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89/2021. (V. 3.) önkormányzati határozat melléklete  

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat (székhelye: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5., 

adószáma: 15732918-2-16, képviseli: Hegyes Zoltán  polgármester; a továbbiakban Kiíró) a 

halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben foglaltak (a 

továbbiakban: Hhvtv.) alapján nyilvános pályázatot hirdet  

 

a Cibakházi Holt Tisza 

 

(094/6 hrsz-ú a/, d/, és h3/ jelű, 056/4 hrsz-ú a/ jelű, 043/6 hrsz-ú d/, j/, és k/ jelű, 040/182 

hrsz-ú, 044/23 hrsz-ú, 058/17 hrsz-ú; víztér kód: 16-055-1-5) megnevezésű, 118,5911 ha 

kiterjedésű halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogának  

 

2021. június 1. napjától - 2035. december 31. napjáig  

 

tartó haszonbérletbe adására.  

 

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 legkésőbb a pályázati felhívás – önkormányzati honlapon feltüntetett – 

hivatalos közzétételének napját követő 14. napig, azaz a pályázat benyújtási határidejének 

napjáig kell átutalni a kiíró 11745042-15409838-00000000 számú számlájára. 

Az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „halgazdálkodási jog 

pályázati regisztrációs díja” kifejezést.  

A regisztrációs díj megfizetésére vonatkozó visszavonhatatlan pénzügyi megbízást igazoló 

dokumentumot a pályázathoz kell mellékelni. 

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje: 

A pályázatot 2021. május 17-én 1600 óráig papír alapon, két eredeti, minden oldalon 

aláírt példányban, személyesen kell benyújtani a Kiíró részére, lezárt borítékban. 

A borítékban a nyomtatott pályázati példányok mellett a pályázat végleges, aláírt 

változatának szkennelt, digitális másolatát is el kell helyezni! 

 

A pályázat módosítására a benyújtást követően nincs lehetőség! 

 

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, a 

pályázati eljárást a döntéshozatalig bármikor érvénytelenítheti, mely esetekben a regisztrációs 

díj visszafizetésre kerül. A pályázat beadásával kapcsolatban felmerült egyéb költségek, 

esetleges károk megtérítését a Kiíró nem vállalja. 
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A pályázaton való részvételre jogosultak köre:  

A pályázaton magyarországi településen székhellyel rendelkező horgászati, halgazdálkodási 

céllal alapított és a jelen pályázat benyújtását megelőző év utolsó naptári napjáig legalább öt 

teljes naptári éve bejegyzetten működő gazdálkodó szervezet vagy civil szervezet vehet részt.  

Alkalmas az ajánlattevő, ha a pályázatában a Hhvtv. szerint a haszonbérlőt terhelő 

valamennyi kötelezettség teljesítését vállalja és valamennyi feltételnek megfelel mind az 

ajánlattevő, mind a benyújtott pályázata. 

 

Haszonbérleti díj: 

A holtág jelenlegi haszonbérleti díja: 11.000.- Ft/ha/év  

A pályázatban megajánlható haszonbérleti díj minimális összege:  1.350.000.- Ft/év. 

A haszonbérlet ideje alatt az önkormányzat a haszonbérleti díjat évente felülvizsgálhatja, és a 

KSH által közölt inflációs adatnak megfelelő mértékben emelheti. 

 

Kártalanítási igény: 

Az előző halgazdálkodásra jogosult Hhvtv. 31. § (1) bekezdés szerint megjelölt kártalanítási 

igénye: 

3.000.000.- Ft 

 

A pályázat érvényessége: 

Érvénytelen a pályázat, ha  

a) a pályázatot a pályázati kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be;  

b) ha a regisztrációs díj nem került befizetésre; 

c) nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak;  

d) a pályázó a pályázat szerinti haszonbérleti szerződés megkötésére jogszabály alapján 

nem jogosult; 

e) a pályázó a pályázatában nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, vagy 

hamis/hamisított dokumentumot nyújtott be;  

f) a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási 

felhívásnak; 

g) a pályázóval szemben a pályázati felhívás közzétételét megelőző öt évben jogerősen 

halgazdálkodási bírságot szabtak ki;  

h) a pályázónak a Kiíróval szemben bármilyen jogcímen keletkezett, lejárt tartozása van; 

i) a pályázó nem vállal kötelezettséget az előző halgazdálkodásra jogosult kártalanítási 

igényének kifizetésére (kivéve, ha a pályázó azonos az előző halgazdálkodásra 

jogosulttal). 

 

A pályázat tartalmi követelményei:  

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:  

a) szervezet nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzék vagy nyilvántartási számát, 

képviseletre jogosult nevét, elektronikus elérhetőségét;  

b) szervezet eddigi halgazdálkodási tevékenységének rövid (1-2 oldal) ismertetését; 

c) a megajánlott éves haszonbérleti díj összegét;  
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d) a haszonbérlet teljes idejére szóló halgazdálkodási hasznosítási, valamint 

horgászturisztikai fejlesztési koncepcióját; 

e) által vállalt halgazdálkodási és horgászturisztikai szolgáltatásokat és kötelezettségeket;  

f) nyilatkozatát arról, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket magára nézve 

kötelező érvényűen elfogadja;  

g) nyilatkozatát arról, hogy ismeri és vállalja a Hhvtv. szerint haszonbérlőt terhelő 

valamennyi kötelezettséget;  

h) nyilatkozatát arról, hogy a pályázóval szemben a pályázati felhívás közzétételét 

megelőző öt évben jogerősen halgazdálkodási bírságot nem szabtak ki;  

i) nyilatkozatát arról, hogy nem áll csőd-, kényszertörlési-, felszámolási vagy 

végelszámolási eljárás alatt;  

j) nyilatkozatát arról, hogy tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették 

fel;  

k) nyilatkozatát arról, hogy a pályázó vállalja, hogy minden év januárjában írásban 

beszámol az előző évi tevékenységről;  

l) nyilatkozatát arról, hogy nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, 60 napnál 

régebben lejárt esedékességű köztartozása – emellett a szerződéskötésig be kell 

mutatnia az erről szóló igazolást;  

m) igazolását arról, hogy a Kiíróval szemben bármilyen jogcímen keletkezett, lejárt 

tartozása nincs;  

n) nyilatkozatát arról, hogy az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 

szervezetnek minősül;  

o) nyilatkozatát arról, hogy vállalja a Hhvtv. 31. § (1) bekezdésében foglalt, és a 

pályázati kiírásban szereplő kártalanítási igény kifizetését (kivéve, ha a pályázó 

azonos az előző halgazdálkodásra jogosulttal);  

p) által hiánytalanul kitöltött összefoglaló adatlapot (1. melléklet).  

