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Közlemények 

 

Közlemény 

a Nagykunsági szilvapálinka termékleírásának a szeszes italok földrajzi árujelzőinek nemzeti 

oltalmára irányuló eljárásban történő megjelentetéséről 

 

A Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztálya a mezőgazdasági termékek és az 

élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek 

ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése alapján megjelenteti a 

Nagykunsági szilvapálinka termékleírását.  

 

A jogos gazdasági érdeküket igazoló és Magyarország területén székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező 

természetes vagy jogi személyek a kérelemben foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a közzétételtől 

számított két hónapon belül írásban nyújthatják be a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi 

Főosztályára (1860 Budapest).  

 

A) A szeszes ital földrajzi megjelölést is tartalmazó elnevezése és kategóriája: 

 

Elnevezés: Nagykunsági szilvapálinka 

Szeszesital-kategória: Gyümölcspárlat (a 110/2008/EK rendelet II. mellékletének 9. kategóriája) 

 

B) A szeszes ital leírása, beleértve a termék főbb fizikai, kémiai, és érzékszervi jellemzőit: 

 

A Nagykunsági szilvapálinkát a C) pontban felsorolt helységek és közigazgatási határuk területén termett, 

szilva gyümölcsből készítik, cefrézését, párlását, érlelését és palackozását is ebben a térségben végzik. A 

Nagykunsági Szilvapálinkát legalább 40%-ban Vörös szilva és/vagy Besztercei szilva és klónjainak 

párlatai alkotják. 

 

Érzékszervi tulajdonságok:  

 

Tükrösen tiszta, érlelés esetén halványsárga színű, a felhasznált gyümölcs jellemző ízét és illatát az 

érlelés során megőrző. Az ágyas pálinka esetén a gyümölcságyas érlelés által finomított zamatú és a 

gyümölcsöknek megfelelő színű. 

 

Kémiai és fizikai tulajdonságok: 

 

A termék kémiai és fizikai tulajdonságai megfelelnek a 110/2008/EK rendelet II. mellékletének 9. számú 

kategóriája szerinti előírásoknak.  

 

C) Az érintett földrajzi terület meghatározása: 

 

A termék alapanyagául szolgáló szilva a Nagykunság területén jól termeszthető. Ez a terület magában 

foglalja Jász-Nagykun-Szolnok megyének a Tisza vonalától keletre lévő környéki településeket és 

közigazgatási határaikat:  

 

Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaigar, Tiszaderzs, Tiszaörs, Abádszalók, Tiszaszentimre, Nagyiván, 

Tiszabura, Tomajmonostora, Kunmadaras, Tiszaroff, Tiszagyenda, Kunhegyes, Berekfürdő, Tiszabő, 

Karcag, Fegyvernek, Kenderes, Kisújszállás, Tiszapüspöki, Örményes, Szolnok, Szajol, 

Törökszentmiklós, Túrkeve, Tiszatenyő, Kuncsorba, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Kengyel, Kétpó, 

Martfű, Mezőhék, Mezőtúr, Cibakháza, Tiszaföldvár, Mesterszállás, Nagyrév, Öcsöd, Tiszainoka, 

Tiszakürt, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Tiszasas, Csépa, Szelevény  
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A Nagykunsági szilvapálinkát kizárólag az itt meghatározott területen termesztett gyümölcsből, az ezen a 

területen elhelyezkedő feldolgozó szeszfőzdében szabad cefrézni, erjeszteni, lepárolni, érlelni, ágyazni, 

pihentetni és palackozni.  

 

D) A pálinka előállítási módja, illetve a hagyományos helyi módszerek ismertetése: 

 

A pálinkakészítésnek főbb szakaszai: 

 

1. Gyümölcskiválasztás és -átvétel  

2. Cefrekészítés és erjesztés  

3. Lepárlás  

4. Érlelés, a pálinka pihentetése 

5. A pálinka kezelése, esetleges házasítás, összeállítás, kiszerelés, palackozás 

 

A gyümölcs kiválasztása, átvétele 

 

A pálinka alapja a megfelelő érettségű (szárazanyag-tartalma legalább 15 ref.%) és jó vagy kitűnő 

minőségű gyümölcs. A gyümölcs mennyiségi átvétele mérlegelésen alapszik. Az átvétel során a minősítés 

mintavétel alapján történik. Érzékszervi minősítés (érettségi fok, tisztaság, penész, rothadás, sérült és 

törött gyümölcs, stb.) és szárazanyag-tartalom vizsgálat alapján történik meg a minőségi ellenőrzés és 

átvétel (cukortartalom, pH mérés). A gyümölcsnek származási dokumentumokkal kell rendelkezni. 

Alapkövetelmény, hogy optimális érettségű, romló hibától és idegen anyagoktól mentes legyen, illetve a 

növényvédő szer-maradék tartalma megfeleljen az előírásoknak. 

 

Cefrekészítés 

 

A cefrekészítést megelőzően az esetleges idegen anyagokat (gally, levél) ki kell válogatni, a gyümölcsöt 

meg kell mosni. A szilva magját magozó géppel eltávolítják. A cefrét cefreszivattyúval az erjesztő 

tartályokba szivattyúzzák. A cefrézés során felhasználható segédanyagok: préselt vagy szárított élesztő, 

élelmiszer-egészségügyi szempontból engedélyezett savak a pH beállításához, tápsó az élesztő számára, 

enzimek az aroma anyagok és cukrok feltárásához és a pektin bontásához, habzásgátló. 

