, Makkoshotyka, Mád, Mezőzombor, Monok, Olaszliszka, Rátka, Sárazsadány,
Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegi, Szegilong, Szerencs, Tarcal, Tállya, Tokaj, Tolcsva, Vámosújfalu
településeknek a szőlő termőhelyi kataszter szerint I. és II. osztályú határrészei
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V. MAXIMÁLIS HOZAM
1. BOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bortípus
Eszencia
1
Aszú
2
Száraz
3 Szamorodni
Édes
4 Szamorodni
Fordítás
6
Máslás
8
Késői
9 szüretelésű bor
Fehér
1 bor

Maximális terméshozam
aszúszem:: 2 t/ha, lényeredék: 6%
szőlő: 10 t/ha, seprős újbor: 70 hl/ha *
szőlő: 10 t/ha, seprős újbor: 70 hl/ha
szőlő: 10 t/ha, seprős újbor: 70 hl/ha
szőlő: 10 t/ha, seprős újbor: 70 hl/ha
szőlő: 10 t/ha, seprős újbor: 70 hl/ha
szőlő: 10 t/ha, seprős újbor: 70 hl/ha
szőlő: 14 t/ha, seprős újbor: 100 hl/ha

*A megengedett legnagyobb terméshozam megállapításánál az aszúszem külön szedése esetén a
megtermelt szőlő és az aszútermés mennyiségét együtt kell számolni úgy, hogy az aszúszem
mennyiségét ötös szorzóval kell figyelembe venni.
2. PEZSGŐ
Legfeljebb 14 t/ha szőlő vagy 100 hl/ha seprős újbor.
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VI. ENGEDÉLYEZETT SZŐLŐFAJTÁK

1. BOR
Furmint, Hárslevelű, Kabar, Kövérszőlő, Sárgamuskotály, Zéta
2. PEZSGŐ
Furmint, Hárslevelű, Kabar, Kövérszőlő, Sárgamuskotály, Zéta
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VII. KAPCSOLAT A FÖLDRAJZI TERÜLETTEL
A. BOR
1. A körülhatárolt terület bemutatása:
a) Természeti és kulturális tényezők
A Tokaji borvidék egyedülálló borászati adottságait és több száz éves kultúrateremtő képességét, értékét
2002-ben az UNESCO Világörökség Bizottság világörökségi címmel ismerte el, amelynek természeti és
humán erőforrás alapjai a következők:
– a térség klímája, mikroklímája, amelyet jelentősen alakítanak a térséget érintő folyók (Bodrog,
Tisza), illetve az ezek nyomán kialakuló vizes, mocsaras területek; a mikroklíma vonatkozásában
rendkívül fontos az őszi, aszúsodást segítő időjárási feltételek rendszeres kialakulása
– a borvidék domborzata, klimatikusan védett elhelyezkedése a Zempléni-hegység déli, dél-keleti
szegélyén
– az itt található termőterületek, dűlők rendkívül színes, jelentős mértékben vulkanikus eredetű
kőzet és talaj összetétele
– az itt termelt, jellegzetes és karakteres szőlőfajták (Furmint, Hárslevelű, Sárga Muskotály, valamint
jóval kisebb mértékben a Zéta, Kövérszőlő, Kabar)
– a borkészítési, tárolási és érlelési technológia világon egyedülálló gyakorlata (pl. aszúkészítés,
kisfahordós borérlelés)
– a szőlőművelést és a bortermelést évszázadok óta végző, szorgalmas népesség.
b) Földrajzi alapadatok
Tokaj fekvése szélességi fokban
Tokaj fekvése hosszúsági fokban
Éves hőmérsékleti átlag
Első őszi fagy
Éves csapadék mennyisége
Csapadék a vegetációs időben
Napfényes órák száma
Aktív hőösszeg
A szőlőültetvények tengerszint feletti magassága
Napfényes órák száma a tenyészidőszakban
A 10 °C-os napi középhőmérséklet tavaszi határnapja:
A 10 °C-os napi középhőmérséklet őszi határnapja:
A 10 °C-ot meghaladó középhőmérsékletet
meghaladó napok száma
Az utolsó tavaszi fagy átlagos napja:
Átlagos évi legmagasabb hőmérséklet:
Átlagos évi legalacsonyabb hőmérséklet
Legcsapadékosabb időszak:
Hóval takart napok száma:
Az első havazás átlagos időpontja:
Az utolsó havazás átlagos időpontja:
Leggyakoribb szélirány:

48°7’ és 48°30’
21°10’ és 21°40’
10,8 °C
október 15-20.
525 mm
313 mm
2.009 óra/év
1.600-1.800 Cº
100-300 m
1.400-1.500 óra
április 20.
október 10.
175-180 nap
április 20.
33 °C
-19 °C
június
25-40
november 20.
március 20.
északkelet
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c) Történeti alapadatok
XIII. sz.
Tokaj szőlőtermesztési hagyományairól már a XIII. századtól rendelkezésre
állnak írásos emlékek. A borvidéken ekkor kezdik el a sajátos földalatti pincék
építését is, amelyekről szintén írásos emlékek maradtak fent, így az olaszliszkai
és tolcsvai pincékről.
XIV. sz.
A XIV. században a földalatti pincék építése kiteljesedik, számuk jelentősen
megnő, ekkor építik ki a Tokaji borvidékre jellemző többemeletes
pincelabirintusokat.
XV. sz.
1494. Az első írásos említés a tokaji borokról (Istvánffy M.: Regni Ung. Historia,
Köln,1724)
XVI. sz.
A tokaji borok népszerűsége megnő. Ekkortájt kétféle bort készítenek. Az
elsőt: „tiszta bor,, taposással, a másodikat: „préselt bor” sajtolással.. A
szőlősgazdák a mezővárosokban lakva növelik birtokaikat, közülük több úri
birtokká fejlődött. A Tokaji borvidéknek ez az időszak az egyik legvirágzóbb
periódusa.
1550-1560
A tokaji borok döntő áttörése a hazai és a nemzetközi piacokon, a minőség
javulásának időszaka. Lengyel kereskedők megjelenése a borvidéken. Az
osztrák császári udvar a XVI. század közepétől generációkon keresztül vásárolta
a tokaji bort.
1561
„Culturae
Vinearum
Regulamentum”:
Tokaj-Hegyalja
szőlőművelése
rendtartásának szabályozása
1571
Az aszúbor első írásos említése a Garay család május 15-én kelt leltárában.
1589
Főbornak nevezik a válogatás nélkül készült, jó minőségű tokaji borokat.
1590
Szikszay Babricius Balázs Nomenklatura című művében a „Vinum passum-aszu
szeőleő bor” kifejezés szerepel.
XVII. sz.
A Tokaj név egyre jobban terjed a borpiacon. A bortermés csaknem
egyharmada került export piacra. A lengyel és az orosz export fokozatosan
nőtt, lassan meghatározóvá vált a borvidék számára.
1616-1660
A Rákóczi-korszak. Ebben az időben vette fel a tokaji szőlőtermesztés máig
jellemző arculatát és ekkor élte legvirágzóbb korszakát. Rákóczi fejedelem
számos pincét tartott fenn, több kastélyt is építtetett a borvidék területén.
1631
Szepsi Laczkó Máté református lelkész (1576-1632) elkészíti az első aszút a
sátoraljaújhelyi Oremus-dűlő szőlő terméséből Lórántffy Zsuzsanna
fejedelemasszony részére.
1641
Tokaj-hegyalja rendtartásának kézikönyve
1655
Az országgyűlésben rendelet születik az aszúválogatással elvégzett
szüretre vonatkozóan.
XVIII. sz.
XIV. Lajos francia király II. Rákóczi Ferenctől kapott aszúbort dícsérte elhíresült
mondásával: „C’est le roi des vins, et le vin des rois” „Ez a borok királya és a
királyok bora”. Ekkor kezdik el Tokaj-hegyaljának nevezni a területet, a bort
pedig a könnyebb érthetőség kedvéért tokaji bornak.
1707
A Rákóczi-szabadságharc államapparátusa a magyar borvidékek részére
országos minősítést rendel el. Öt csoportba sorolva a területeket első osztályú
besorolást csak Tokaj-hegyalja kapott. A dűlő szerepe ekkor kezdett
tudatosodni a minőség és a kereskedelem területén.
1720
Az újabb szőlőterületi minősítés alapján három osztályba sorolták az ország
területeit, Tokaj-hegyalja nagyobbik része az első osztályba került. A
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dűlőcsoportosítás alapját a termőhelyi szempontok mellett az akkori termések
és azok minősége jelentette.
Törvényi szabályozás a tokaji szőlő- és bortermelésre.
Újabb törvényi szabályozás a tokaji szőlő- és bortermelésre.
Orosz borvásárló bizottság gondoskodik a cári udvar tokaji borral való
ellátásáról.
Tokaj szabályozása, kialakul a borvidék lehatárolása valamint az
eredetvédelem alapja a világon először kerül meghatározásra. Ezzel
elkészül Európa és a világ első eredetmegjelölésre vonatkozó
szabályozása.
Újabb törvényi szabályozás a tokaji szőlő- és bortermelésre.
A máslás (mászlás) első említése különböző dokumentumokban megtalálható.
XIX. sz.
A fordítás (másodaszú) elnevezés első említése
Mádon megalakul a „hegyaljai részvénytársaság”, a tokaji borok piaci
érdekképviseletére.
A testület „Tokaj-hegyaljai Bormívelő Egyesülés” névvel átalakul, elsősorban a
szőlőtermesztés és a borkészítés szervezeteként, érdekképviseleteként.
Tarcalon megalakult az ,,Állami Felső Népiskola és Vincellérképezde,,.
Megjelenik a filoxéra, és 10 év alatt a szőlők 90 %-át elpusztítja. Erre az
időszakra esik az első nemzetközi per, ahol a tokaji termelők a Tokaj név
védelmét érték el a bíróságon.
Első magyar bortörvény, melyben a tokaji eredetmegjelölés szabályozása
külön fejezetet képez.
A borvidék területét újraszabályozzák
XX. sz.
A trianoni békeszerződés az országhatárok módosításával a borvidéktől
elszakítja Szőlőske és Kistoronya településeit, valamint Sátoraljaújhely egy
részét és szőlőskertjeit.
A gyógyszerkönyvekben a tokaji aszúbort gyógyszernek tüntetik fel.
A Tokaj-hegyaljai Hegyközségi Tanács megalakulása.
Az aszúbor-készítés technológiájának pontosítása törvényi úton.
Megalakul a borvidéki kutató bázis Tarcalon.
A tarcali szakiskola szerepét átveszi a Sátoraljaújhelyen megalakult Szőlészeti
és Borászati Szakiskola, majd Technikum
A borvidéken több állami gazdaság és állami pincegazdaság egyesülésével
létrejön a Tokaj-hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinát, a Tokaj
Kereskedőház jogelődje. Az állami borászat felvásárolja a kistermelők szőlőit,
szervezi a termelést és a borkereskedelmet.
A Tokaj eredetmegjelölés nemzetközi lajstoromázása a Lisszaboni
Megállapodás alapján.
A szőlő termőhelyi minősítésének, a termőhelyi kataszter rendszerének
elkészítése országosa és a Tokaji Borvidéken.
A privatizáció kezdete a Tokaji borvidéken.
Az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság között a bor megnevezések
kölcsönös védelméről és ellenőrzéséről szóló megállapodás megkötése (1993
november 23.-i tanácsi határozat) többek között az eredetmegjelőlések
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kölcsönös védelméről, benne „Tokaj” név és származtatott formáinak
Magyarország részére szóló kizárólagos névhasználatáról valamint a „Tokaj”
név védelméről az Elzászban és a Venezia-Friuli-Gulia tartományban használt
Tocai és Tokay írásmódú fajtanévvel elnevezett borok ellenében, 2007. március
31.-ig tartó moratóriummal.
XXI.sz.
Tokaji Borvidéket az UNESCO Világörökség Bizottsága, mint kultúrtájat
felvette a Világörökségek Listájára.
A bortörvény az aszú elnevezés használatát kizárólagosan a Tokaji Borvidék
számára engedélyezi. A borvidék neve Tokaj-hegyaljai borvidékről Tokaji
Borvidékre változik.
A Tokaji Borbíráló Bizottság megalakul.