 

Egyéb speciális feltételek: 

• A nyertes pályázó a haszonbérlet teljes ideje alatt a Cibakházi Holt Tisza 

halgazdálkodási tervének és horgászrendjének bármilyen módosítását csak a 

tulajdonos Önkormányzattal egyeztetve, a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulásával 

teheti meg. 

• A nyertes pályázó vállalja, hogy az elvi halgazdálkodási tervben szereplő minimális 

haltelepítési kötelezettséget a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 31. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában leírt lehetőségek szerint minden évben túlteljesíti. 

(az elvi halgazdálkodási terv és az érvényes horgászrend a 2. és 3. mellékletben) 

 

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 kiírása és benyújtása közötti időszakban a pályázó a hivatal@cibakhaza.hu e-mail 

címen kérhet további információkat a pályázattal kapcsolatosan. 
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A pályázatok elbírálása: 

Kiíró kizárólag a kiírásban meghatározott értékelési szempontok alapján rangsorolja és bírálja 

el a beérkezett pályázatokat.  

Kiíró az összességében legelőnyösebb (legtöbb pontot elért) pályázat benyújtójával köt 

szerződést. Nem köthető szerződés olyan pályázóval, aki a lehetséges száz pontból legalább 

51-et nem ért el. 

A benyújtott pályázatokat a Kiíró a bontástól számított 3 napon belül megvizsgálja abból a 

szempontból, hogy nem áll-e fenn érvénytelenségi ok, a pályázat tartalmazza-e az előírt 

mellékleteket és nyilatkozatokat, szükséges-e hiánypótlás. Ha a pályázó a pályázatot hibásan, 

hiányosan nyújtotta be, és azok jellegüknél fogva pótolhatók, a Kiíró e-mailben egy 

alkalommal felhívja a pályázót a hiánypótlásra vagy a pályázat kijavítására. A hiánypótlást a 

pályázónak e-mailben kell benyújtania. A hiánypótlás benyújtására a hiánypótlási felhívás e-

mailben történt kézbesítését követő három napon belül van lehetőség. A pályázatok elbírálása 

során a Kiíró írásban felvilágosítást kérhet a pályázatban foglaltakkal kapcsolatban a 

Pályázótól.  

A Kiíró jogosult megvizsgálni a pályázók alkalmasságát a szerződés teljesítésére, ennek során 

ellenőrizheti a csatolt dokumentumok valódiságát, eredetiségét. 

 

Az elbírálás menete 

Az összefoglaló adatlap pontozása és a szakmai bírálat a bontás és az esetleges hiánypótlás 

után 1 héten belül megtörténik. 

Pályázatok bontása:     2021. május 18. 1000 óra 

Pályázatok tartalmi és formai ellenőrzése:  2021. május 18. 

Hiánypótlás teljesítésének határideje:   2021. május 21. 1600 óra 

Pályázatok elbírálása:     2021. május 25. 

Haszonbérbeadásról szóló döntés:    2021. május 27. 

Szerződéskötés:     2021. május 31. 

A bontás nyilvános, azon a pályázó képviselője részt vehet. 

 

Az elbírálás pontrendszere 

Az elbírálás során a pályázatra adható pontszám összetétele: 

1. A halgazdálkodási koncepció szakmai értékelése:   25 pont 

2. A horgászturisztikai fejlesztési koncepció szakmai értékelése:  25 pont 

3. Az összefoglaló adatlapon elérhető pontszám:    50 pont 

 

A halgazdálkodási koncepció értékelésének szempontjai: 

Megfelel-e a jogszabályi háttérnek; ökológiai állapot, vízminőség fenntartása; halállomány 

fejlesztésének tervei (pl.: élőhely javítás, ívóhely rekonstrukció, stb.); haltelepítések módja, 

ideje; halőrzés módja; ivadék előállítás, halnevelés; szelektív halászat szabályozása. 

 

A horgászturisztikai fejlesztési koncepció értékelésének szempontjai: 

Horgászturisztikai szolgáltatások; tervezett horgászturisztikai fejlesztések; tervezett 

marketing; természeti rendszer megóvása a turizmus káros hatásaitól (fenntarthatóság); nyílt 

horgászversenyek száma típusa. 
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1. melléklet 

 

Összefoglaló adatlap 

 

Az adatlap kitöltése során a „pályázó által vállalt kötelezettség” oszlop egyes soraiban kérjük 

megjelölni (kiemeléssel, színezéssel) a vállalt kötelezettségeket. Minden értékelési szempont 

szerint egyet kell kiválasztani. 