 

Erjesztés  

 

A cefréhez adagolt élesztő alkalmazása biztosítja az erjedés gyors beindítását, az egyenletes erjedés 

lefutását és a gyümölcscukor maradék nélküli kierjedését, valamint az optimális aroma- és alkohol-

kihozatalt, a hőmérséklet ellenőrzése és állandó értéken (18-22 ºC) tartása mellett. Az erjedés 

hőmérsékletét úgy kell megválasztani, hogy az elsődleges íz anyagok ne károsodjanak, illetve a 

másodlagos íz anyagok megfelelő minőségben képződjenek. A keletkező szén-dioxid védi a cefrét az 

oxidáció káros hatásaitól és a káros mikroorganizmusoktól, ezért elő kell segíteni a cefre felületén a szén-

dioxid párna kialakulását. Az erjesztő tartályokon vízzár megakadályozza a cefre oxidációját. Az erjedés 

időtartama a gyümölcs beltartalmi értékeitől függően optimálisan 10-14 nap.  

 

A kierjedt cefrét minél hamarabb le kell párolni, vagy a lepárlás megkezdéséig a szakszerű tárolás 

alapfeltételeit biztosítani kell (minél hidegebben, vízzár alkalmazása, tartályok telizése). Az erjesztési 

folyamatokat és a tárolást élelmiszeripari minősítéssel rendelkező tartályokban végzik. 

 

Lepárlás 

 

A Nagykunsági szilvapálinka rézfelületet is tartalmazó üstös rendszerű szakaszos, kétszeri lepárlásra 

alkalmas (főzés, finomítás), vagy egyéb műszaki megoldású lepárló berendezéssel állítható elő, amely 
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biztosítja a megfelelő érzékszervi minőséget. Lényeges a kellemetlen íz- és illathatást eredményező elő- 

és utópárlat gondos leválasztása. Lepárlás során habzásgátló anyag használata megengedett. 

 

Érlelés 

 

Az „érlelt” kifejezés használata esetében az érlelés gondosan előkészített és tisztított fahordókban 

történik, hogy a pálinka harmonikus ízűvé és illatúvá váljon. Az érlelő-hordókat egyenletes, 

pincehőmérsékletű, közepes páratartalmú helyiségben kell elhelyezni. Fagyveszélytől, közvetlen 

napsütéstől, sugárzó hőtől óvni kell; 25ºC feletti külső hőmérséklet esetén a tárolóhelyiség levegőjét 

vízpermetezéssel legalább hetente nedvesíteni kell. 

 

A Nagykunsági szilvapálinka érlelési ideje a fahordóban legalább 3 hónap 1000 l vagy annál kisebb 

hordóban, az 1000 literesnél nagyobb fahordóban történő érlelés pedig legalább 1 év. 

 

Gyümölcs ágyon érlelt Nagykunsági szilvapálinka 

 

Az a pálinka nevezhető Ágyas Nagykunsági szilvapálinkának, amelynél 100 liter pálinkához a C) pontban 

meghatározott földrajzi területről származó legalább 10 kg érett, vagy legalább 5 kg, a pálinka fajtájával 

azonos aszalt gyümölcsöt használnak fel az érlelés folyamán. A Magyarországon termett gyümölccsel 

együtt való érlelés minimum 3 hónapig tart. Az érlelést az érlelés helyszínén ellenőrizhető módon 

dokumentálni kell.  

 

A pálinka összeállítása, kezelése és palackozása 

 

Az érlelésen/ pihentetésen átesett párlat alkoholtartalmát a palackozott árura vonatkozó igen szigorú 

előírás (± 0,3% V/V, gyümölcságyon érlelt pálinkánál +/- 1,5 % V/V   ) következtében, ivóvíz minőségű 

vízzel, a fogyasztási szeszfokra kell beállítani. A víz lehet desztillált, só-mentesített, ioncserélt vagy 

lágyított.  

 

Az érlelt pálinka hűthető, szűrhető. Szükség esetén megfelelő technológiai segédanyagokkal történő 

kezelés is alkalmazható a termék derítése, és a nehézfémek eltávolítása céljából. A pálinkát ezt követően 

lehet palackozni. 

 

A megfelelő alkoholtartalomra beállított pálinka tisztára mosott palackba tölthető, tömítő betétes 

alumínium csavarzárással vagy élelmiszer csomagolóanyag kritériumoknak megfelelő dugóval zárható. A 

palack anyaga üveg vagy kerámia lehet. 

 

A megengedett csomagolási egység maximum 2 liter, ezen felül csak egyedi, reprezentatív ajándékként 

csomagolható. A lezárt termék díszdobozba is helyezhető.  

 

A Nagykunsági szilvapálinka forgalomba hozatala a gyümölcseredet, a feldolgozás, az erjesztés, a főzés, 

a palackozás dokumentálásának ellenőrzését és az érzékszervi minősítést követően történhet meg.  

 

E) A földrajzi környezettel vagy a földrajzi származással való kapcsolatot alátámasztó részletek: 

 

A Nagykunság az egyik legrégebbi olyan tájegységünk, amelynek elnevezése, területe viszonylag 

változatlanul vészelte át az évszázadok viharát.  Szinte teljesen sík vidék, felszínét csupán kunhalmok és 

folyók, illetve ezek holtágai tagolják. Rendkívül csapadékszegény, de értékes mezőségi talaja miatt 

kedvez a gyümölcstermesztésnek. E tájegység egyik jellegzetes gyümölcse a szilva, mely minden kertben 

megtalálható és széles körű felhasználási hagyományai vannak. A szilva termesztésére a kert-és 

szőlőterületeket használják. A folyók és holtágak part menti területein a szilva termesztéséhez a talaj 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kunhalom
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eléggé nedves, mivel magas a talajvízszint. A vízellátás mellett kedvező a hőmérséklet, mert ezeken a 

területeken a meleg „megszorul”. 

 

A Nagykunságban mind a szilva kereskedelmének, mind pedig termelésének és felhasználásának is 

történelmi tradíciói vannak, ezen belül is a Besztercei és a Vörös szilva népszerűek. "A mi Besztercei 

szilvánkat a németek egyszerűen Magyar szilvának nevezik, bár a 17. században több magyar szilvafajtát 

is emlegetnek a svájci és németországi kertekben. Ennek a Beszterceinek a változata a Gömöri és a 

Máramarosi nyakas, a Cukor szilva és az Alföldön a Nyári aszaló szilva." (Andrásfalvy Bertalan) 

 

A pálinka előállításáról a XIX. század közepétől írásos emlékek állnak rendelkezésre, pl. 