2. A borok leírása
A tokaji borok színe a zöldessárgától a mély borostyán sárgáig terjed, az érleltség és a botrytisz tartalom
függvényében mélyül.
A borok illatában az itt hagyományos szőlőfajták primer aromái mellett a borkülönlegességek esetén
határozottan megjelennek a botrytiszes jegyek (aszalt gyümölcsök, méz). Elsősorban a
borkülönlegességeknél, de az érleltebb, telt száraz fehérboroknál is érezhetőek az érlelésből származó
illatjegyek.
A borokban hangsúlyos a savtartalom, az íz struktúrájának meghatározó összetevője a savgerinc. A
száraz borok esetében a primer fajtajelleg mellett megjelenhetnek az ásványos, valamint az érlelés során
kialakuló ízek is. A borkülönlegességek ízében mindez a botrytiszes jegyekkel keveredve komplex és
testes, olajos textúrájú borokat ad. A határozott savgerincnek köszönhetően az édes borok a sokszor
igen magas (100-250 g/l) cukortartalom ellenére sem laposodnak el, kiváló sav-cukor-alkohol egyensúly
jellemzi őket.
3. Kapcsolat a termőhely, emberi tényezők és a termék között
a) Klíma és borminőség
Tokaj a világon egyedülálló, egyedi mikroklímával rendelkezik, ami kimondottan kedvez az
aszúképződésnek és ennek révén a XVI. századra visszanyúló hagyománya van a természetes, nemes
édes borok, valamint ezen túl magas minőségű száraz fehérborok készítésének.
Az augusztus és szeptember eleje még általában szárazabb, amikor is a szőlő fokozatosan a teljes
érettség fázisába jut majd túlérés hatására a bogyók héja ráncosodni kezd.
Ezt követően rendszerint beköszönt egy csapadékosabb időjárás, teret nyitva az aszúképződéshez
szükséges Botrytis cinerea fertőzésének.
Tokaj-Hegyalja egyike a világ azon borvidékének, ahol a Botrytis cinerea gomba áldásos hatása
érvényesül, amelyet az elődeink nemes rothadásnak neveztek el.
A nemes rothadás során a Botrytis cinerea az érett szőlőn elszaporodva egy egészen különleges túlérési
folyamatot indít be. A nemesen rothadt szőlőszem elveszítve víztartalmának jelentős részét, magas
cukorkoncentrációt (55-65 %) ér el, míg a savtartalom emelkedése alacsonyabb, hiszen a nemes penész
természetes savcsökkentést okoz. Ugyanakkor a nemes penész, a Botrytis aroma jellegben gazdagítja a
bort, amelynek következtében mézes, friss vagy aszalt gyümölcsös (hárs, akác, kajszi és birs) illat
összetevők alakulnak ki a nemesen rothadt szőlőből készült Tokaji eredetmegnevezésű borokban.
b) Talajviszonyok és borminőség
A tokaji borkülönlegességek és borok minőségében fontos tényezőnek számít az alapkőzet és a talaj
hatása is. A Zempléni-hegység vulkáni kőzetének, és a fedő tufák sokféleségének eredménye ez a
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geológiailag rendkívül változatos termőhely. Néhol száz méteren belül akár háromféle tufa morzsalék is
megtalálható, plusz a talajréteg mélysége is mind befolyásolják a szőlő életfeltételeit. A Tokaji borvidék
leghíresebb történelmi dűlői általában magasabban fekszenek, tufamorzsalékot, egyéb kőtörmeléket is
tartalmaznak. Itt a talajok az ásványok mállása révén még gazdagabbak káliumban, magnéziumban és
sok egyéb más nyomelemben is. A vidék mintegy 5 %-át – pl. Tarcal, Tokaj térségében – lösz fedi, amely
gyorsabban melegszik és így a vegetációs időszak is korábban indul. Ezek az adottságok, a világ más
nagy borvidékei mellet, Tokajban kiválóan alkalmasak dűlőszelektált tételek elkészítésére is. A
talajviszonyok számos tétel esetében közvetlen hatással is bírnak a borminőségre a borban megjelenő
ásványos ízek által.
c) Kisfahordós érlelés hagyományos föld alatti pincékben
A Tokaji borvidék a természeti adottságokon túl rendelkezik még egy különlegességgel, amelyet már az
emberi kéz formált és alkotott meg, és amelynek szintén egyedi szerepe van a borkészítésben, ezek a bor
érlelésében nélkülözhetetlen szerepet játszó pincék. A nagyrészt tufába vájt pincék hőmérséklete
évszaktól függetlenül közel állandó, 8-12 °C körül ingadozik. A jó klímájú pincék fala nemes,
pincepenésszel / Cladosporium cellare /vastagon fedett, amelyek a pincelevegő páratartalmának fontos
szabályozói is.
Különleges érték a Zempléni-hegység magasabb övezeteiben megtelepült kocsánytalan tölgy erdőinek
fája, amely a hordókészítés kiváló anyaga. Mint ismeretes, a hordó anyaga jelentősen befolyásolja a
bor érési folyamatát, és hatással van az aromájára és színére is. A bor és a hordó egyedülállónak
mondható egysége mutatkozik meg ezzel itt a Tokaji borvidéken, ahova a világ más bortermő
területeivel szemben nem messze földről kell szállítani a hordó anyagot. A táj maga termi meg azt, és
ősidők óta hozzájárul az egyedülálló, eredeti minőség előállításához.
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B. PEZSGŐ
1. A körülhatárolt terület bemutatása:
a) Természeti és kulturális tényezők
A Tokaji borvidék borászati adottságai, természeti és humán erőforrásai a következők:
– a térség klímája, mikroklímája, amelyet jelentősen alakítanak a térséget érintő folyók (Bodrog,
Tisza).
– a borvidék domborzata, klimatikusan védett elhelyezkedése a Zempléni-hegység déli, dél-keleti
szegélyén
– az itt található termőterületek, dűlők rendkívül színes, jelentős mértékben vulkanikus eredetű
kőzet és talaj összetétele
– az itt termelt, jellegzetes és karakteres szőlőfajták az érés során is megőrzik magas
savtartalmukat. (pl: Furmint, Hárslevelű, Sárga Muskotály)
– a szőlőművelést és a bortermelést évszázadok óta végző, szorgalmas népesség.
b) Földrajzi alapadatok
Tokaj fekvése szélességi fokban
Tokaj fekvése hosszúsági fokban
Éves hőmérsékleti átlag
Első őszi fagy
Éves csapadék mennyisége
Csapadék a vegetációs időben
Napfényes órák száma
Aktív hőösszeg
A szőlőültetvények tengerszint feletti magassága
Napfényes órák száma a tenyészidőszakban
A 10 °C-os napi középhőmérséklet tavaszi határnapja:
A 10 °C-os napi középhőmérséklet őszi határnapja:
A 10 °C-ot meghaladó középhőmérsékletet meghaladó napok száma
Az utolsó tavaszi fagy átlagos napja:
Átlagos évi legmagasabb hőmérséklet:
Átlagos évi legalacsonyabb hőmérséklet
Legcsapadékosabb időszak:
Hóval takart napok száma:
Az első havazás átlagos időpontja:
Az utolsó havazás átlagos időpontja:
Leggyakoribb szélirány:

48°7’ és 48°30’
21°10’ és 21°40’
10,8 °C
október 15-20.
525 mm
313 mm
2.009 óra/év
1.600-1.800 Cº
100-300 m
1.400-1.500 óra
április 20.
október 10.
175-180 nap
április 20.
33 °C
-19 °C
Június
25-40
november 20.
március 20.
északkelet