 

Értékelési szempont Pályázó által vállalt kötelezettség Pontszám 

Pályázó által felajánlott éves 

haszonbérleti díj 

1.350.000.- Ft 1  

1.400.000.- és 1.800.000.- Ft 

között 
3 

2.000.000.- Ft felett 5 

Pályázó rendelkezik halgazdálkodási 

gyakorlattal  

nem rendelkezik 0  

10 év alatti gyakorlat 3 

10 év feletti gyakorlat 5 

Pályázó a jogszabályi kötelezettségnél 

(4 fő hivatásos halőr) több fővel 

biztosítja a halőrzést 

Igen, de csak társadalmi halőrökkel 1  

1 fő hivatásos halőrrel és 

társadalmi halőrökkel 
3 

Több hivatásos halőrrel és 

társadalmi halőrökkel 
5 

Többlet haltelepítések vállalása 

(133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 31. § 

(1) bekezdés a) és b) pont szerint) 

10 % túlteljesítés 1  

25 % túlteljesítés 3 

50 % túlteljesítés 5 

A holtág vízminőségének rendszeres 

műszeres ellenőrzése  

évi egy alkalommal 1  

évi három alkalommal 3 

évi több mint 3 alkalommal 5 

A holtág kiemelt partszakaszainak 

(hidak környéke, versenypálya) a 

rendben tartása (szemétszedés, kaszálás) 

évi egy alkalommal 1  

évi három alkalommal 3 

évi több mint 3 alkalommal 5 

Kárókatona rendszeres riasztása a téli 

időszakban 

vállalja 5  

nem vállalja 0 

Horgászturizmus fejlesztése (csónak-

lekötőhely létrehozása, üzemeltetése) 

vállalja 5  

nem vállalja 0 

Horgászturizmushoz kapcsolódó nyílt 

horgászversenyek szervezése 

vállalja 5  

nem vállalja 0 

Aktuális horgászati információkat 

tartalmazó honlap üzemeltetése 

vállalja 5  

nem vállalja 0 

Összes elért pont:  
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2. melléklet 

 

H A L G A Z D Á L K O D Á S I    T E R V 

 

Halgazdálkodásra jogosult neve:  

Halgazdálkodásra jogosult 

lakcíme/székhelye: 
 

Halgazdálkodásra jogosult adószáma:  

Nyilvántartott halgazdálkodási vízterület 

neve: 
Cibakházi Holt Tisza 

Nyilvántartott halgazdálkodási vízterület 

nyilvántartott területe 
118,5911 ha 

Nyilvántartott halgazdálkodási vízterület 

víztér kódja: 
16-055-1-5 

Halgazdálkodási terv készítőjének neve:  

Halgazdálkodási terv készítőjének 

telefonszáma: 
 

Halgazdálkodási terv készítőjének 

elektronikus elérhetősége: 
 

Halgazdálkodási terv horgászszervezeti 

jóváhagyójának neve*: 
 

Halgazdálkodási terv horgászszervezeti 

jóváhagyójának telefonszáma*: 
 

Halgazdálkodási terv horgászszervezeti 

jóváhagyójának elektronikus elérhetősége*: 
 

Érvényességi időszak meghatározása: 2021. június 1. – 2025. december 31. 

*MOHOSZ alhaszonbérlet esetén 
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A vízterületen tervezett halgazdálkodás és más, halgazdálkodással összefüggő 

hasznosítási célok*: 

a) horgászat 

b) rekreációs halászat 

c) horgászati célú haltermelés 

*aláhúzással jelölni 

d) horgászsportra és horgászturizmusra vonatkozó kiegészítések 

 

Horgászat 

A vízterület halgazdálkodásának fő célja a horgászok számára a horgászati és a jó fogási 

lehetőségek biztosítása. A halgazdálkodás során a vízterület ökológiai lehetőségein belül 

próbálunk optimális helyzetet biztosítani a horgászok számára. A halgazdálkodás során törekedni 

kell a halfauna sokféleségének a megőrzésére.  

A horgászok fogási eredményeit pontosan nyilvántartjuk.  

A pontytelepítéseket az év során több alkalommal hajtjuk végre. 

A ponty terv feletti telepítése esetén a kétnyaras korosztályt kell előnyben részesíteni. 

Ragadozó halak terv feletti telepítése esetén a vízminőség és az élőhely jellege alapján előnevelt 

vagy egynyaras csuka partszélben történő, szórt telepítése, illetve előnevelt süllő vagy előnevelt 

balin telepítése lehetséges. 

Haltelepítések után eseti, maximum 15 napos horgászati és halászati tilalom elrendelhető. 

Halgazdálkodáson kívüli, egyéb hasznosítási célunk a vízterületen nincs. 

A vízterület részletes horgászrendjét mellékelem (1. melléklet). 

 

Szelektív halászat 

A Cibakházi Holt Tisza területén halászat kizárólag az alábbi célokból végezhető: 

a) Tájidegen halfajok gyérítése (pl. törpeharcsa, busa, ezüstkárász stb.).  

b) A halállomány szabályozása  

c) Kármegelőzés, kármentés, egyéb vis maior esetben  

d) Őshonos halfajok mesterséges szaporítása valamint szaporodásbiológiai kutatás. 

e) Faunisztikai kutatás 

Fenti halászati tevékenységek csak a halgazdálkodási hatóság engedélye alapján végezhetők. 

A halászati tevékenységeket naprakészen kell dokumentálni. 

A felsorolt halászati tevékenységeket csak a halgazdálkodási hasznosító megbízásával és állami 

halászjeggyel rendelkező szakember végezheti. Az egyes halászati tevékenységek pontos 

szabályait, az alkalmazható eszközöket a halgazdálkodási hatóság engedélye és a halgazdálkodó 

által kiadott megbízási szerződés tartalmazza. Kutatást kizárólag kutatói engedéllyel rendelkező 

szeméylek végezhetnek. 

 

Horgászsportra és horgászturizmusra vonatkozó kiegészítések: 

Fontos feladatunknak tartjuk a horgászsport fejlesztését, népszerűsítését. A település 

önkormányzatával valamint az iskolával együttműködve minden évben igyekszünk gyermek és 

ifjúsági horgásztáborokat szervezni. 