Kunszentmártonban 1962-ben 128 pálinkafőző volt a lakosok tulajdonában. Sok kunszentmártoni 

lakosnak volt a szelevényi Haleszban, vagy a mai Cserkeszőlő területén ültetvénye.  A felhasznált 

alapanyagok közül az egyik leggyakoribb gyümölcs a szilva volt. 

 

A szilva a legváltozatosabb formában jelenik meg a Nagykunság gasztronómiájában. Kiterjedt piaca volt 

például a tiszaföldvári szilvalekvárnak, de keresett volt az aszalt szilva is. Helyi hagyomány, hogy a 

frissen főtt szilvalekvárt cibereként is fogyasztották, továbbá tipikus kunsági étek volt a szilvafőzelék, 

szilvaleves is. A tájegységre jellemző tradicionális pálinkafőzés egyik legelterjedtebb alapanyaga is a 

helyben termett szilva volt. A Nagykunságra jellemző klimatikus adottságok, a napsütéses órák magas 

száma különösen íz gazdag, aromás, magas cukortartalmú szilvatermést eredményez, ami alkalmassá 

teszi az itt termett gyümölcsöt arra, hogy a kellő szakértelemmel elkészített párlatai, azok házasításával 

vagy a nélkül, fahordóban érlelve egyedi, a tájegységre jellemző íz-harmóniát eredményezzenek. A 

szilvafák jelenléte – legyen szó ültetvényről, vagy szórvány megjelenésről – a nagykunsági paraszti lét 

szimbolikus velejárója. Gyümölcse pedig a pálinkafőzés kedvelt alapanyagává is vált. Ma is példaként áll 

előttünk a nagykunsági parasztemberek találékonysága, szorgalma, leleményessége a gyümölcsök 

felhasználásában. Bár a szilva cefrézése, főzése, érlelése ma már nem követheti a hullott, hibás gyümölcs 

házi körülmények között történő feldolgozásának hagyományát, de a jó minőségű gyümölcs alapanyagból 

készült Nagykunsági szilvapálinka eszméjében őrzi a nagykunsági pálinkafőzési tradíciót.  

 

A Nagykunsági szilvapálinka kimagasló minőségét számos hazai és nemzetközi pálinka versenyen elnyert 

díj is bizonyítja. 2008 óta minden évben megrendezésre kerülő Nagykunsági Pálinkafesztivál magas 

látogatottságnak örvend és részt vesz a Nagykunsági szilvapálinka népszerűségének növelésében. 

Nemzetközi viszonylatban is ismert és elismert termék, az export értékesítés területe széles, Romániától 

Kanadáig terjed. 

 

F) Az uniós és/vagy a nemzeti és/vagy a regionális rendelkezések által meghatározott 

követelmények: 

 

 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 

 2008. évi LXXIII. törvény a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról 

 158/2009. (VII. 30) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi 

árujelzőinek oltalmára és a termékek ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 

 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról 

 A szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi 

árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

 A Bizottság 716/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 25.) a szeszes italok meghatározásáról, 

megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról 
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G) A kérelmező neve és levelezési címe: 

 

Név:   Szicsek Pálinkafőzde Kft., Szicsek János 

Levelezési cím: 5461 Tiszaföldvár, Ókincsem III. keresztút 10-14 

 

H) A földrajzi árujelző kiegészítése és/vagy a címkézésre vonatkozó egyedi szabályok: 

 

A jelölés a jogszabályban előírtakon túl a következőket tartalmazza: 

 „Nagykunsági szilvapálinka” (a megnevezés részeként) 

 „védett eredetmegjelölés” (elkülönítve a megnevezéstől). 

 

A 158/2009. (VII. 30) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti fejezetek 

 

1. A földrajzi területről való származás igazolása 

 

A földrajzi területről való származás igazolására szolgáló dokumentumok: 

A gyümölcs származásának igazolása őstermelők esetében felvásárlási jeggyel történik az 

őstermelői igazolvány számának feltüntetésével. Minden egyéb esetben az átvételénél szükséges a 

gyümölcs származását igazoló nyilatkozat.  

 

A pálinka előállításának nyomon követésére a hatályos jövedéki szabályozás szerinti, az előállítást 

igazoló dokumentumok szolgálnak. 

 

2. Ellenőrző hatóságok illetve terméktanúsító szervek 

 

A termékleírás betartásának hatósági ellenőrzését a hatályos jogszabály által kijelölt hatóságok végzik el. 

Jelenleg hatályos jogszabályok szerinti hatóság: 

 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság 
1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

Tel.: +36 1346-09-30 

Fax.: +36 1212 49 78  

e-mail.:bor@nebih.gov.hu 

Web: http://www.nebih.gov.hu 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi 

Főosztály 

5000 Szolnok, Verseghy u. 9. 

Tel.: +36 56 424 744  

Fax: +36 66 547 440  

e-mail: jasz-megye@nebih.gov.hu 

Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/szervezeti-egysegek/elelmiszerlanc-

biztonsagi-es-foldmuvelesugyi-foosztaly 

 

3. A termék lényeges tulajdonságainak és előállítási módjának ellenőrzésére vonatkozó 

minimumkövetelmények és eljárások 
 

A teljes gyártási folyamatnak olyan minőségellenőrzési rendszer mellett kell működnie, amelyben 

biztosított az azonosítás és nyomon követés, valamint a végellenőrzés és a termékbiztonság. Megfelelően 

dokumentálni kell a termék útját a gyümölcs átvételétől a gyártáson keresztül a végtermékig. Az 

átvételnél ellenőrizni kell az alapanyag védett földrajzi területről való származását igazoló iratokat.  