2. A borok leírása
A Tokaji pezsgő alapvetően stílusában tér el a más termőhelyről származó pezsgőtől. A termőtáji
adottságoknak és a Tokaji borvidéken engedélyezett fajtáknak köszönhetően nem a légiesség, hanem a
gazdagság határozza meg a stílusukat. Illatában így nem elsősorban a határozottan élesztős, kekszes
jegyek mutatkoznak, hanem inkább a fajtákban rejlő gazdag gyümölcsösség, mely leginkább az érett
fehérhúsú gyümölcsök illatát idézi. Ízben krémesebb textúrájúak ezek a pezsgők, mint más hasonló
metódussal készült pezsgők, melyben a közepesen vagy intenzíven megjelenő érett gyümölcsösséggel jó
egyensúly tart a finom és struktúrát adó savtartalom. Utóízükben zamatosak, elegánsak.
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3. Kapcsolat a termőhely, emberi tényezők és a termék között
A Tokaji borvidék a bortermesztés szempontjából egy marginális területen fekszik, melyre határozottan
jellemző a kontinentális klíma. Ez egyben azt is eredményezi, hogy a szőlő érési időszaka hosszú. Mindezt
a lassú érést nagyban segíti a borvidékre jellemző vulkanikus talaj, mely nem engedi a szőlő vegetatív
egyensúlyát a lombozat nagyságának az irányában negatívan befolyásolni. Így a szőlőben egyrészt
optimális ütemben épül fel a fajtákra jellemző fajtakarakter, másrészt pedig képesek arra a fajták, hogy az
érett gyümölcsösség mellett is megtartsák finom savtartalmukat. Következésképpen egy, a
pezsgőkészítés szempontjából biológiailag optimálisan érett szőlő szüretelhető, melyben a moderált
alkoholtartalom mellett magas, de érett savtartalom tartható meg. Mindemellett az alapboroknak szánt
borok savösszetétele is tökéletesen alkalmassá teszi pezsgőkészítésre, hiszen a szüret időpontjában az
almasav tartalom mennyisége nem túlzó, érett, tartást adó és jól integrált. A borvidéken termelt
jellemzően magyar szőlőfajták pedig gazdag gyümölcsösséget kölcsönöznek e pezsgőknek.
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VIII. TOVÁBBI FELTÉTELEK
1. Jelölési szabályok
a) Az oltalom alatt álló erdetmegjelölés kifejezés helyett használható a „védett eredetű” kifejezés is.
Az Aszú, az Eszencia, a Száraz Szamorodni, az Édes Szamorodni, a Fordítás és a Máslás bortípusok
esetén az oltalom alatt álló eredetmegjelölés kifejezés helyett használható a „borkülönlegesség”
kifejezés is.
b) Az évjárat feltüntetése kötelező. A felhasznált szőlő legalább 85%-át az adott évben szüretelték.
c) A cukortartalom jelölése a fehér bortípus esetén kötelező azon borok esetében, melyek
cukortartalma meghaladja a 18 g/l-tKötelező a cukortartalom jelölése.
c)d) Jelölhető hagyományos kifejezések és egyéb korlátozottan használható kifejezések:
i) Az Eszencia, a Fordítás, Máslás, Száraz Szamorodni és Édes Szamorodni bortípusok esetében:
muzeális bor, borkülönlegesség
ii) Az aszú bortípus esetében: muzeális bor, borkülönlegesség. Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos (a „6
puttonyos” kifejezés csak azokon az aszúkon jelölhető, amelyek maradékcukor-tartalma
legalább 150 g/l).
iii) A késői szüretelésű bor és a fehér bortípusok esetén: muzeális bor
d)e)A cuvée (küvé) kifejezés csak a több szőlőfajta házasításával készült bor címkéjén jelölhető.
f) A Száraz Szamorodni és Édes Szamorodni bortípusok esetén kötelező a teljes név feltűntetése:
száraz szamorodni, édes szamorodni.
2. A forgalomba hozatal szabályai:
a) Az Aszú bortípus leghamarabb a szüretet követő harmadik év január 1-én hozható forgalomba.
b) A Száraz Szamorodni, az Édes Szamorodni, a Fordítás és a Máslás bortípusok leghamarabb a
szüretet követő második év január 1-én hozhatók forgalomba.
2.3.
A feltüntethető kisebb földrajzi egységek:
a) Települések: a melléklet listája szerint
b) Dűlők: a melléklet listája szerint
c) Feltételei:
i) 100%-os eredetazonosság
ii) 100%-os évjáratazonosság
iii) fajtafeltüntetés esetén 100%-os fajtaazonosság
d) Kisebb földrajzi egységek és a védjegyek kapcsolata: A részben, vagy teljes egészben egy kisebb
földrajzi egység nevéből, vagy az ország egy földrajzi területére vonatkozó hivatkozásból álló
lajstromozott védjegyekkel, illetve 2002. május 11. előtt használat útján meghonosodott
védjegyekkel jelölt borászati termékek esetében nem kell alkalmazni a bor készítéséhez
felhasznált szőlő származására előírt szabályokat.
3.4.
A kiszerelésre vonatkozó szabályok:
a) Aszú, Eszencia, Fordítás, Máslás, Száraz Szamorodni, Édes Szamorodni bortípusok
i) csak a lehatárolt termőterületen belül palackozhatóak.
INDOKLÁS: a helyben történő palackozás indoklása: A tokaji borkülönlegességek érlelése
állandó, zavartalan környezetet igényel speciális, 10-12 °C-os, nemes penésszel borított
pincékben. A borok szállítása, mozgatása, más körülmények közötti tárolása minőségromlást
okoz. A helyi borkülönlegességek palackozás előtti kezelése, a más boroktól eltérő, egyedi
összetétel miatt, nagy tapasztalatot, speciális ismereteket igényel, amellyel csak a borvidéki
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szakemberek rendelkeznek. A folyamat teljes nyomon követése és az eredet garanciája
megköveteli a helyben palackozás elrendelését.
ii) csak tokaji palackba töltve hozhatóak forgalomba.
A tokaji palack leírása: Egyenes hengeres testű, hosszú nyakú, színtelen üvegpalack, a
következő méretarányokkal:
- hengeres rész magassága/teljes magasság: 1:2,7
- teljes magasság/alapátmérő = 3,6:1
A palackon saját anyagából pecsét elhelyezhető, mely tartalmazhatja a Tokaj/Tokaji nevet, a
bortermelő márkanevét, cégemblémát vagy más információt. A palack űrtartalma elsősorban
0,5 liter, de engedélyezett a 0,375 literes, 0,25 literes, 0,1875 literes vagy 0,1 literes űrtartalmú
üvegpalack.
iii) a palackozási kötelezettség nem vonatkozik a Tokaji borvidék területén a termelők által saját
pincéjükben, saját termelésű, közfogyasztásra kimért borokra.
b) Késői szüretelésű bor bortípus:
i) csak a lehatárolt termőterületen nelül palackozhatóak.
INDOKLÁS: A Tokaj eredetmegjelöléssel ellátott borok esetéven a jelenleg alkalmazott
rendszerben a kiszállítások engedélyezésével bizonytalan az előállított bor minősége, a tokaji
borok érlelése ugyanis állandó, zavartalan környezetet igényel, míg a borok szállítása, más
körülmények közti tárolása számos kockázatot vet fel, amley végül minőségromlást okozhat. A
szállításhoz elengedhetetlen a bor szállítóedénybe fejtése, mely során óhatatlanul is
oxidálódik, és mechanikai sérüléseket szenved, ezért veszít kellegzetes illat- és aroma
komponenseiből. A szállítás távolságával fokozódik a hőmérséklet-ingadozás okozta kockázat,
mely további oxidációhoz vezet, melynek következtében tovább torzul az
eredetmegjelöléshez társított íz- és aromavilág. Ezeknek a kockázatoknak a kiküszöböléséhez
borászati technológiai beavatkozásra van szükség, amely már nagymértékben megváltoztatja
a borászati termék karakterét, torzítja a jellegzetes Tokaj eredetmegjelöléshez társított
borkaraktert. Így indokolt a helyben palackozás elrendelése a borok (minden bortípus)
esetében.
ii) csak 0,375, 0,5 (nem Tokaji palack) vagy 0,75 literes üvegpalackba tölthető
iii) a palackozási kötelezettség nem vonatkozik a Tokaji borvidék területén a termelők által saját
pincéjükben, saját termelésű, közfogyasztásra kimért borokra.
c) Fehérbor bortípus:
i) csak a lehatárolt termőterületen nelül palackozhatóak.
INDOKLÁS: A Tokaj eredetmegjelöléssel ellátott borok esetéven a jelenleg alkalmazott
rendszerben a kiszállítások engedélyezésével bizonytalan az előállított bor minősége, a tokaji
borok érlelése ugyanis állandó, zavartalan környezetet igényel, míg a borok szállítása, más
körülmények közti tárolása számos kockázatot vet fel, amley végül minőségromlást okozhat. A
szállításhoz elengedhetetlen a bor szállítóedénybe fejtése, mely során óhatatlanul is
oxidálódik, és mechanikai sérüléseket szenved, ezért veszít kellegzetes illat- és aroma
komponenseiből. A szállítás távolságával fokozódik a hőmérséklet-ingadozás okozta kockázat,
mely további oxidációhoz vezet, melynek következtében tovább torzul az
eredetmegjelöléshez társított íz- és aromavilág. Ezeknek a kockázatoknak a kiküszöböléséhez
borászati technológiai beavatkozásra van szükség, amely már nagymértékben megváltoztatja
a borászati termék karakterét, torzítja a jellegzetes Tokaj eredetmegjelöléshez társított
borkaraktert. Így indokolt a helyben palackozás elrendelése a borok (minden bortípus)
esetében.
ii) legfeljebb 0,75 l-es és 1,5 literes (magnum) üvegpalackban hozhatóak forgalomba (eltérés
csak a TBHT engedélyével).
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iii) a palackozási kötelezettség nem vonatkozik a Tokaji borvidék területén a termelők által saját
pincéjükben, saját termelésű, közfogyasztásra kimért borokra.
4.5.