Az Önkormányzat támogatásával 2020-ban kezdtünk bele a horgászturizmus jelentős 

fejlesztésébe. Ennek keretében megújítottuk a horgászrendet, és szeretnénk, ha csónakok vízre-

tételére és kulturált kikötésére alkalmas területeket kijelölni, illetve üzemeltetni. 
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Évenkénti haltelepítés tervezett minimális mennyiségére vonatkozó adatok, halfaj és 

korosztály szerinti megosztásban: 

 

2021. évben*** 

Halfaj Korosztály* Mennyiség** 

Ponty 3 nyaras 4000 kg 

Ponty 2 nyaras 2500 kg 

Ponty 1 nyaras 500 kg 

Csuka előnevelt 25.000 db 

 

2022. évben*** 

Halfaj Korosztály* Mennyiség** 

Ponty 3 nyaras 4000 kg 

Ponty 2 nyaras 2500 kg 

Ponty 1 nyaras 500 kg 

Csuka előnevelt 25.000 db 

 

2023. évben*** 

Halfaj Korosztály* Mennyiség** 

Ponty 3 nyaras 4000 kg 

Ponty 2 nyaras 2500 kg 

Ponty 1 nyaras 500 kg 

Csuka előnevelt 25.000 db 

 

2024. évben*** 

Halfaj Korosztály* Mennyiség** 

Ponty 3 nyaras 4200 kg 

Ponty 2 nyaras 2700 kg 

Ponty 1 nyaras 600 kg 

Csuka előnevelt 25.000 db 

 

2025. évben*** 

Halfaj Korosztály* Mennyiség** 

Ponty 3 nyaras 4200 kg 
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Ponty 2 nyaras 2700 kg 

Ponty 1 nyaras 600 kg 

Csuka előnevelt 25.000 db 

 

* korosztálynál az alábbiak lehetnek: fészek, előnevelt, 1 nyaras, 2 nyaras, 3 nyaras, 

nagytestű 

** 1 nyaras, 2 nyaras, 3 nyaras, nagytestű kilogrammban, fészek és előnevelt darabban 

*** plusz sor felvihető 

 

A halállomány felmérésére, monitorozására vonatkozó nyilatkozatok, elképzelések: 

 

A lehetséges halászati tevékenységek indoklása és szabályai 

a) Tájidegen halfajok gyérítése (pl. törpeharcsa, busa, ezüstkárász stb.).  

A tájidegen fajok gyérítésére Cibakházi Holt Tisza területén a halgazdálkodó évente 

szükség szerint, de legalább 30 napos időtartammal végez/végeztet halászatot. Ívási 

időszakokban és az idegenforgalmi főszezonban (március 1. – szeptember 30.) a 

halászat tilos. 

Az ökológiai célú szelektív halászat elsődleges célja, a törpeharcsa állomány 

gyérítése. A vízminőség, és az őshonos halfajok védelme érdekében 2-3 évente 

szükséges a busa állomány szelektív ökológiai halászatáról is gondoskodni. 

b) A halállomány szabályozása  

A halállományt szabályzó szelektív halászatra eseti jelleggel, kizárólag előzetes 

szakértői engedély alapján kerülhet sor. A halászat csak október-november 

hónapokban folytatható. 

c) Kármegelőzés, kármentés, egyéb vis maior esetben  

A Cibakházi Holt Tisza vízminősége és ökológiai állapota a nyári aszály 

időszakában kerülhet olyan helyzetbe, hogy a holtág egyik szakaszán kialakuló rossz 

vízminőség, esetleg a vízszint erőteljes csökkenése (a Holt Tiszából jelentős 

mértékben öntöznek) veszélyeztetheti a halállományt. Ebben az esetben az adott 

szakaszról mindenképpen szükséges a halállomány átmentése a túlélést biztosító 

szakaszokra. 

d) Őshonos halfajok mesterséges szaporítása valamint szaporodásbiológiai kutatás céljából. 

csuka esetében minimum 50 cm, maximum 30 db anyahal,  

süllő esetében, minimum 40 cm, maximum 30 db anyahal, 

ponty esetében, minimum 40 cm, maximum 30 db anyahal,  

kifogása engedélyezhető, előzetes szakértői vélemény alapján. 

Az anyahalakat és utódaikat a Holt Tiszába kell visszatelepíteni. 

A halászat kizárólag az adott halfaj ívási időszaka előtt vagy elején, maximum egy 

hét időtartamra engedélyezhető. 

e) Faunisztikai kutatás 

A holtágon az elmúlt években több olyan faunisztikai kutatás is történt, amely a 

védett halfajok előfordulását, állománynagyságát vizsgálta. Ezek a kutatások néhány 

évenként ismétlődnek. A kutatás során fogott halakat csak indokolt esetben, 

állatorvosi vizsgálat céljából lehet elszállítani. 

 

 

A víz minőségének és a halállományok védelmét célzó intézkedések, beleértve a hal 

rendszeres etetésére vagy haltermelés esetén takarmányozására vonatkozó szabályokat is: 
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Vízminőségvédelem: 

A holtág vízminőségét jelenleg nincs lehetőségünk befolyásolni, mivel a vízjogi engedély 

alapján a holtág belvízbefogadó, a halőri munka folyamán a folyamatos megfigyelés 

biztosított, ezen kívül kéthavonta műszeres vízminőség ellenőrzés, illetve szükség szerint 

vízmintavétel és ennek hivatalos laboratóriumi vizsgálata. 

Halállományok védelme: 

A vízterületen a téli időszakban, amikor még nincs annyira hideg, hogy a holtág befagyjon, 

időnként egy-egy nagyobb csapat kárókatona megjelenik. Ezekben az időszakokban 

igyekszünk a lehetséges eszközökkel elriasztani őket. 

 

 

A halgazdálkodás érdekében a vízinövényzet és a víziállat-állomány fenntartására tervezett 

intézkedések: 

 

Folyamatos intézkedés nem indokolt. Amennyiben beavatkozást igénylő helyzet alakulna ki, 

gondoskodunk az ökológiai állapotnak megfelelő helyzet fenntartásáról. 

Horgászrendi szabályozás szerint tilos a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a 

partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása. 

