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"… A mi meggyőződésünk lehet szilárd, munkánk

lehet kitartó, elhatározásunk a helyes célt felismerő, mi

akik a hazai halászat érdekében szövetkeztünk, a

vízjog rendezésének küszöbén – mint csatára nem

edzett, sikerében ki nem próbált sereg – rettegve

gondolunk arra, hogy midőn országos érdekek

versenyre kelnek a vizek használatáért, a mi

szerepünk az lesz, ha statiszta módon állunk a viadal

porondján, akárki győz, mi nem nyertünk, de talán

veszítettünk…”

Ruffy Pál (1883): Halászati lapok, Aranyosmarót
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A vízi szervezetek védelmét érintő fontosabb 

jogszabályok

❖ 2013. évi CII. tv. a halgazdálkodásról és a hal védelméről + 
133/2013. (XII. 29.) VM rend. (végrehajtási rendelet)

❖ 1996. évi LIII. tv. Természetvédelmi tv.

❖ Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekről szóló 275/2004.(X.8.) Kormány rendelet 

❖ - NATURA 2000, 14/2010 (V.11.) KvVM rend. – hrsz lista

❖ 21/2006. (I. 31.) Korm.rend. Nagyvízi medrek, a parti sávok, a 
vízjárta, valamint a fakadóvizek által veszélyzetetett területek 
használatáról és hasznosításáról, valmint a nyári gátak által 
védett tetületek értélkének csökkenésével kapcsolatos eljárásról.

❖ 6/2002. (XI. 5.) KvVM rend. Az ivóvízkivételre használt vagy 
ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak 
életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek 
szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről

❖ 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás 
egyes szabályairól  (Víz-keretirányelv)



1997. évi XLI. törvény

◆ Méretkorlátozás

◆ Eszközök korlátozása

◆ Tilalmi idők

2013. évi CII tv.

A hal élőhelyének védelme is szerepel

pl.: 11. § (1) bek. c) pontja:

a gép meghajtású vízi járművek 
használatának korlátozása vagy tiltása





A természet védelméről szóló 1996. évi  LIII. törvény 

halászattal és horgászattal kapcsolatos főbb 

rendelkezései

14.§ Tilos a nem őshonos halfajok természetes 
vagy természetközeli vizekbe telepítése, 
továbbá halgazdasági célú halastavakból az 
ilyen halfajok más élővizekbe való juttatása. 

18.§ (1) A természetes és természetközeli 
állapotú vizes élőhelyen, a természeti értékek 
fennmaradásához, a természeti rendszerek 
megóvásához, fenntartásához szükséges 
ökológiai vízkészletet mesterséges 
beavatkozással elvonni nem lehet. 



◆ 21.§ (1) Természeti területen a tv. hatóság 
engedélye szükséges: 

◆ c) halászati üzemtervek jóváhagyásához. 

(3) Természetes és természetközeli állapotú 
a) vizes élőhelyek, különösen folyóvizek, tavak 
partvonalának, valamint a vizeket kísérő 
természetes életközösségek…… 
megváltoztatásához, 
b) vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától 
számított 50 méteren belül, tavak partjától 
számított 100 méteren belül meglévő épületek, 
építmények, létesítmények, átépítéséhez, 
átalakításához, vízi létesítmények, kikötők, illetve 
a halászati célú hasznosítást szolgáló 
létesítmények létesítéséhez, kivitelezéséhez a 
tv. hatóság hozzájárulása szükséges. 



◆23.§ (1) Természeti érték és terület 
kiemelt oltalma a védetté 
nyilvánítással jön létre. 
(2) E törvény erejénél fogva védelem 
alatt áll valamennyi forrás, láp, 
barlang, víznyelő, szikes tó, 
kunhalom, földvár. 



◆ 38.§ (1) Védett természeti területen a 
természetvédelmi hatóság engedélye szükséges 
különösen: 
a) kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez; 
h) horgászathoz; 

◆ 39.§ (1) Védett természeti területre közvetlen 
kihatással lévő vagy azt közvetlenül érintő más 
hatósági eljárás során a természetvédelmi 
hatóság szakhatóságként működik közre, így 
különösen: 
d) vízimunka, vízilétesítmény és vízhasználat; 
f) az erdészeti, vadászati, halászati hatósági
eljárásokban; 

43.§ (1) Tilos a védett állatfajok egyedének 
zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, 
szaporodásának és más élettevékenységének 
veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, 
pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, 
károsítása. 