Az illetékes helyi borbíráló bizottság kijelölése: A Tokaji Borvidék Borbíráló Bizottsága (TBB).
A TBB a tanácsülés által elfogadott Ügyviteli Szabályzat és Ügyrendi Szabályzat szerint végzi a
forgalomba hozatali eljáráshoz szükséges, valamint a kereskedelemből származó ellenőrzési
minták érzékszervi bírálatát.

5.6.

Termék előállítása a lehatárolt termőterületen kívül: A termőhelyen kívüli előállítás csak a
pezsgő esetén engedélyezett, ennek pezsgősítése és palackozása a TBHT engedélyével
Magyarország területén a lehatárolt termőterületen kívül is lehetséges.

6.7.
Nyilvántartások, adatszolgáltatások, bejelentések
a) Nyilvántartások, adatszolgáltatások:
i) származási bizonyítványok (szőlő- és borszármazási);
ii) forgalomba hozatali engedélyek;
iii) helyszíni szemlék és ellenörzések jegyzőkönyvei, dokumentumai;
iv) pincekönyv;
v) szőlőterületekről illetve pincékről vezetett nyilvántartások (ültetvénykataszter, pincekataszter)
HEGYÍR
vi) Tokaji Borvidék Borminősítő Bizottságának minősítési jegyzőkönyve alapján készült TBB tikári
határozat.
b) Bejelentések
i) A termelési szándék bejelentése:
- A Tokaj eredetmegjelölés használatának feltétele, hogy a termelő a termék előállításának
megkezdésekor köteles ezt a szándékát a területileg illetékes hegyközségnek bejelenteni.
- A bejelentett adatokban bekövetkezett változást 30 napon belül be kell jelenteni.
ii) Kiszállítási és palackozási szándék bejelentése: (bor kiszállítása a lehatárolt termőhelyről)
- A pezsgőkészítésre szolgáló alapanyagok (szőlő, must, bor) kiszállítását a Tokaji
Hegyközségi Tanács Titkárának be kell jelenteni a kiszállítás megkezdése előtt legalább 3
nappal. A bejelentéshez csatolni kell az alapanyag származási bizonyítványát. A Titkár
külön engedélyben dönt a pezsgő készítésének, nyilvántartásának, ellenőrzésének
feltételéről, illetve a névhasználatról.
iii) Aszúszem bejelentése:
- Felvásárolt aszúszem esetén a termelő köteles bejelenteni a feldolgozás előtt a Tokaji
Borvidék Hegyközségi Tanácsa rendtartásában meghatározott módon a feldolgozás
tényét a feldolgozóhely szerint illetékes hegybírónak. A hegybíró helyszíni szemlével
köteles meggyőződni az aszúszem mennyiségéről és minőségéről, melyről jegyzőkönyvet
vesz fel. A jegyzőkönyv a bor származási bizonyítvány kérelmének a mellékletét képezi. A
termelő a hegybíró kérésére köteles a felvásárlás tényét rögzítő dokumentumokat
bemutatni.
- Saját termelésű aszúszem feldolgozása esetén a termelő köteles a Tokaji Borvidék
Hegyközségi Tanácsa rendtartásában meghatározott módon feldolgozás előtt a
feldolgozás tényét a feldolgozóhely szerint illetékes hegybírónak bejelenteni. A hegybíró
helyszíni szemlével győződik meg az aszúszem mennyiségéről és minőségéről, melyet
jegyzőkönyvben rögzít.
- A borvidékről kiszállított aszúszem felhasználásával készült borászati termék sem a Tokaj
sem az aszú kifejezést nem használhatja.
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iv) Település- és dűlőnév használatának bejelentése: a termelő köteles a hegybírónak bejelenteni
a szüretet megelőző február 28-ig minden parcellát, amely kisebb földrajzi egység
feltüntetésével (településsel vagy dűlővel) ellátott bor szőlőjét adja.
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IX. ELLENŐRZÉS
1. A termékleírás ellenőrzésére kijelölt szervezetek:
A termékleírás betartásának hatósági ellenőrzését a hatályos jogszabály által kijelölt hatóságok végzik el.
Jelenleg hatályos jogszabályok szerinti hatóság:
(1) Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok IgazgatóságaMezőgazdasági
és Szakigazgatási Hivatal Központ Borászati Igazgatóság
1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel.: +36 1 346-09-30
Fax.: +36 1 212 49 78
e-mail.: bor@nebih.gov.hubmi@mgszh.gov.hu
Web.: http://www.mgszhnebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/obi
(2) megyei Korámányhivatalok
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
6000 Kecskemét, Halasi út 34.
Tel.: +36 76 503 370
Fax: +36 76 487 052
e-mail: bacs@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
Baranya Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
7623 Pécs, Rákóczi út 30.
Tel.: +36 72 512 450
Fax.: +36 72 512 451
e-mail: baranya@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
Békés Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 2.
Tel.: +36 66 528 180
Fax: +36 66 454 878
e-mail: bekes@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
3525 Miskolc, Dóczy József út 6.
Tel.: +36 46 515 700
Fax: +36 46 515 701
e-mail: borsod-fm@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
Csongrád Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
6720 Szeged, Deák Ferenc u. 17.
Tel.: +36 62 553 470
Fax: +36 62 426 311
e-mail: csongrad@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/csongrad
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Fejér Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 15-17.
Tel.: +36 22 315 460
Fax: +36 22 502 064
e-mail: fejer@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
9028 Győr, Arató u. 5.
Tel.: +36 96 529 330
Fax: +36 96 529 333
e-mail: gyor@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 12-14.
Tel.: +36 52 523 800
Fax: +36 52 523 801
e-mail: hajdu@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
Heves Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
3300 Eger, Szövetkezet út 6.
Tel.: +36 36 510 765
Fax: +36 36 510 755
e-mail: heves@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.
Tel.: +36 56 505 377
Fax: +36 56 505 371
e-mail: szolnok@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
2800 Tatabánya, Győri út 13.
Tel.: +36 34 310 909
Fax: +36 34 305 771
e-mail: komarom@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom
Nógrád Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
3100 Salgótarján, Baglyasi út 2.
Tel.: +36 32 521 500
Fax: +36 32 521 524
e-mail: nograd@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd
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Pest Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
1135 Budapest, Lehel u. 43-47.
Tel.: +36 1 329 7017
Fax: +36 1 317 6231
e-mail: pest@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
Somogy Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3.
Tel.: +36 82 527 580
Fax: +36 82 315 023
e-mail: somogy@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
4400 Nyíregyháza, Keleti út 1.
Tel.: +36 42 508 300
Fax: +36 42 508 311
e-mail: szabolcs@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg
Tolna Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.
Tel.: +36 74 529 869
Fax: +36 74 415 688
e-mail: tolna@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna
Vas Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
9700 Szombathely, Zanati út 3.
Tel.: +36 94 314 093
Fax: +36 94 327 852
e-mail: vas@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas
Veszprém Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Tel.: +36 88 590 472
Fax: +36 88 407 347
e-mail: veszprem@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem
Zala Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 38.
Tel.: +36 92 550 570
Fax: +36 92 550 571
e-mail: zala@mgszh.gov.hu
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Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala
2. Az ellenőrzések köre és módja:
- A borászati termékek analitikai tulajdonságainak vizsgálata forgalomba hozatal előtt;
- A borászati terméket előállító üzem adminisztratív ellenőrzése a gazdasági akta alapján, illetve
helyszíni vizsgálata kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési terv alapján;
- Kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési terv alapján érzékszervi és analitikai vizsgálat a
forgalomba hozott borászati termékek esetén;
- Származási bizonyítványok valóságtartalmának ellenőrzése.
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X. A HEGYKÖZSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK RENDJE
Ellenőrzési pontok
A parcella a lehatárolt
termőhelyen helyezkedik
el
Szőlőültetvényre
vonatkozó előírások
ellenőrzése:
(fajta, sor és tőtávolság,
ültetvénysűrűség,
művelésmód,
támrendszer, átmeneti
intézkedések stb.)
Pincetechnológia