 

 

Az állandó vagy időszakos halgazdálkodási kíméleti területek kijelölésére tervezett 

intézkedések: 

 

Állandó kíméleti terület: 

A 2+400 hossz szelvénytől - (Terecskei tótól), (GPS 46"58'2l.14"É 20"11'25.61"K) l 

km-es szakaszon Holt Tisza községből kivezető felső hídjáig, (a mezőgépi átjáróig) 

3+446 hossz szelvényig (GPS 46°57'55.89"É 20"l1 '45.74"K) (Kistisza) kíméleti 

terület került kijelölésre.  

A kíméleti területen egész évben TILOS horgászni. 

 

Időszakos kíméleti területek: 

Vermelő területek  

Kisörvény kíméleti terület: 

A sárszögi úttól a - a dorai kútig terjedő szakasz: 

É - K: 46,9585815° - 20,1738381°; É - K: 46,9574098° - 20,1740956° 

É - K: 46,9519028° - 20,1733661°; É - K: 46,9522543° - 20,1743531° 

Nagyörvény kíméleti terület: 

A nagyörvényi üdülősor végétől az erdő és a szántóföldek találkozásáig terjedő 

szakasz:  

É - K: 46,9396929° - 20,1961166°; É - K: 46,9404913° - 20,1975435° 

É - K: 46,9376051° - 20,1944643°; É - K: 46,9368359° - 20,1949579° 

Jégverem kíméleti terület: 

A Tiszakürti Fiúnevelő Otthon telkétől a nagyfeszültségű vezeték után kezdődő 

üdülősor első telkéig terjedő szakasz: 

É - K: 46,9322718° - 20,1676154°; É - K: 46,9327993° - 20,1689458° 

É - K: 46,9297808° - 20,1747394°; É - K: 46,9304256° - 20,1749110° 

A területeken november 15. és február 28. között horgászni tilos. 
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Természetvédelmi kíméleti terület 

A régi kendergyár épülete 0+740 hosszszelvény (GPS: 46°58'58.33"É 20°10'29.73"K)  

és a 2+400 hosszszelvény (Terecskei tó) (GPS 46°58'21.14"É 20°11'25.61"K)  

közötti 1,6 km-es szakaszon február 15. és július 15. közötti időszakban tilos 

csónakkal a vízen tartózkodni! Partról is csak a Pipagyújtó elnevezésű szakasz 

táblákkal jelölt területén szabad horgászni. 

 

 

Invazív, nem őshonos halfajok visszaszorítására vonatkozó intézkedési terv: 

 

A holtágban jelentős méretű a törpeharcsa és a busa állománya.  

A törpeharcsa gyérítésére rendszeres, évi minimum 30 napos szelektív halászatot tervezünk 

az ívási időszakokon és az idegenforgalmi főszezonon kívül.  

A törpeharcsát gyérítő szelektív halászat során karókkal jelölt, maximum 25 mm-es 

szembőségű varsákat használunk. A varsák száma maximum 2 db/ha összesen maximum 240 

db. 

A busa szelektív halászatát nem tervezzük minden évben, a halgazdálkodási terv 

érvényessége alatt 1-2 alkalommal. A halászathoz minimum 100 mm szembőségű állított 

hálót használunk.  

A hálók száma maximum 10 db, egyenként legfeljebb 50 méter hosszúak. 

Az állított hálós szelektív halászat csak külön hatósági engedéllyel végezhető. 

A halászati eszközök egyedi jelöléssel vannak ellátva, a halászattal érintett területen a 

horgászatra korlátozások vonatkozhatnak, ezeket a parton táblákkal jelezzük. 

 

 

A halállomány őrzésének módja, a hivatásos halőrök és a társadalmi halőrök tervezett 

alkalmazási, megbízási módja, minimális létszáma: 

 

A jogszabályban meghatározott 4 fő hivatásos halőr helyett 10 fő (5 fő hivatásos és további 5 

fő társadalmi) halőr végzi a vízterület őrzését. 

 

 Létszám (fő) Alkalmazás/megbízás módja 

Társadalmi halőr: 5 társadalmi munka 

Hivatásos halőr: 5 megbízási szerződés 

A fenti létszám minimumát a halgazdálkodás és halvédelem egyes szabályainak 

megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 42. §-a 

szerint kell meghatározni. 

 

 

A helyi horgászrend azon tervezett rendelkezései, amelyek tervezetten a jogszabályban 

meghatározott korlátozásokat enyhítik: 

 

Nincs olyan rendelkezés, amely enyhébb a jogszabálynál. 
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A helyi horgászrend azon tervezett rendelkezései, amelyek tervezetten a jogszabályban 

meghatározott korlátozásokat szigorítják és egyben a halgazdálkodási hatósági szankciók 

alapját is képezik: 

 

1. A felnőtt horgász egy halfajból naponta maximum 10 kilót foghat. Ha olyan egyedet fog, 

amely önmagában vagy a már megtartott halakkal együtt meghaladja a tíz kilót, a halat 

megtarthatja. A 10 kilós határ elérése vagy átlépése esetén a horgászatot aznapra be kell 

fejeznie. 

A felnőtt horgász éves területi engedéllyel 50 db napi darabszám korlátozással védett 

halat foghat. A naptári év során 75 cm (kb. 10 kg) feletti pontyból 1 darabot, 150 cm (kb. 

25 kg) feletti harcsából 3 darabot foghat ki.  

Az éves kvóta kimerítését követően válthat új területi engedélyt. 

 

2. A kedvezményes jeggyel rendelkező horgász naponta legfeljebb 3 db darabszám-

korlátozással védett halat foghat, ebből legfeljebb 2 db tartozhat egy fajhoz. A 

darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 5 kg-ot foghat. 

Egy halfajból naponta maximum 8 kilót foghat. Ha olyan egyedet fog, amely önmagában 

vagy a már megtartott halakkal együtt meghaladja a nyolc kilót, a halat megtarthatja. A 8 

kilós határ elérése vagy átlépése esetén a horgászatot aznapra be kell fejeznie. 

