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KÖZLEMÉNY

A  természetvédelmi  hatáskörében  eljáró  Győr-Moson-Sopron  Vármegyei  Kormányhivatal  (a

továbbiakban:  Hatóság)  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a

továbbiakban:  Ákr.)  89.  §  (1)  bekezdésének  megfelelően  közhírré  teszi  a  tárgyi  ügyben  indult

természetvédelmi engedélyezési eljárásra vonatkozóan a következőket:

1. Az ügy tárgya: horgászati tevékenység végzése védett, fokozottan védett természeti területen

2. A kérelem előterjesztésének napja: 2023.01.16.

3. A  közleménynek  a  Hatóság  ügyfélszolgálati  irodáján  való  közzétételének  napja: a

közleményen szereplő elektronikus időbélyegző szerinti dátum

4. A közlemény 15 napon keresztül kerül kifüggesztésre. A döntés a Hatóságnál megtekinthető.

5. Az ügyben hozott határozat rendelkező része:

A Hatóság a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szövetsége (9021

Győr,  Bajcsy  Zsilinszky  út  13.,  a  továbbiakban:  Horgász  Szövetség)  képviseletében

Ivancsóné Dr. Horváth Zsuzsanna ügyvezető elnök kérelmére a Szigetközi ágrendszerben,

valamint  a  Duna  mentén  és  a  Hanság-főcsatornán,  továbbá  a  Rábán  és  as  Rábcán,

természetvédelmi  oltalom  alatt  álló  területeken,  2023.  december  31-ig  a  horgászati

tevékenység végzését feltételekkel engedélyezi.

A horgászati tevékenység az alábbi feltételek betartásával végezhető:

1.)  A 2015. évben a Horgász Szövetség, a Kisalföldi  Erdőgazdaság Zrt.,  a Fertő-Hanság

Nemzeti Park Igazgatóság és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság együttműködésében

elkészített  HTVP  rendszerelemek  térképen  jelölt  horgászati  bejárók  a  jövőben  is

használhatók, gépjárművel közlekedni csak az ezen a térképen jelölt utakon lehet.

2.)  A Rábca folyó esetében a a horgászat és a közlekedés a jelen határozat  mellékletét

képező térképek és a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság által kihelyezett táblák szerint

történhet annak betartásával, hogy a depóniákon közlekedni csak gyalogosan, kerékpárral,

motorral és segédmotoros kerékpárral lehet. 

3.) A horgászati kíméleti területeken tilos a horgászat.
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4.) A 2021. február 4-én a szigetközi vízi turizmusra aktualizált (jelenleg is érvényes) 2021

májusában az  Észak-dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság  által  kiadott  térképen jelölt  térbeli  és

időbeli korlátozásokat az alábbiak szerint a horgászati tevékenység gyakorlása során is be

kell tartani:

- A sárga színnel jelölt területek igénybe vétele kizárólag horgászati célból időbeli korlátozás

nélkül lehetséges.

- A piros színnel jelölt területek közül az alábbiakra a belépés egész évben tilos, sem partról,

sem vízről horgászni nem lehet:

Öregszigeti tó, Erdei ágak, Újszigeti tó, Pókmacskási tó, Öntési tó, ezekre a kérelem sem

terjedt ki.

- A dunaremetei Pap tó esetében a nádas legfeljebb 5 m-re közelíthető meg.

- A térképen a többi piros színnel jelölt terület esetében partról történő horgászat egész évben

lehetséges.

- A térképen piros színnel jelölt területek közül csónakos horgászat is lehetséges:

Malomecsedési  ág,  Laci-szigeti  ág,  Alsó-Bős-Bagaméri  ág,  Fanosi-csatorna,  Lábányi

csatorna, valamint a Pulai-ágon a Ruszki-híd felett 200 m hosszan.

- Csónakos horgászat 10 LE-t meg nem haladó motorral meghajtott csónakból lehetséges.

 - A nem jelölt területek a horgászat szempontjából nem esnek korlátozás alá.