Ellenőrzés módszere
Igazoló dokumentum
I. Strukturális elemek
Adminisztratív ellenőrzés: HEGYÍR elektronikus
HEGYÍR és VINGIS alapján adatlap
 Adminisztratív
ellenőrzés:
 HEGYÍR,

Illetékes szervezet
Illetékes Hegyközség

Helyszíni szemléről
készült jegyzőkönyv

Illetékes Hegyközség

 Helyszíni szemléről
készült jegyzőkönyv

Illetékes Hegyközség

 Kockázatelemzésen
alapuló helyszíni
ellenőrzés
Adminisztratív
ellenőrzés:
HEGYÍR,
 Kockázatelemzésen
alapuló helyszíni
ellenőrzés


II. Évjáratfüggő elemek
II/1 Szőlő eredetének igazolása
Potenciális terméshozam  Kockázatelemzéses
 Helyszíni szemléről
helyszíni ellenőrzés
készült jegyzőkönyv
Szüret
 Kockázatelemzéses
 Helyszíni szemléről
helyszíni ellenőrzésű
készült jegyzőkönyv
 Adminisztratív
 Szüreti jelentés, szőlős
ellenőrzés
származási bizonyítvány
kérelem
Szőlő mennyiségének és  Szüreti jelentés és szőlő  Kiadott származási
minőségének ellenőrzése
származási bizonyítvány
bizonyítvány
iránti kérelem
 Helyszíni szemléről
adminisztratív
készült jegyzőkönyv
ellenőrzés
 Kockázatelemzéses
helyszíni ellenőrzésű
Aszúszem ellenőrzése
 Helyszíni ellenőrzés, és  Helyszíni szemléről
(mennyiség és minőségi
mérés,
készült jegyzőkönyv,
ellenőrzés)
kiadott származás
bizonyítvány
Szőlő származását igazoló dokumentum
 Szőlőszármazási
bizonyítvány
II/2 Bor eredetének igazolása
Szőlő eredetének és
 Szőlő származási
 Kiadott származási
minőségének ellenőrzése
bizonyítvány
bizonyítvány

Illetékes Hegyközség
Illetékes Hegyközség

Illetékes Hegyközség

Illetékes Hegyközség

Illetékes Hegyközség

Illetékes Hegyközség
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adminisztratív
ellenőrzése
Alkalmazott borászati
 Pincekönyv,
eljárások
borszármazási
bizonyítvány iránti
kérelem adminisztratív
ellenőrzés
 Kockázatelemzésen
alapuló helyszíni
ellenőrzés
Bor származását igazoló dokumentum

 Kiadott származási
bizonyítvány;
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Illetékes Hegyközség

 Helyszíni szemléről
készült jegyzőkönyv
 Első borszármazási
bizonyítvány

Illetékes Hegyközség

III. Forgalomba hozatal
III/1 Bor eredetének igazolása
Bor eredetének
 Első borszármazási
ellenőrzése
bizonyítvány
adminisztratív
ellenőrzés
Alkalmazott borászati
 Pincekönyv,
eljárások
borszármazási
bizonyítvány iránti
kérelem adminisztratív
ellenőrzés
 Kockázatelemzésen
alapuló helyszíni
ellenőrzés
Bor származását igazoló dokumentum
III/2 Bor forgalomba hozatali eljárás
Mintavétel
 Tokaji Borvidék
Hegyközségi Tanácsa
szabályzata szerinti
mintavétel
Organoleptikus
paraméterek
Hegyközségek
munkájának ellenőrzése

 Kiadott származási
bizonyítvány

Illetékes Hegyközség

 Kiadott származási
bizonyítvány;

Illetékes Hegyközség

 Helyszíni szemléről
készült jegyzőkönyv
 Borszármazási
bizonyítvány

Illetékes Hegyközség

 Mintavételi jegyzőkönyv

Illetékes Hegyközség

 Érzékszervi bírálat és
 Érzékszervi bírálat és
minősítés, jegyzőkönyv,
minősítés, jegyzőkönyv,
TBB. határozat
TBB. határozat
 Kockázatelemzés
 Adminisztratív, igazoló
alapján
dokumentumok

 Érzékszervi bírálat és
minősítés, jegyzőkönyv,
TBB. határozat
 Tokaji Borvidék
Hegyközségi Tanácsa
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Feltüntethető kisebb földrajzi egységek
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Hercegkút, Legyesbénye, Makkoshotyka, Mád, Mezőzombor, Monok, Olaszliszka, Rátka, Sárazsadány,
Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegi, Szegilong, Szerencs, Tarcal, Tállya, Tokaj, Tolcsva, Vámosújfalu
körülhatárolás: közigazgatási határok
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Dűlők
település megnevezése