Nemzeti jogszabálytár - www.njt.hu



NATURA 2000

◆ Madárvédelmi irányelv (SPA) 
madárvédelmi terület

◆ Élőhelyvédelmi irányelv (pSCI) 
Különleges élőhelymegőrzési 
terület

iszapos partú folyók részben 
Chenopodium rubri, és részben 
Bidention növényzettel 

enyves éger (Alnus glutinosa) és 
magas kőris (Fraxinus excelsior)
alkotta ligeterdők (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)

keményfás ligeterdők nagy folyók 
mentén Quercus robur, Ulmus 
laevis és Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior vagy Fraxinus 
angustifolia fajokkal (Ulmeon 
minoris)

◆ Pl: Duna és ártere pSCI (HUDI 20034)

remetebogár (Osmoderma eremita)

leánykoncér (Rutilus pigus)

ragadozó őn (balin) (Aspius aspius)

halványfoltú küllő (Gobio 
albipinnatus)

ingola fajok (Eudontomyzon spp.)

selymes durbincs (Gymnocephalus 
schraetzer)

szivárványos ökle (Rhodeus sericeus)

német bucó (Zingel streber)

magyar bucó (Zingel zingel)

vágócsík (Cobitis taenia)

széles durbincs (Gymnocephalus 
baloni)

réti csík (Misgurnus fossilis)

garda (Pelecus cultratus)
vöröshasú unka (Bombina bombina)

tarajos gőte (Triturus cristatus)

mocsári teknős (Emys orbicularis)

275/2004 X. 8. Korm. Rend.



Különleges természetmegőrzési területek 

Magyarországon



Különleges madárvédelmi területek 

Magyarországon



221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 

(Víz-Keretirányelv)

◆ A rendelet célja, hogy a vizek jó állapotának elérése és 
fenntartása érdekében szükséges intézkedéseket, egységes 
keretbe foglalja. VGT

◆ …”a víztestek jó állapota: olyan jellemző állapot, amelyben 
a felszíni víztest ökológiai és kémiai állapota, a felszín 
alatti víztest minőségi és mennyiségi állapota is - a külön 
jogszabályok szerint - legalább jó”





VKI kategóriák

◆ Természetes vízfolyás 

Jó ökológiai állapot

◆ Erősen módosított vízfolyás 

Jó ökológiai potenciál

Vízgyűjtőgazdálkodási tervek 
www.vizeink.hu



Engedélyezési eljárás

◆ Illetékes hatóság: Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály

◆ Vízügyi hatóság jogutódja jelenleg 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

◆ Környezetvédelmi engedély (hatásvizsgálat 
314/2005 XII. 25. Korm. rend.), NATURA 2000 
hatásvizsgálat

◆ Az egyes feltételek itt leírásra kerülnek

◆ Vízjogi engedély 
Konkrét műszaki tervek benyújtása a feltételek 

figyelembevételével.



Környezetvédelmi  és Természetvédelmi 

Felügyelőségek (2016-ig) – most megyei



Nemzeti Park Igazgatóságok



Vízügyi Igazgatóságok



Hatásvizsgálatköteles

tevékenységek 

314/2005 XII. 25. Korm.rend.

◆ Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés 
haltermelő üzemben országos jelentőségű 
védett természeti területen

◆ Felszín alatti vizek igénybevétele egy 
vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból 
5 millió m3/év vízkivételtől 

◆ Felszíni vizet átvezető létesítmény 100 millió 
m3/év vízszállító kapacitástól (nem tartozik ide 
az ivóvíz vezetékben történő átvezetése) 



A felügyelőség döntésétől függően 

hatásvizsgálatköteles tevékenység
◆ Felszín alatti vizek igénybevétele, ha egy 

vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból 
a napi vízkivétel

- talajvízből az 1000 m3-t

- termál karsztvízből az 500 m3-t

- rétegvízből az 5000 m3-t

- hideg karsztvízből a 2500 m3-t

- partiszűrésű vízből a 5000 m3-t

- termál rétegvízből a 2000 m3-t

- forrásból a mindenkori forráshozam 33%-át 
és az 

50 m3-t meghaladja 



◆ Felszíni vizek közötti vízátvezetés (ha nem 
tartozik az 1. mellékletbe), ha az átvezetett víz
- a vízadó tó közepes, illetőleg a vízadó tározó 
(minimális) üzemi vízszintjéhez tartozó víz 
tömegének 20%-át egy év alatt, vagy
- a vízadó vízfolyás augusztusi 80%-os 
vízhozamának (Qaug80%) 20%-át, illetve, ha
- a befogadó tó közepes, illetőleg a befogadó 
tározó (minimális) üzemi vízszintjéhez tartozó víz 
tömegének 5%-át egy év alatt, vagy az ezeket 
tápláló vízfolyások Qaug80% vízhozamának 
10%-át, vagy
- a befogadó vízfolyás Qaug80% vízhozamának 
10%-át meghaladja.

A felügyelőség döntésétől függően 

hatásvizsgálatköteles tevékenységek



◆ Duzzasztómű vagy víztározó 1 millió m3 
duzzasztott, illetve tározott vízmennyiségtől (ha 
nem tartozik az 1. mellékletbe); vízbázis 
védőövezetén, védett természeti területen 
méretmegkötés nélkül

◆ Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés 
haltermelő üzemben (ha nem tartozik az 1. 
mellékletbe)

A felügyelőség döntésétől függően 

hatásvizsgálatköteles tevékenységek



◆ Halastó vagy tórendszer 30 ha-tól; 
vízbázis védőövezetén, védett természeti területen 
vagy annak védőövezetén méretmegkötés nélkül 
(ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

◆ Állóvíz- és holtágszabályozás 5 ha 
szabályozandó vízfelülettől vagy 1 km partvonal 
hossztól; 
vízbázis védőövezetén, védett természeti területen 
méretmegkötés nélkül