A kedvezményes jeggyel rendelkező horgász éves területi engedéllyel 30 db napi 

darabszám korlátozással védett halat foghat. A naptári év során 75 cm (kb. 10 kg) feletti 

pontyból 1 darabot, 150 cm (kb. 25 kg) feletti harcsából 2 darabot foghat ki. 

Az éves kvóta kimerítését követően válthat új területi engedélyt. 

 

3. Az ifjúsági horgász (133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 1. § 7. pontja szerint), és a turista 

állami jeggyel rendelkező horgász Naponta legfeljebb 3 db darabszám-korlátozással 

védett halat foghat, 

ebből legfeljebb 2 db tartozhat egy fajhoz. A darabszám-korlátozással nem védett 

halakból naponta 5 kg-ot foghat. 

Egy halfajból naponta maximum 6 kilót foghat. Ha olyan egyedet fog, amely önmagában 

vagy a már megtartott halakkal együtt meghaladja a hat kilót, a halat megtarthatja. A 6 

kilós határ elérése vagy átlépése esetén a horgászatot aznapra be kell fejeznie. 

Az ifjúsági horgász, a turista állami jeggyel rendelkező horgász éves területi engedéllyel 

25 db napi darabszám korlátozással védett halat foghat. A naptári év során 75 cm (kb. 10 

kg) feletti pontyból 1 darabot, 150 cm (kb. 25 kg) feletti harcsából 2 darabot foghat ki. 

Az éves kvóta kimerítését követően válthat új területi engedélyt. 

 

4. A gyermek horgász éves területi engedéllyel 10 db napi darabszám korlátozással védett 

halat foghat. A naptári év során 75 cm (kb. 10 kg) feletti pontyból és 150 cm (kb. 25 kg) 

feletti harcsából összesen 1-1 darabot foghat ki. 

Az éves kvóta kimerítését követően a horgászat csak új területi engedély váltásával 

folytatható. 

 

5. 75 cm feletti süllőből és csukából napi egy darab tartható meg. Ha a horgász ezt 

megfogta, a ragadozó halakra való horgászatot aznapra be kell fejeznie. 

 

6. Amurból napi egy darab fogható és tartható meg. A megtartott amur a mind a napi, mind 

az éves darabszám kvótába beleszámít 

 

7. November 15. és március 15. között a horgászat csak 6 és 18 óra között engedélyezett. 
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8. November 1. – március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme 

érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos. 

 

9. A táblával jelölt vermelő területeken november 15. és február 28. között horgászni tilos. 

 

10. Természetvédelmi szempontok alapján, a régi kendergyár épülete 0+740 hosszszelvény 

(GPS: 46°58'58.33"É 20°10'29.73"K) és a 2+400 hosszszelvény (Terecskei tó) (GPS 

46°58'21.14"É 20°11'25.61"K) közötti 1,6 km-es szakaszon február 15. és július 15. 

közötti időszakban tilos csónakkal a vízen tartózkodni! A fentiekben megjelölt területen 

és időszakban, partról is csak a Pipagyújtó elnevezésű szakasz táblákkal jelölt területén 

szabad horgászni. 

 

11. A 2+400 hossz szelvénytől - (Terecskei tótól), (GPS 46"58'2l.14"É 20"11'25.61"K) l km-

es szakaszon Holt Tisza községből kivezető felső hídjáig, (a mezőgépi átjáróig) 3+446 

hossz szelvényig (GPS 46°57'55.89"É 20"l1 '45.74"K) (Kistisza) kíméleti terület került 

kijelölésre. A kíméleti területen egész évben TILOS horgászni. 

 

12. A behordás csak a behúzós betétlap birtokában kizárólag élőcsalival, harcsára való 

felszíni horgászat esetén lehetséges. Minden egyéb esetben a behúzás, behordás tilos. 

 

 

 

 

Kelt:…………………………………, 2021. ……………………………. 

 

 

  …………………………………… 

aláírás 
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3. melléklet 

Cibakházi Holt Tisza horgászrendje 

 

A Cibakházi Holt Tiszán a halgazdálkodásra jogosult a Vegyesüzemi Horgász Egyesület.  

A horgászoknak a 2013. évi CII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok, valamint az Országos 

Horgászrend alapján meghatározott horgászrendet be kell tartaniuk. A szabályok nem 

ismerete nem mentesít a következmények alól. A területi jegy megvásárlásával a horgász 

hozzájárul és tudomásul veszi, hogy róla fénykép vagy videofelvétel készülhet. 

 

1. A Cibakházi Holt Tiszán csak érvényes állami horgászjeggyel és területi engedéllyel 

szabad horgászni. 

2. A horgászat megkezdése előtt meg kell ismerni, és a horgászat során be kell tartani a helyi 

horgászrendet.  

3. A helyi horgászrend megsértése a területi engedély azonnali bevonásával járhat. 

4. A horgász, a horgászat ellenőrzésére jogosult személy felszólítására köteles a horgászatra 

jogosító iratait, fogási naplóját, személyazonosító okmányát bemutatni és átadni, illetve 

járműve, csomagjai és felszerelése átvizsgálását biztosítani. Ellenőrzésre nem csak a vízi 

és vízparti horgászhelyeken, hanem a vízparti és az oda vezető utakon is sor kerülhet. 

5. A felnőtt horgász egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db horoggal 

felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint max. 1 m2-es emelőhálót használhat. 

Naponta legfeljebb 5 db darabszám-korlátozással védett halat foghat, ebből legfeljebb 3 

db tartozhat egy fajhoz. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 10 kg-ot 

foghat.  

Egy halfajból naponta maximum 10 kilót foghat. Ha olyan egyedet fog, amely önmagában 

vagy a már megtartott halakkal együtt meghaladja a tíz kilót, a halat megtarthatja. A 10 

kilós határ elérése vagy átlépése esetén a horgászatot aznapra be kell fejeznie. 

A felnőtt horgász éves területi engedéllyel 50 db napi darabszám korlátozással védett halat 

foghat. A naptári év során 75 cm (kb. 10 kg) feletti pontyból 1 darabot, 150 cm (kb. 25 

kg) feletti harcsából 3 darabot foghat ki.  