 

mailto:bor@nebih.gov.hu
http://www.nebih.gov.hu/
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Ellenőrzési pontok: 

1. Alapanyag átvétele: 

Alapanyag minősítése:  

 érettségi állapot: érett-túlérett 

 egészségi állapot: teljes mértékben egészséges (penésztől, rothadástól mentes, nem sérült, 

nem törődött) 

 tisztaság: idegen anyagtól mentes, a növényvédőszer-tartalma megfelel az előírásnak 

 

2. Cefre ellenőrzése:  

- pH  2,8-3,5 

3. Erjesztés ellenőrzése naponta: 

- optimális hőmérséklet (18- 22 °C). 

4. Ellenőrzés az erjesztés végén: 

- alkoholtartalom (5-10 % V/V) 

- maradék cukortartalom (kevesebb, mint 5 g/liter) 

 

5. A palackozásra, kitárolásra kerülő pálinka ellenőrzése:       

 

A palackozásra, kitárolásra kerülő pálinka ellenőrzése érzékszervi és analitikai módszerekkel történik: 

a) Érzékszervi vizsgálat (szín, tisztaság,): tükrösen tiszta, érleléstől enyhén sárgás színű, szilvának 

megfelelő ízű és illatú. 

b) Az analitikai ellenőrzés az alábbiakra terjed ki: 

       

Ellenőrzés tárgya Jellemző értékek 

Alkoholtartalom Legalább 40 % (V/V) 

 

Metanol-tartalom 

(a 110/2008/EK rendelet II. mellékletének 9. b) i. 

alpontja szerint legfeljebb 1200 g/hl abszolút alkoholra 

vonatkoztatva 

Hidrogéncianid-tartalom  legfeljebb 7 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva 

Összes illóanyag tartalom legalább 200 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva 

Réztartalom legfeljebb 10 mg/kg késztermék 

 

6. Késztermék ellenőrzése: 

 a palackozott terméket tételenként kell ellenőrizni 

 érzékszervi vizsgálat (szín, tisztaság, íz, illat): tükrösen tiszta, érleléstől enyhén sárgás 

színű, szilvának megfelelő ízű és illatú; 

 csomagolás: jelölés, zárás, zárjegyezés előírásoknak megfelelő 

 térfogat, alkoholtartalom eltérések a vonatkozó jogszabályok szerint. 

4. A termékleírás kötelező mellékleteként a meghatározott földrajzi területet bemutató – egy vagy 

több – A4-es formátumú térkép és a földrajzi területtel való kapcsolatot alátámasztó irodalmi 

adatok, történelmi dokumentumok 
 

A nagykunsági szilvapálinka történetéről bővebb irodalmi utalás található az alábbi anyagokban:  

 

Irodalomjegyzék: 

 

 Szabó László – Gulyás Éva – Csalog Zsolt szerk.: Szolnok megye néprajzi atlasza II. 1. (2001) 

 Soltész Miklós: Integrált gyümölcstermesztés (Budapest, Mezőgazda Kiadó 1997) 

 Sólyom Lajos: Pálinkafőzés kézikönyv kisüzemek számára (Budapest, Mezőgazda Kiadó, 

1986) 

 Békési Zoltán – Pándi Ferenc (szerk.): Pálinkafőzés (Budapest, Mezőgazda Kiadó, 2005) 
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 Andrásfalvy Bertalan: A magyarság gyümölcsészete (doktori értekezés, 1989) 

 Nemzeti- és szív-ügyünk: a besztercei szilva (történeti-pomológiai tanulmány) Surányi Dezső, 

Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Kht. (Tájökológiai Lapok 4 (1): 65–77. 

(2006)) 

 Surányi Dezső: Szilva a Kárpát-medencében és Zemplénben (Zempléni Múzsa- 

társadalomtudományi és kulturális folyóirat 2009) 

 Borza Márta Mária: Tiszaföldvár település és gazdasági földrajzi viszonyai (Országos 

Középiskolai Tanulmányi Verseny 1963-64-ben földrajzból) 

 Balázs Géza: Égetett szeszes italok készítése és fogyasztása a Közép-Tisza –Vidéken (Herman 

Ottó Múzeum Évkönyve, XXIV. Miskolc, 1986. 273-88, 3 50 klny. 1987.) 

 Vitéz Szolnoki Scheftsik György Dr. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye főlevéltárosa: Jász-

Nagykun-Szolnok Vármegye múltja és jelene (1935) 

 

    

 

 

Közlemény 

a Nagykunsági birspálinka termékleírásának a szeszes italok földrajzi árujelzőinek nemzeti 

oltalmára irányuló eljárásban történő megjelentetéséről 

 

A Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztálya a mezőgazdasági termékek és az 

élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek 

ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése alapján megjelenteti a 

Nagykunsági birspálinka termékleírását.  

 

A jogos gazdasági érdeküket igazoló és Magyarország területén székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező 

természetes vagy jogi személyek a kérelemben foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a közzétételtől 

számított két hónapon belül írásban nyújthatják be a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi 

Főosztályára (1860 Budapest).  

 

A) A szeszes ital földrajzi megjelölést is tartalmazó elnevezése és kategóriája: 

 

Elnevezés: Nagykunsági birspálinka 

Szeszesital-kategória: Gyümölcspárlat (a 110/2008/EK rendelet II. mellékletének 9. kategóriája) 

 

B) A szeszes ital leírása, beleértve a termék főbb fizikai, kémiai, és érzékszervi jellemzőit: 

 

A Nagykunsági birspálinkát a C) pontban felsorolt helységek és közigazgatási határuk területén termett, 

birs gyümölcsből készítik, cefrézését, párlását, érlelését és palackozását is ebben a térségben végzik. 

 

Érzékszervi tulajdonságok: 

 

Tükrösen tiszta, érlelés esetén halványsárga színű, a felhasznált gyümölcs jellemző ízét és illatát az 

érlelés során megőrző. Az ágyas pálinka esetén a gyümölcságyas érlelés által finomított zamatú és a 

gyümölcsöknek megfelelő színű. 