dűlőnév megnevezése

aldűlő megnevezése

Abaújszántó

Agyag

Abaújszántó

Bea

Abaújszántó

Bogár

Abaújszántó

Galagonyás

Abaújszántó

Gelencér

Abaújszántó

Kassaváros

Abaújszántó

Krakkó

Abaújszántó

Margita

Abaújszántó

Pendics

Abaújszántó

Sátor

Abaújszántó

Sulyom

Abaújszántó

Vigyorgó

Bekecs

Nagy-heghy

Bodrogkeresztúr

Arany-Sajgó

Bodrogkeresztúr

Bendecz

Bodrogkeresztúr

Csadó

Bodrogkeresztúr

Dereszla

Bodrogkeresztúr

Hegyfarok

Bodrogkeresztúr

Henye

Bodrogkeresztúr

Kakas

Bodrogkeresztúr

Kastély-tábla

Bodrogkeresztúr

Kis-Henye

Bodrogkeresztúr

Kővágó

Bodrogkeresztúr

Lapis

Bodrogkeresztúr

Léhely

Bodrogkeresztúr

Medve

Bodrogkeresztúr

Messzelátó

Bodrogkeresztúr

Sajgó

Bodrogkeresztúr

Szepsy

Bodrogkisfalud

Barakonyi

Bodrogkisfalud

Cigány

Bodrogkisfalud

Csirke-mál

Bodrogkisfalud

Farkas-dűlő

Bodrogkisfalud

Gőböly

Bodrogkisfalud

Kisvár

Bodrogkisfalud

Lapis

Lapis-tető

Bodrogkisfalud

Várhegy

Húza-dűlő

Bodrogolaszi

Bialka

Bodrogolaszi

Kutya-hegy

Bodrogolaszi

Magos-hegy

Bodrogolaszi

Pajzos

Bodrogolaszi

Somos

Erdőbénye

Acél

Erdőbénye

Baksa

Erdőbénye

Barna-máj

Erdőbénye

Becsk

Alsó-Bea, Felső-Bea

Délrefekvő-Sulyom, Keleti-Sulyom, Truskóczki-szőlő
Kozér, Kutyafogó, Napos, Palota

Halas, Lapis-tető
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Erdőbénye

Bencsik

Erdőbénye

Budaházi

Erdőbénye

Danszállás

Erdőbénye

Dió-kút

Erdőbénye

Disznódélő

Erdőbénye

Eresztvény

Erdőbénye

Fehér-kút

Erdőbénye

Ferenc diák

Erdőbénye

Görbe

Erdőbénye

Győr mester

Erdőbénye

Harsad

Erdőbénye

Határi

Erdőbénye

Kaposi

Erdőbénye

Kis-Messzelátó

Erdőbénye

Lepény

Erdőbénye

Liget

Erdőbénye

Lőcse

Erdőbénye

Mészárka

Erdőbénye

Meszes

Erdőbénye

Messzelátó

Erdőbénye

Mogyorósok

Erdőbénye

Mondoha

Erdőbénye

Mulató

Erdőbénye

Nagy-Bajóka

Erdőbénye

Omlás

Erdőbénye

Ösztvér

Erdőbénye

Palánkos

Erdőbénye

Palásti

Erdőbénye

Parlag

Erdőbénye

Peresek

Erdőbénye

Pinceszer

Erdőbénye

Rafaj

Erdőbénye

Sáros

Erdőbénye

Szár-hegy

Erdőbénye

Szemszúró

Erdőbénye

Szenyes

Erdőhorváti

Agáros

Erdőhorváti

Fövenyes-oldal

Erdőhorváti

Kőcsere

Erdőhorváti

Mák-hegy

Erdőhorváti

Meleg-mály

Erdőhorváti

Rigóska

Csillagdomb

Erdőhorváti

Vég-hegy

Báró kútja, Göndörke

Golop

Somos

Gazsó, Kakas, Malom-zug, Panka

Hercegkút

Gombos-hegy

Hercegkút

Hosszú-hegy

Hercegkút

Kereszt-dűlő

Hercegkút

Kőporos

Barkóczi

Brada
Négyszögű

Herczeg

Haragos, Határszúg, Kalap
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Hercegkút

Makra

Hercegkút

Pogány-kút

Hercegkút

Teichi-szőlők

Legyesbénye

Fúló-hegy

Legyesbénye

Hasznos

Legyesbénye

Nagy-Majos

Mád

Bacskai

Mád

Betsek (Becsek)

Mád

Birsalmás

Mád

Bomboly

Mád

Dancka

Mád

Hintós

Mád

Hold-völgy

Mád

Hosszú-Kötelek

Mád

Juharos

Mád

Kakas

Mád

Király

Mád

Kis-hegyek

Mád

Kővágó

Mád

Közép-hegy

Mád

Nyulászó

Mád

Õsz-hegy

Mád

Percze

Mád

Répás

Mád

Sajgó

Mád

Sarkad

Mád

Suba

Mád

Szent Tamás

Mád

Szilvás

Mád

Úrágya

Mád

Urbán

Mád

Veresek

Mád

Vilmány

Makkoshotyka

Kis-szőlők

Makkoshotyka

Kutya-hegy alja

Makkoshotyka

Makra

Mezőzombor

Borkút

Mezőzombor

Dorgó

Mezőzombor

Galambos

Mezőzombor

Hangács

Mezőzombor

Harcsa

Mezőzombor

Harcsa-tető

Mezőzombor

Hegymegi

Mezőzombor

Illésházy

Mezőzombor

Kapi

Mezőzombor

Koszorú

Mezőzombor

Kőporos

Mezőzombor

Lajosok

Barna, Cserepes, Hegymege, Kutyafogó
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Mezőzombor