Az éves kvóta kimerítését követően válthat új területi engedélyt. 

Felnőtt területi jegyet 16 éves kortól kezdődően mindenki válthat. 

6. A kedvezményes jeggyel (női, 70 év feletti) rendelkező horgász egyszerre maximum 2 

bottal és botonként legfeljebb 3 db horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, 

valamint max. 1 m2-es emelőhálót használhat. 

Naponta legfeljebb 3 db darabszám-korlátozással védett halat foghat, ebből legfeljebb 2 

db tartozhat egy fajhoz. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 5 kg-ot 

foghat. 

Egy halfajból naponta maximum 8 kilót foghat. Ha olyan egyedet fog, amely önmagában 

vagy a már megtartott halakkal együtt meghaladja a nyolc kilót, a halat megtarthatja. A 8 

kilós határ elérése vagy átlépése esetén a horgászatot aznapra be kell fejeznie. 

A kedvezményes jeggyel rendelkező horgász éves területi engedéllyel 30 db napi 

darabszám korlátozással védett halat foghat. A naptári év során 75 cm (kb. 10 kg) feletti 

pontyból 1 darabot, 150 cm (kb. 25 kg) feletti harcsából 2 darabot foghat ki. 

Az éves kvóta kimerítését követően válthat új területi engedélyt. 

7. Az ifjúsági horgász (133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 1.§ 7. pontja szerint), és a turista 

állami jeggyel rendelkező horgász maximum 1 bottal és azon legfeljebb 2 db horoggal 

felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint max. 1 m2-es emelőhálót használhat.  

Naponta legfeljebb 3 db darabszám-korlátozással védett halat foghat, ebből legfeljebb 2 

db tartozhat egy fajhoz. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 5 kg-ot 

foghat. 
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Egy halfajból naponta maximum 6 kilót foghat. Ha olyan egyedet fog, amely önmagában 

vagy a már megtartott halakkal együtt meghaladja a hat kilót, a halat megtarthatja. A 6 

kilós határ elérése vagy átlépése esetén a horgászatot aznapra be kell fejeznie. 

Az ifjúsági horgász, a turista állami jeggyel rendelkező horgász éves területi engedéllyel 

25 db napi darabszám korlátozással védett halat foghat. A naptári év során 75 cm (kb. 10 

kg) feletti pontyból 1 darabot, 150 cm (kb. 25 kg) feletti harcsából 2 darabot foghat ki. 

Az éves kvóta kimerítését követően válthat új területi engedélyt. 

8. A gyermek horgász (14 éves korig) kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett, egy 

időben egy horgászbottal, egy horoggal, úszós felszereléssel horgászhat, valamint max. 1 

m2-es emelőhálót használhat. Naponta legfeljebb 1 db darabszám-korlátozással védett 

halat foghat, a darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 3 kg-ot foghat. 

A gyermek horgász éves területi engedéllyel 10 db napi darabszám korlátozással védett 

halat foghat. A naptári év során 75 cm (kb. 10 kg) feletti pontyból és 150 cm (kb. 25 kg) 

feletti harcsából összesen 1-1 darabot foghat ki. 

Az éves kvóta kimerítését követően a horgászat csak új területi engedély váltásával 

folytatható. 

9. 75 cm feletti süllőből és csukából napi egy darab tartható meg. Ha a horgász ezt megfogta, 

a ragadozó halakra való horgászatot aznapra be kell fejeznie. 

10. Amurból napi egy darab fogható és tartható meg. A megtartott amur a mind a napi, mind 

az éves darabszám kvótába beleszámít. 

11. A fogási napló előírások szerinti vezetése kötelező. 

A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves 

naptárban a horgászat megkezdésének napját. Vízi járműből végzett horgászat esetén a 

vízi jármű indulása számít a horgászat megkezdésének. 

A kifogott és megtartani kívánt, darabszám-korlátozás alá eső halat a horgász azonnal 

köteles a fogási naplóba bejegyezni. A darabszám-korlátozással nem védett halfajok 

mennyiségét a horgászat befejezését követően, a vízpart elhagyása előtt köteles a fogási 

naplóba bejegyezni.  

A fogási napló fogásösszesítő táblázatának fejlécében a horgászhelyet is jelölni kell! 

A horgászhely jelöléséhez tartozó kódok: 

I.    – A Szakadás és a Sárszögi híd közötti szakasz 

II.   – A Sárszögi híd és a Dorai híd közötti szakasz 

III.  – A Dorai hídtól és a holtág Nagytoroki vége közötti szakasz 

IV. – Az NK XII-1 csatorna cibakházi szakasza 

12. Egy horgász naponta legfeljebb 3 kg etetőanyagot etethet be. A hivatalos 

horgászversenyek szabályai ettől eltérhetnek. Konyhai maradékkal etetni tilos! 

13. Azt a kifogott halat, amely valamely korlátozás miatt visszabocsátandó a vízbe, 

kíméletesen és azonnal vissza kell engedni, akkor is, ha sérült vagy esetleg elpusztult. 

14. Tilos a megfogott halak kínzása. A kifogott halakat a horgászhely elhagyásáig élve kell 

tartani, vagy azonnal meg kell ölni. A szákba, pányvára, bilincsre helyezett halat 

kicserélni, később visszaengedni tilos. Drótszák használata tilos! 

15. A horgász a zsákmányát köteles saját szákban elhelyezni, egy szákot (bilincset) közösen 

(több horgász által) használni tilos. 

16. A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a 

vízparton köteles gyorsan és kíméletesen megölni, az élő hal szállítása tilos! 

17. A holtág területén fogott horgászzsákmány eladása tilos! 

18. Az őshonos halállomány védelme miatt kizárólag a holtágon fogott csalihallal lehet 

horgászni. Idegenhonos halakat a vízbe engedni, azzal csalizni tilos, kivéve a holtágon 

fogott egyedeket.  
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Inváziós halfajokat (razbóra, ezüstkárász, busa, törpeharcsa, naphal, amurgéb) 

visszaengedni tilos. Kivéve a kívülről akadt egyedeket. 