 

Kémiai és fizikai tulajdonságok: 

 

A termék kémiai és fizikai tulajdonságai megfelelnek a 110/2008/EK rendelet II. mellékletének 9. számú 

kategóriája szerinti előírásoknak. 
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C) Az érintett földrajzi terület meghatározása: 

 

A termék alapanyagául szolgáló birs a Nagykunság területén jól termeszthető. Ez a terület magában 

foglalja Jász-Nagykun-Szolnok megyének a Tisza vonalától keletre lévő környéki településeket és 

közigazgatási határaikat:  

 

Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaigar, Tiszaderzs, Tiszaörs, Abádszalók, Tiszaszentimre, Nagyiván, 

Tiszabura, Tomajmonostora, Kunmadaras, Tiszaroff, Tiszagyenda, Kunhegyes, Berekfürdő, Tiszabő, 

Karcag,  Fegyvernek, Kenderes, Kisújszállás, Tiszapüspöki, Örményes, Szolnok, Szajol, 

Törökszentmiklós, Túrkeve, Tiszatenyő, Kuncsorba, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Kengyel, Kétpó, 

Martfű, Mezőhék, Mezőtúr, Cibakháza, Tiszaföldvár, Mesterszállás, Nagyrév, Öcsöd, Tiszainoka, 

Tiszakürt, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Tiszasas, Csépa, Szelevény  

 

A Nagykunsági birspálinkát kizárólag az itt meghatározott területen termesztett gyümölcsből, az ezen a 

területen elhelyezkedő feldolgozó szeszfőzdében szabad cefrézni, erjeszteni, lepárolni, érlelni, ágyazni, 

pihentetni és palackozni. 

 

D) A pálinka előállítási módja, illetve a hagyományos helyi módszerek ismertetése: 

 

A pálinkakészítésnek főbb szakaszai: 

 

1. Gyümölcskiválasztás és - átvétel  

2. Cefrekészítés és erjesztés  

3. Lepárlás  

4. Érlelés, a pálinka pihentetése 

5. A pálinka kezelése, esetleges házasítás, összeállítás, kiszerelés, palackozás 

 

A gyümölcs kiválasztása, átvétele 

 

A pálinka alapja a megfelelő érettségű (szárazanyag-tartalma legalább 12 ref.%) és jó vagy kitűnő 

minőségű gyümölcs. A gyümölcs mennyiségi átvétele mérlegelésen alapszik. Az átvétel során a minősítés 

mintavétel alapján történik. Érzékszervi minősítés (érettségi fok, tisztaság, penész, rothadás, sérült és 

törött gyümölcs, stb.) és szárazanyag-tartalom vizsgálat alapján történik meg a minőségi ellenőrzés és 

átvétel (cukortartalom, pH mérés). A gyümölcsnek származási dokumentumokkal szükséges 

rendelkeznie. Alapkövetelmény, hogy optimális érettségű, romló hibától és idegen anyagoktól mentes 

legyen, illetve a növényvédő szer-maradék tartalma megfeleljen az előírásoknak. 

 

Cefrekészítés 

 

A cefrekészítést megelőzően az esetleges idegen anyagokat (gally, levél) ki kell válogatni, a gyümölcsöt 

meg kell mosni. A tiszta, fertőzéstől mentes, érett birs gyümölcsöt ledarálják. A cefrét cefreszivattyúval 

az erjesztő tartályokba szivattyúzzák. A cefrézés során felhasználható segédanyagok: préselt vagy 

szárított élesztő, élelmiszer-egészségügyi szempontból engedélyezett savak a pH beállításához, tápsó az 

élesztő számára, enzimek az aroma anyagok és cukrok feltárásához és a pektin bontásához, habzásgátló. 

 

Erjesztés  

 

A cefréhez adagolt élesztő alkalmazása biztosítja az erjedés gyors beindítását, az egyenletes erjedés 

lefutását és a gyümölcscukor maradék nélküli kierjedését, valamint az optimális aroma- és alkohol-

kihozatalt, a hőmérséklet ellenőrzése és állandó értéken (18-22 ºC) tartása mellett. Az erjedés 

hőmérsékletét úgy kell megválasztani, hogy az elsődleges íz anyagok ne károsodjanak, illetve a 

másodlagos íz anyagok megfelelő minőségben képződjenek. A keletkező szén-dioxid védi a cefrét az 
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oxidáció káros hatásaitól és a káros mikroorganizmusoktól, ezért elő kell segíteni a cefre felületén a szén-

dioxid párna kialakulását. Az erjesztő tartályokon vízzár megakadályozza a cefre oxidációját. Az erjedés 

időtartama a gyümölcs beltartalmi értékeitől függően optimálisan 10-30 nap.  

 

A kierjedt cefrét minél hamarabb le kell párolni, vagy a lepárlás megkezdéséig a szakszerű tárolás 

alapfeltételeit biztosítani kell (minél hidegebben, vízzár alkalmazása, tartályok telizése). Az erjesztési 

folyamatokat és a tárolást élelmiszeripari minősítéssel rendelkező tartályokban végzik. 

 

Lepárlás 

 

A Nagykunsági birspálinka rézfelületet is tartalmazó üstös rendszerű szakaszos, kétszeri lepárlásra 

alkalmas (főzés, finomítás), vagy egyéb műszaki megoldású lepárló berendezéssel állítható elő, amely 

biztosítja a megfelelő érzékszervi minőséget. Lényeges a kellemetlen íz- és illathatást eredményező elő- 

és utópárlat gondos leválasztása. Lepárlás során habzásgátló anyag használata megengedett. 

 

Érlelés 

 

Az „érlelt” kifejezés használata esetében az érlelés gondosan előkészített és tisztított fahordókban 

történik, hogy a pálinka harmonikus ízűvé és illatúvá váljon. Az érlelő-hordókat egyenletes, 

pincehőmérsékletű, közepes páratartalmú helyiségben kell elhelyezni. Fagyveszélytől, közvetlen 

napsütéstől, sugárzó hőtől óvni kell; 25ºC feletti külső hőmérséklet esetén a tárolóhelyiség levegőjét 

vízpermetezéssel legalább hetente nedvesíteni kell. 