◆ Folyószabályozás vagy folyócsatornázás 3 fkm-
től; 
kanyarátvágás esetén vagy vízbázis védőövezetén, 
védett természeti területen, hosszmegkötés nélkül

◆ Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti vízelvezető-
képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú 
iszapeltávolítást és rézsűrendezést) 1 km 
vízfolyáshossztól; 
vízbázis védőövezetén 50 m vízfolyáshossztól, 
védett természeti területen méretmegkötés nélkül

A felügyelőség döntésétől függően 

hatásvizsgálatköteles tevékenységek



◆ Érint-e bármilyen jellegű védett területet? (pl: 
Natura 2000, TK, TT, NP, helyi védett)

◆ Érinti-e védett faj élőhelyét?

◆ Várható-e, hogy bármilyen  természeti értékre 
hatással van?

Az engedélykérelem elbírálásának 

természetvédelmi szempontjairól



Az engedélykérelem elbírálásának 

természetvédelmi szempontjairól

◆ Tavak létesítése

– Völgyzárógátas

– Oldaltöltéses (körtöltéses)

– Ásott tavak (magas talajvíz)

– Meglévő tavak halászati hasznosítása

– A tavak létesítésének időszaka

◆ Tavak üzemeltetése



Természetesvízi halgazdálkodás

– Halgazdálkodás – sok hal

– Természetvédelem – sokféle hal

Ívóhelyek, Táplálkozóhelyek, Telelőhelyek



Hegyvidéki-dombvidéki 
kisvízfolyások

Abiotikus adottságok:
gyors áramlás
köves aljzat
optimális gázló-medence arány 

100 m gázlóra minimum 20 medence
árnyékoltság
behulló szerves anyagok jelenléte (rovarok, 
levelek…stb.)



◆ kövi rák 
(Austropotamobius
torrentium)



kövi csík (Barbatula barbatula)



fürge cselle (Phoxinus phoxinus)





sebes pisztráng (Salmo trutta trutta)



domolykó (Leuciscus cephalus – syn: Squalius c.)



fenékjáró küllő (Gobio gobio)



kárpáti márna (Barbus carpathicus KOTLÍK, 

TSIGENOPOULOS, RÁB & BERREBI, 2002)

(B. …meridionalis, … pelloponnesius...)



sujtásos küsz (Alburnoides bipunctatus)



Hegyvidéki dombvidéki kisvízfolyások 

veszélyeztető tényezői (1. területfoglalás, 

hulladék patakba szórása)





Hegyvidéki dombvidéki kisvízfolyások 

veszélyeztető tényezői (2. mederlépcsők)



Hegyvidéki dombvidéki kisvízfolyások 

veszélyeztető tényezői (3. partrendezés)



Hegyvidéki dombvidéki kisvízfolyások 

veszélyeztető tényezői (4. tározók létesítése)



Hegyvidéki dombvidéki 

kisvízfolyások veszélyeztető 

tényezői (5. „európai 

gondolkodás hiánya”)



Hegyvidéki dombvidéki kisvízfolyások 

veszélyeztető tényezői (6. Belterületi 

csapadékvíz elvezetők kialakítása, „betonozás” 

– majd a befogadó patak szükségessé vált 

rendezése)



Síkvidéki kisvízfolyások (mocsarak, lápok 

maradványai)

Abiotikus adottságok

◆ lassú áramlás

◆ iszapos, lágy aljzat

◆ nagy növényborítottság





◆ A természetes állapothoz 
közelít a vízügyi szempontból 
elhanyagolt területek – ezek 
megmentésére komoly esély 
van abban az esetben ha a 
terület vagyonkezelője a 
nemzeti park, vagy a 
tulajdonosok hajlandóak a 
megegyezésre.



lápi póc (Umbra krameri)



réti csík (Misgurnus fossilis)



vágócsík (Cobitis taenia)



tarka géb (Proterorhinus marmoratus)



compó (Tinca tinca)



széles kárász (Carassius carassius)



Nagyobb vízfolyások



kecsege  (Acipenser ruthenus)– 1 m, 7 kg (1,1 m, 10 kg)

vágótok (Acipenser gueldenstaedti) – 2,5 m, 100 kg



sőregtok (Acipenser stellatus) – 2,2m, 80 kg

viza (Huso huso)– 100 év, 9 m, 1500kg



márna (Barbus barbus)

kárpáti márna (Barbus

carpathicus) - patakok



halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus)



paduc (Chondrostoma nasus)



magyar bucó (Zingel zingel)



német bucó (Zingel streber)



Selymes durbincs

(Gymnocephalus schraetzer)



balkáni csík (Sabanejewia aurata)



dunai gázlók



1997, Freshwater biology (37) 10. p.













Invazív géb-fajok megjelenése 

a Duna hazai szakaszán.

feketeszájú géb (Neogobius melanostomus)



1872 1970 1996 2001 2005









A halászati kutatómunka főbb eszközei



Elektromos halászgép





1.

1.
3.

2.



Köszönöm a figyelmet!