19. A horogra kívülről akadt halat megtartani tilos! 

20. Ha a horgász egy horgászhelyen sorozatosan olyan méretű vagy fajú halakat fog, melyeket 

köteles visszaengedni, akkor azt a horgászhelyet el kell hagynia! 

21. November 1. – március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme 

érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos. 

22. November 15. és március 15. között a horgászat csak 6 és 18 óra között engedélyezett. 

23. A Gödör stégjein a Gödör házirendjében meghatározottak szerint lehet csak horgászni. 

24. A táblával jelölt vermelő területeken november 15. és február 28. között horgászni tilos.  

 

A területek a következők: 

 

Kisörvény kíméleti terület: 

A sárszögi úttól a - a dórai kútig terjedő szakasz: 

É - K: 46,9585815° - 20,1738381°; É - K: 46,9574098° - 20,1740956° 

É - K: 46,9519028° - 20,1733661°; É - K: 46,9522543° - 20,1743531° 

 

Nagyörvény kíméleti terület: 

A nagyörvényi üdülősor végétől az erdő és a szántóföldek találkozásáig terjedő 

szakasz:  

É - K: 46,9396929° - 20,1961166°; É - K: 46,9404913° - 20,1975435° 

É - K: 46,9376051° - 20,1944643°; É - K: 46,9368359° - 20,1949579° 

Jégverem kíméleti terület: 

A Tiszakürti Fiúnevelő Otthon telkétől a nagyfeszültségű vezeték után kezdődő 

üdülősor első telkéig terjedő szakasz: 

É - K: 46,9322718° - 20,1676154°; É - K: 46,9327993° - 20,1689458° 

É - K: 46,9297808° - 20,1747394°; É - K: 46,9304256° - 20,1749110° 

A területeket jelölő táblák megrongálása, eltávolítása a területi engedély bevonását és 

hatósági eljárást von maga után. 

25. Természetvédelmi szempontok alapján, a régi kendergyár épülete 0+740 hosszszelvény 

(GPS: 46°58'58.33"É 20°10'29.73"K) és a 2+400 hosszszelvény (Terecskei tó) (GPS 

46°58'21.14"É 20°11'25.61"K) közötti 1,6 km-es szakaszon február 15. és július 15. 

közötti időszakban tilos csónakkal a vízen tartózkodni! A fentiekben megjelölt területen 

és időszakban, partról is csak a Pipagyújtó elnevezésű szakasz táblákkal jelölt területén 

szabad horgászni. 

26. A 2+400 hossz szelvénytől - (Terecskei tótól), (GPS 46"58'2l.14"É 20"11'25.61"K) l km-

es szakaszon Holt Tisza községből kivezető felső hídjáig, (a mezőgépi átjáróig) 3+446 

hossz szelvényig (GPS 46°57'55.89"É 20"l1 '45.74"K) (Kistisza) kíméleti terület került 

kijelölésre. A kíméleti területen egész évben TILOS horgászni. 

27. A horgászegyesület által meghirdetett, hivatalos horgászversenyek idején a versenypályán 

csak a versenyzők horgászhatnak, másnak horgászni tilos. A horgászati tilalom a verseny 

kezdete előtt 2 órával kezdődik, és a verseny vége után 1 órával ér véget. 

28. Szigorúan tilos az ún. gereblyéző horgászmódszer és minden olyan módszer alkalmazása, 

amely során a horgot szándékosan kívülről akasztják a hal testébe. 

29. Tilos a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények 

megbontása, károsítása. 

30. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni tilos. A 

horgászhely szemetesnek minősül, ha 8 méteres körzetében szemét található A horgászat 
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befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni. Minden horgász köteles magánál 

tartani egy legalább 60 literes szemeteszsákot. 

31. A holtág területén robbanómotorral meghajtott csónak használata tilos. Kivéve a 

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata által kiadott külön engedéllyel rendelkező, 

szakfeladatokat (halőrzés, szelektáló halászat) ellátó járművek. 

Elektromos csónakmotor használata engedélyezett. 

32. A vízterületen foglalt hely létesítése tilos. Kivételt jelent a horgászturisztikai célból 

regisztrált horgászvezető. A regisztrált horgászvezető egy etetett, táblával jelölt helyet 

fenntarthat. Ezen a helyen csak a horgászvezető és vezetett vendége horgászhat. 

33. A vízterületen észlelt halpusztulást, vízszennyezést a horgász köteles jelenteni. 

34. Tilos a behordás vagy más eszközzel történő bejuttatás (pl: etetőhajó), a csalit csak 

dobással lehet eljuttatni a meghorgászni kívánt területre.  

35. A halgazdálkodási érdekből elrendelt eseti időszakos tilalmak betartása kötelező. 

36. Horgászat közben a horgászhelyet elhagyni, a bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, 

illetve felügyeletüket másra bízni tilos. 

37. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a horgászhely kivilágítása kötelező. 

38. Orvhalászat, orvhorgászat, gereblyézés és egyéb illegális tevékenység észlelése estén 

kötelező a halőr szolgálat vagy a rendőrség azonnali értesítése, az eszközök érintetlenül 

hagyása mellett. 06-30-563-6636, vagy a 112 telefonszámon 

39. A horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi (halgazdálkodásról és a hal 

védelméről szóló) CII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok, valamint az Országos 

Horgászrend az irányadó.  

40. A Vegyesüzemi Horgász Egyesület fenntartja a jogot, hogy év közben indokolt esetben 

korlátozásokat, tilalmakat vezessen be, ezek betartása kötelező. A horgászat megkezdése 

előtt tájékozódjon a hivatalos tájékoztató felületeinken: www.cvhe.hu weblapon, illetve a 

horgász székház faliújságján! 