 

A Nagykunsági birspálinka érlelési ideje a fahordóban legalább 3 hónap 1000 l vagy annál kisebb 

hordóban, az 1000 literesnél nagyobb fahordóban történő érlelés pedig legalább 1 év. 

 

Gyümölcs ágyon érlelt Nagykunsági birspálinka 

 

Az a pálinka nevezhető Ágyas Nagykunsági birspálinkának, amelynél 100 liter pálinkához a C) pontban 

meghatározott földrajzi területről származó legalább 10 kg érett, vagy legalább 5 kg aszalt gyümölcsöt (a 

gyümölcságy a pálinka fajtájával azonos) használnak fel az érlelés folyamán. A Magyarországon termett 

gyümölccsel együtt való érlelés minimum 3 hónapig tart. Az érlelést az érlelés helyszínén ellenőrizhető 

módon dokumentálni kell. 

 

A pálinka összeállítása, kezelése és palackozása 

 

Az érlelésen/ pihentetésen átesett párlat alkoholtartalmát a palackozott árura vonatkozó igen szigorú 

előírás (± 0,3% V/V, a gyümölcságyon érlelt pálinkánál ± 1,5%V/V) következtében, ivóvíz minőségű 

vízzel, a fogyasztási szeszfokra kell beállítani. A víz lehet desztillált, só-mentesített, ioncserélt vagy 

lágyított.  

 

Az érlelt pálinka hűthető, szűrhető. Szükség esetén megfelelő technológiai segédanyagokkal történő 

kezelés is alkalmazható a termék derítése, és a nehézfémek eltávolítása céljából. A pálinkát ezt követően 

lehet palackozni. 

 

A megfelelő alkoholtartalomra beállított pálinka tisztára mosott palackba tölthető, tömítő betétes 

alumínium csavarzárással vagy élelmiszer csomagolóanyag kritériumoknak megfelelő dugóval zárható. A 

palack anyaga üveg vagy kerámia lehet. 

 

A megengedett csomagolási egység maximum 2 liter, ezen felül csak egyedi, reprezentatív ajándékként 

csomagolható. A lezárt termék díszdobozba is helyezhető.  
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A Nagykunsági birspálinka forgalomba hozatala a gyümölcseredet, a feldolgozás, az erjesztés, a főzés, a 

palackozás dokumentálásának ellenőrzését és az érzékszervi minősítést követően történhet meg.  

 

E) A földrajzi környezettel vagy a földrajzi származással való kapcsolatot alátámasztó részletek: 

 

A Nagykunság az egyik legrégebbi olyan tájegységünk, amelynek elnevezése, területe viszonylag 

változatlanul vészelte át az évszázadok viharát.  Szinte teljesen sík vidék, felszínét csupán kunhalmok és 

folyók, illetve ezek holtágai tagolják. Rendkívül csapadékszegény, de értékes mezőségi talaja miatt 

kedvez a gyümölcstermesztésnek. E tájegységnek a szilva mellett másik jellegzetes gyümölcse a birs, 

mely minden kertben megtalálható és széles körű felhasználási hagyományai vannak. A birs 

termesztésére a kert-és szőlőterületeket használják.  

 

A birs évszázados múlttal rendelkezik Magyarországon. Első okleveles említése 1395-ből maradt fenn, 

alma és körte változata már a XVII. században is megtalálható. Az egész világon körülbelül 40-50 

birsfajtát ismernek, amiből pusztán Magyarországon 10-15 fajta megtalálható. 

 

A birs (Cydonia oblonga) a Rosaceae családjának Maloideae alcsaládjába tartozik. A melegebb mérsékelt 

éghajlatú DNy-Ázsiában és a kaukázusi területeken is honos. A magyar „birs” szó („vastag héjú 

almaszerű növények neve”) ismeretlen eredetű. A termés két fő alakváltozata: birsalma (maliformis) és a 

birskörte (pyriformis).  

 

Mérsékelten meleg igényű, lombhullató faj, kis fát vagy bokrot nevel, így a vadonban az állatok kártétele 

után cserjeként képes tovább élni. A szárazságot, de a nedvesebb talajokat is jól viseli, s mivel későn 

virágzik a lombosodás után, alig veszélyeztetik a termést a kései fagyok.  

 

A birsfák allokációját és gyakoriságát elemezve (KSH, 1961) megállapítható, hogy a „Kis-és Nagykunság 

és a Jászság is kiemelkedett az országos átlagból. 3 nagy régióra osztva az országot a birs az Alföldön 

fordult s fordul elő legnagyobb mértékben (1,2 millió db), a Dunántúlon Fejér és Komárom, s Északon 

főként Heves miatt nagyobb arányú ott a birs művelése. A felsorolt megyéket közel 800 éve érintette kun 

és jász népelemek betelepítése. Ha ezek után a kunok lakta (Kis-és Nagykunság) és a Jászság népességét 

és anyagi kultúráját vizsgáljuk, a 3 kistáj (9,1%) területéhez képest a birsfák katasztere 14,1%-ot jelez az 

országos állományban kifejezve. A két relatív szám összevetése a fák területi sűrűségében – mintegy 

55%-os többletre mutat, ami így nem lehet a véletlen műve. Ebben bizonyosan szerepet játszott 

elsősorban a jászok földművelő kultúrája, magának a gyümölcsnek az ismerete, amely a szoros 

kapcsolataik révén a kunokat is megérintette s motiválta mind Elő-Ázsiában, mind a Kárpát-

medencében.” (Surányi 2014) 

 

Előfordulása ültetvényeken, házak körül, szőlők között és szórványokban volt jellemző. A fajták 

termőképességét és termését a korona nagysága, a hajtások jellege (nyárs, vessző), a virágzási időpont, a 

betegség-ellenállóság, a gyümölcskötődés mértéke és a gyümölcsök mérete (150 g-tól 1700 g-ig) 

határozza meg. A legrészletesebb fa összeírást 1959-ben végezték: ekkor 1,9 millió birset vettek 

nyilvántartásba, 1,2 millió db volt a házak körül, 393 ezer db a szőlők között, 96 ezer db ültetvényben állt 

és 240 ezer birsfát találtak szórványokban (ezeknek mára ismét megnőtt a szerepe, főleg a Jászságban és a 

Nagykunságban) (KSH 1961).  