Makkos

Mezőzombor

Sós

Mezőzombor

Szemere

Mezőzombor

Virginás

Mezőzombor

Zomborka

Monok

Lete

Monok

Meggyes

Monok

Szőlőshegy

Monok

Táncos

Monok

Zsebrik

Olaszliszka

Bandusz

Olaszliszka

Budaházi

Olaszliszka

Csontos

Olaszliszka

Dezső

Olaszliszka

Dongó

Olaszliszka

Gellért

Olaszliszka

Ginter

Olaszliszka

Györgyike

Olaszliszka

Halasi

Olaszliszka

Haraszt

Olaszliszka

Határi

Olaszliszka

Kásás

Olaszliszka

Komoróc

Olaszliszka

Kulcsár

Olaszliszka

Kupak

Olaszliszka

Lókötő

Olaszliszka

Magita

Olaszliszka

Meszes

Olaszliszka

Narancsi

Olaszliszka

Ó-mogyorós

Olaszliszka

Öreg-diós

Olaszliszka

Palandor

Olaszliszka

Rakottyás

Olaszliszka

Rány

Olaszliszka

Sajgó

Olaszliszka

Sujtó

Olaszliszka

Szent Mihály

Olaszliszka

Új-diós

Olaszliszka

Új-mogyorós

Olaszliszka

Veres Bálint

Rátka

Gyepföld

Rátka

Herceg

Rátka

Hold-völgy

Rátka

Isten-hegy

Rátka

Kerék-tölgyes

Rátka

Koldu

Rátka

Közép-hegy

Rátka

Meggyes

Alsó-Lete, Felső-Lete

Pápa, Zsedényi

Csuka, Négyszögű, Toplec

Csáki, Külső-Meszes, Vay

Öreg-Buckler, Új-Buckler

Isten-hegy alja
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Rátka

Padi-hegy

Rátka

Sarkad

Rátka

Új-hegy

Sárazsadány

Barkóczi

Sárazsadány

Dobra

Sárazsadány

Előhegy

Sárazsadány

Rudnok

Sárazsadány

Szár-hegy

Sárazsadány

Templomőrzés

Sárazsadány

Zsadányi

Sárospatak

Alsó-gát

Sárospatak

Cirkáló

Sárospatak

Ciróka

Sárospatak

Darnó

Sárospatak

Felső-gát

Sárospatak

Fürdős

Sárospatak

Gombos-hegy

Sárospatak

Gyaka-lyuk

Sárospatak

Hosszú-hegy

Sárospatak

Kácsárd

Sárospatak

Király-hegy

Sárospatak

Kútpatka

Sárospatak

Mandulás

Sárospatak

Megyer

Sárospatak

Somlyód

Sárospatak

Szegfű

Sárospatak

Szemince

Sárospatak

Tehéntánc

Sárospatak

Vérmány

Sátoraljaújhely

Alsó-Esztáva

Sátoraljaújhely

Bányi-hegy

Sátoraljaújhely

Bóda

Sátoraljaújhely

Cepre

Sátoraljaújhely

Dörzsike

Sátoraljaújhely

Fekete-hegy

Sátoraljaújhely

Felső-Esztáva

Sátoraljaújhely

Galambos

Sátoraljaújhely

Hosszú-földek

Sátoraljaújhely

Kis-Boglyoska

Sátoraljaújhely

Kis-Köves-hegy

Sátoraljaújhely

Köves-hegy

Sátoraljaújhely

Meleg-föld

Sátoraljaújhely

Meleg-oldal

Sátoraljaújhely

Nagy-Boglyoska

Sátoraljaújhely

Oremus

Sátoraljaújhely

Sátor-hegy

Sátoraljaújhely

Szár-hegy

Sátoraljaújhely

Szemszúró

Rohály
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Sátoraljaújhely

Tompa-kő

Sátoraljaújhely

Vióka

Szegi

Görbe

Szegi

Hamasberg

Szegi

Hosszú-mály

Szegi

Kassi

Szegi

Murány

Szegi

Nagyka

Szegi

Poklos

Szegi

Somos

Szegilong

Gyertyános

Szegilong

Hatalos

Szegilong

Hosszú-máj

Szegilong

Pécsi-oldal

Szerencs

Aranka-tető

Szerencs

Bába-völgy

Szerencs

Bárány

Szerencs

Berkecz

Szerencs

Csemege-tábla

Szerencs

Cserfás

Szerencs

Cserőczi

Szerencs

Csicsiri

Szerencs

Csicsiri alja

Szerencs

Dőri

Szerencs

Elő-hegy

Szerencs

Gárdony

Szerencs

Gerendás

Szerencs

Győri

Szerencs

Hegyfark

Szerencs

Kácsa

Szerencs

Kertész

Szerencs

Kőporos

Szerencs

Köves-hegy

Szerencs

Piroska

Szerencs

Rácz-dűlő

Szerencs

Szemere

Szerencs

Tókus-tető

Szerencs

Vida

Szerencs

Zomborka

Tállya

Bányász

Tállya

Bártfai

Tállya

BátorkaBátori

Tállya

Bohomáj

Tállya

Bojták

Tállya

Csatorna

Tállya

Csonka-tető

Tállya

Dongó

Tállya

Dorgó

Almási, Csáki

Szilvás

Győri-tető
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Tállya

Dukát

Tállya

Galuska

Tállya

Galyagos

Tállya

Gomboska

Tállya

Görbe

Tállya

Halastó

Tállya

Hasznos

Tállya

Hetény

Tállya

Jónap

Tállya

Kerek-domb

Tállya

Kerek-domb alja

Tállya

Két út közi

Tállya

Kis-Rohos

Tállya

Koldu

Tállya

Kővágó

Tállya

Köves-hegy

Tállya

Meggyesek

Tállya

Mulató

Tállya

Nagy-Rohos

Tállya

Nyergesek

Tállya

Nyírjes

Tállya

Õsz-hegy

Tállya

Ökörtánc

Tállya

Palánta

Tállya

Palota

Tállya

Patócs

Tállya

Pipiske

Tállya

Remete

Tállya

Sas alja

Tállya

Sipos

Tállya

Somszög

Tállya

Tekenő

Tállya

Tökös-máj

Tállya

Túróska

Tállya

Vároldal

Tarcal

Agyag

Tarcal

Alsó-Remete

Tarcal

Bajusz

Tarcal

Bakonyi

Tarcal

Baksó

Tarcal

Barát

Tarcal

Bige

Tarcal

Czeke

Tarcal

Deák

Tarcal

Dobai

Tarcal

Előhegy

Tarcal

Farkas

Tarcal

Fekete-hegy

Kassai Hasznos, Kis-Hasznos, Nagy-Hasznos

Ötvenhold, Meleg-oldal
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Tarcal

Forrás

Tarcal

Görbe-Baksó

Tarcal

Kassai

Tarcal

Kepések

Tarcal

Király-gát

Tarcal

Kövesd

Tarcal

Lantos

Tarcal

Lestár

Tarcal

Lónyai

Tarcal

Mandulás

Tarcal

Meleg-máj

Tarcal

Mester-völgy

Tarcal

Mézes-mály

Tarcal

Mogyorós

Tarcal

Nagy-Kövesd

Tarcal

Nyulas

Tarcal

Pengő

Tarcal

Perőcz

Tarcal

Péter deák

Tarcal

Remeték

Tarcal

Remeték alja

Tarcal

Siller-oldal

Tarcal

Sóhajó

Tarcal

Szarvas

Tarcal

Szentkereszt

Tarcal

Szil-völgy

Tarcal

Terézia

Tarcal

Thurzó

Tarcal

Ugar

Tarcal

Váti

Tarcal

Veres-mogyorós

Tarcal

Vinnai

Tarcal

Zafír

Tarcal

Záporos

Tokaj

Aranyos

Tokaj

Bartus

Tokaj

Binét

Tokaj

Dessewffy

Tokaj

Dobó

Tokaj

Donáth

Tokaj

Garai

Tokaj

Hétszőlő

Tokaj

Izdenczi

Tokaj

Kis-Garai

Tokaj

Lencsés

Tokaj

Malomfeli

Tokaj

Meleg-oldal

Tokaj

Nagy-szőlő

Vigyorgó

Vecsey

99

1. szám

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉRTESÍTŐ

Tokaj

Palota

Tokaj

Pécsi

Tokaj

Pinkóczi

Tokaj

Rákóczi

Tokaj

Szarka

Tokaj

Szerelmi

Tokaj

Szirmai

Tokaj

Teleki

Tokaj

Verebes

Tolcsva

Antalka

Tolcsva

Arany-Patkó

Tolcsva

Bánya

Tolcsva

Bartalos

Tolcsva

Bellő

Tolcsva

Bikoldal

Tolcsva

Boglyos

Tolcsva

Boszorkány

Tolcsva

Ciróka

Tolcsva

Csető

Tolcsva

Előhegy

Tolcsva

Galagonyás

Tolcsva

Gilányi

Ökrös, Palota, Vidlám

Tolcsva

Gyopáros

Bangó

Tolcsva

Henderke

Tolcsva

Kincsem

Tolcsva

Kopaszka

Tolcsva

Kútpatka

Tolcsva

Malomhegy

Tolcsva

Mulató

Tolcsva

Mandulás

Tolcsva

Nagy-kő

Tolcsva

Nyakvágó

Tolcsva

Pénzásó

Tolcsva

Petrács

Tolcsva

Pető

Tolcsva

Radoska

Tolcsva

Rány

Tolcsva

Rézló

Tolcsva

Serédi

Tolcsva

Som

Tolcsva

Szár-hegy

Tolcsva

Szentvér

Tolcsva

Térhegy

Tolcsva

Várhegy

Vámosújfalu

Rány

Tajpó

Bábakúta

Kincsem alja

Akasztódomb

Galuska, Petruska
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