5.)  Új  horgászhely  csak és kizárólag a Fertő-Hanság Nemzeti  Park Igazgatóság illetékes

munkatársával  (https://www.ferto-hansag.hu/hu/munkatarsak.html)  előzetesen  egyeztetett

helyen alakítható ki, figyelemmel arra, hogy a védett terület jellege ne változzon meg.

6.) Gondoskodni kell a horgászati célból igénybe vett területek folyamatos rendben tartásáról,

a hulladék összegyűjtéséről és rendszeres elszállításáról.

7.) A horgászhelyek megközelítése érdekében nádirtás nem végezhető.

8.) A horgászhelyek környékén, védett természeti területen faültetés tilos, illetve csak külön

természetvédelmi engedély birtokában történhet.

9.)  Az  engedélyes  köteles  a  tagjai  részére  a  jelen  határozatot,  valamint  a  hivatkozott

térképeket hozzáférhetővé tenni, erről külön tájékoztatást adni. Amennyiben erre nem kerül

sor, az esetleges engedélytől való eltérés miatt a Horgász Szövetség felelősségét is vizsgálni

kell.

10.) Az engedélyes köteles a lehető legszélesebb körűen a horgászok figyelmét felhívni a

természeti  értékek (pl.  fokozottan  védett  vidra  (Lutra  lutra),  védett  mocsári  teknős  (Emys

orbicularis)),  egyéb  védett  állatfajok,  védett  növények  megóvására,  a  védett  természeti

értékek gyűjtésének tilalmára.  Védett  természeti  területen a növények,  ásványok gyűjtése

tilos.

11.)  Jelen engedély csak a Horgász Szövetséghez tartozó, jelen engedélyezési  eljárással

érintett  természetvédelmi  oltalom alatt  álló  területeken  működő horgász  egyesületek  által

kiadott horgászjegyek, napijegyek birtokosait jogosítja fel a védett természeti területen történő

horgászatra, illetve ebből a célból a fokozottan védett területre történő belépésre.

12.)  A  természeti  területen  történő  horgászat  az  országos  horgászrendben  foglaltak

maradéktalan betartásával történhet.

13.)  Védett  természeti  területen közösségi  események rendezése külön természetvédelmi

engedélyköteles.

A Hatóság felhívja a figyelmet, hogy jelen határozat előírásainak megsértése, illetve a védett,

fokozottan védett természeti érték, védett, fokozottan védett természeti terület, Natura 2000

jelölő fajok, élőhelyek károsítása, veszélyeztetése természetvédelmi bírság kiszabását és a

tevékenység megtiltását vonja maga után. 

Esetleges varsázási szándék esetére a Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy varsázni csak
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halászati hatósági engedéllyel szabad. A varsa méretének megválasztásakor, használatakor

figyelemmel kell lenni arra, hogy a varsába a fokozottan védett vidra ne férjen be, és a védett

mocsári teknősök se sérüljenek.

A Rábca folyón található duzzasztó műtárgyak 50 méteres körzetében a horgászat, sőt az ott

tartózkodás  is  tilos  műtárgyvédelmi,  baleset-megelőzési  okokból.  A  műtárgyakon  az

áthaladás  lehetséges.  Egyéb  vízfolyások  esetében  a  műtárgyak  megközelítése,  azok

környezetének  használata  az  Észak-dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság  iránymutatásai  szerint

történhet.

6. A határozat a közléssel végleges.

7. A határozat indokolási részének kivonata, főbb jogszabályhelyek:

A korábbi évekhez képest a Rába és Rábca folyók tekintetében kellett megvizsgálni, hogy a

horgászat milyen feltételekkel végezhető. Ennek érdekében az érintettek előzetesen, még a

2022. év végén egy közös egyeztetésen állapították meg a fő szabályokat.

A már korábban is engedélyezett helyszínek tekintetében további feltételek megfogalmazása

nem volt szükséges.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. §, 40.§, 42-43. §, 38. §, 78-80. §, az

általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  vonatkozó  eljárási

szabályai.

Győr, „elektronikus időbélyegző szerint"

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából

               Pandur László

                                                                                                                                  osztályvezető

Címzettek:

1) Honlapra

2) Ügyfélszolgálat – kifüggesztésre
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