 

A tájegység saját birs fajtája a kiemelkedően zamatos és illatos Mezőtúri birs, amelynek anyafáját Brózik 

Sándor gyűjtötte be Mezőtúrról 1955-ben. A Mezőtúri birs ma már Mezőtúr Város Helyi Értéktárának is 

része. Korán fordul termőre, termőképessége kiváló. Érési ideje kései, általában október közepén 

szüretelhető. Felhasználása a tájegység gasztronómiájában is széles körű: fogyasztják sütve, készítenek 

belőle ivólevet, zselét, befőttet, kompótot, levest, kandírozott termékeket, birsalmasajtot, illatosító 

anyagot, alkalmazzák a népi gyógyászatban és természetesen pálinka alapanyagaként is népszerű.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kunhalom
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A Szolnok Megyei Szeszfőzde Vállalat 1952. július 1-én alakult meg, 14 szeszfőzőhely összevonásával, 

Tiszaföldvár székhellyel. Az ezt követő években számos átszervezésre, átrendeződésre került sor, de a 

térség szeszfőzdéi a tulajdonviszonyoktól függetlenül folyamatosan működtek és működnek. A 

szeszfőzés alapanyagául a környéken megtermelt gyümölcsök szolgálnak, melyek közül egyre 

keresettebb lett a birs. Az elmúlt évtizedekben annak ellenére, hogy a cefrézés technológiája némileg eltér 

a többi gyümölcsétől, a belőle készült pálinka kiváló érzékszervi jellemzői miatt a birs a pálinkafőzés 

kedvelt alapanyagává vált. 

 

A Nagykunsági birspálinka kimagasló minőségét számos hazai és nemzetközi pálinka versenyen elnyert 

díj is bizonyítja. 2008 óta minden évben megrendezésre kerülő Nagykunsági Pálinkafesztivál magas 

látogatottságnak örvend és részt vesz a Nagykunsági birspálinka népszerűségének növelésében. 

Nemzetközi viszonylatban is ismert és elismert termék, az export értékesítés területe széles, Romániától 

Kanadáig terjed. 

 

F) Az uniós és/vagy a nemzeti és/vagy a regionális rendelkezések által meghatározott 

követelmények: 

 

 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 

 2008. évi LXXIII. törvény a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról 

 158/2009. (VII. 30) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi 

árujelzőinek oltalmára és a termékek ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 

 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról 

 A szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi 

árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

 A Bizottság 716/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 25.) a szeszes italok meghatározásáról, 

megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról 

 

G) A kérelmező neve és levelezési címe: 

 

Név:   Szicsek Pálinkafőzde Kft., Szicsek János 

Levelezési cím: 5461 Tiszaföldvár, Ókincsem III. keresztút 10-14 

 

H) A földrajzi árujelző kiegészítése és/vagy a címkézésre vonatkozó egyedi szabályok: 

 

A jelölés a jogszabályban előírtakon túl a következőket tartalmazza: 

 „Nagykunsági birspálinka” (a megnevezés részeként) 

 „védett eredetmegjelölés” (elkülönítve a megnevezéstől). 

 

A 158/2009. (VII. 30) Korm. rendelet 10. § (1) szerinti fejezetek 

 

1. A földrajzi területről való származás igazolása 

 

A földrajzi területről való származás igazolására szolgáló dokumentumok: 

A gyümölcs származásának igazolása őstermelők esetében felvásárlási jeggyel történik az 

őstermelői igazolvány számának feltüntetésével. Minden egyéb esetben az átvételénél szükséges a 

gyümölcs származását igazoló nyilatkozat.  

 

A pálinka előállításának nyomon követésére a hatályos jövedéki szabályozás szerinti, az előállítást 

igazoló dokumentumok szolgálnak. 
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2. Ellenőrző hatóságok illetve terméktanúsító szervek: 

 

A termékleírás betartásának hatósági ellenőrzését a hatályos jogszabály által kijelölt hatóságok végzik el. 

Jelenleg hatályos jogszabályok szerinti hatóság: 

 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság 
1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

Tel.: +36 1346-09-30 

Fax.: +36 1212 49 78  

e-mail.:bor@nebih.gov.hu 

Web: http://www.nebih.gov.hu 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi 

Főosztály 

5000 Szolnok, Verseghy u. 9. 

Tel.: +36 56 424 744  

Fax: +36 66 547 440  

e-mail: jasz-megye@nebih.gov.hu 

Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/szervezeti-egysegek/elelmiszerlanc-

biztonsagi-es-foldmuvelesugyi-foosztaly 

 

3. A termék lényeges tulajdonságainak és előállítási módjának ellenőrzésére vonatkozó 

minimumkövetelmények és eljárások: 
 

A teljes gyártási folyamatnak olyan minőségellenőrzési rendszer mellett kell működnie, amelyben 

biztosított az azonosítás és nyomon követés, valamint a végellenőrzés és a termékbiztonság. Megfelelően 

dokumentálni kell a termék útját a gyümölcs átvételétől a gyártáson keresztül a végtermékig. Az 

átvételnél ellenőrizni kell az alapanyag védett földrajzi területről való származását igazoló iratokat.  

 

Ellenőrzési pontok: 

 

1. Alapanyag átvétele: 

Alapanyag minősítése:  

 érettségi állapot: érett-túlérett 

 egészségi állapot: teljes mértékben egészséges (penésztől, rothadástól mentes, nem sérült, 

nem törődött) 

 tisztaság: idegen anyagtól mentes, a növényvédőszer-tartalma megfelel az előírásnak 

 

2. Cefre ellenőrzése:  

- pH  2,8-3,5 

3. Erjesztés ellenőrzése naponta: 

- optimális hőmérséklet (18- 22 °C). 

4. Ellenőrzés az erjesztés végén: 

- alkoholtartalom (5-10 % V/V) 

- maradék cukortartalom (kevesebb, mint 5 g/liter) 

 

5. A palackozásra, kitárolásra kerülő pálinka ellenőrzése:       

 

A palackozásra, kitárolásra kerülő pálinka ellenőrzése érzékszervi és analitikai módszerekkel történik: 

a) Érzékszervi vizsgálat (szín, tisztaság,): tükrösen tiszta, érleléstől enyhén sárgás színű, bírsnek 

megfelelő ízű és illatú. 

mailto:bor@nebih.gov.hu
http://www.nebih.gov.hu/
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b) Az analitikai ellenőrzés az alábbiakra terjed ki: 

       

Ellenőrzés tárgya Jellemző értékek 

Alkoholtartalom Legalább 40 % (V/V) 

 

Metanol-tartalom 

(a 110/2008/EK rendelet II. mellékletének 9. b) i. 

alpontja szerint legfeljebb 1200 g/hl abszolút alkoholra 

vonatkoztatva 

Hidrogéncianid-tartalom  legfeljebb 7 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva 

Összes illóanyag tartalom legalább 200 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva 

Réztartalom legfeljebb 10 mg/kg késztermék 

 

6. Késztermék ellenőrzése: 

 a palackozott terméket tételenként kell ellenőrizni 

 érzékszervi vizsgálat (szín, tisztaság, íz, illat): tükrösen tiszta, érleléstől enyhén sárgás 

színű, bírsnek megfelelő ízű és illatú; 

 csomagolás: jelölés, zárás, zárjegyezés előírásoknak megfelelő 

 térfogat, alkoholtartalom eltérések a vonatkozó jogszabályok szerint. 

 

4. A termékleírás kötelező mellékleteként a meghatározott földrajzi területet bemutató – egy vagy 

több – A4-es formátumú térkép és a földrajzi területtel való kapcsolatot alátámasztó irodalmi 

adatok, történelmi dokumentumok 
 

A Nagykunsági birspálinka történetéről bővebb irodalmi utalás található az alábbi anyagokban:  

 

Irodalomjegyzék: 

 

 Békési Zoltán – Pándi Ferenc (szerk.): Pálinkafőzés (Budapest, Mezőgazda Kiadó, 2005) 

 Hagyományok – Ízek - Régiók gyűjtemény, I. kötet (AMC, 2002) 

http://eredetvedelem.kormany.hu/hagyomanyok-izek-regiok  

 KSH: Az 1959.évi gyümölcsfa összeírás községi adatai, KSH, Budapest,1961  

 Mezőtúr Város Értéktára http://www.inter-clausula.hu/mezoturi-telepulesi-ertektar-elemei-

helyi-ertekeink/ 

 Soltész Miklós: Integrált gyümölcstermesztés (Mezőgazda Kiadó, 1997) 

 Sólyom Lajos: Pálinkafőzés kézikönyv kisüzemek számára (Budapest, Mezőgazda Kiadó, 

1986) 

 Surányi Dezső: A birs elterjedése Magyarországon, Tájökológiai Lapok 12 (1): 221-243. 

(2014) http://www.tajokologiailapok.szie.hu/pdf/201401/19_Suranyi.pdf 

 

    

 

Pályázati felhívás az államot megillető halgazdálkodási jog hasznosítására 

 

I. 

 

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  

 

04.3/2659-3/2016. pályázati azonosító számon nyilvános pályázatot ír ki 
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a 09-51-1-1 víztérkódú, Bakonszeg külterület 0264/4 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő, mindösszesen 164 

ha 2400 m
2
 kiterjedésű „Bakonszegi K-XI víztározó” megnevezésű nyilvántartott halgazdálkodási 

vízterület Magyar Államot megillető halgazdálkodási jogának haszonbérbe adás útján történő 

hasznosítására 2030. 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 Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) 

hivatalos lapjában történő megjelenését 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 kiró 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 Földművelésügyi Minisztérium hivatalos lapjában történő megjelenését 

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 (pdf. formátumban) is meg kell küldeni 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; 

mailto:fmig@nebih.gov
mailto:csachnee@nebih.gov.hu
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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 az alábbi feltételek valamelyikének megfelel 

- legalább középfokú mezőgazdasági vagy halászati szakirányú képesítéssel vagy végzettséggel 

rendelkezik, és a pályázat benyújtásának napját  megelőzően legalább két évben halgazdálkodási 

tevékenységet folytatott,  

- amennyiben a pályázat benyújtásának napját megelőzően 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 halgazdálkodási, illetve horgászati vagy hagyományőrző, rekreációs célú halászati céllal létrehozott és 

a pályázat benyújtását megelőző év utolsó naptári napján legalább két teljes éve bejegyzetten működő és 

nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási hasznosításával kapcsolatos tevékenységet 

folytató civil szervezet, valamint 

- az a gazdálkodó szervezet, amelynek bevétele a pályázat benyújtását megelőző két adóévben több mint 

fele részben nyilvántartott halgazdálkodási vízterület hasznosításával kapcsolatos tevékenységből 

származott, vagy amely a pályázat benyújtását megelőzően lezárt adóévvel nem rendelkezik, de vállalja, 

hogy a pályázat benyújtásának évét követő 5 évben bevétele több mint fele részben nyilvántartott 

halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogának haszonbérlői hasznosításával kapcsolatos 

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. 
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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 09-51-1-1 víztérkódú halgazdálkodási vízterület ingatlan nyilvántartási adatai 

 

Bakonszeg külterület 0264/4 hrsz, kivett víztározó, terület:164,2400 ha 

 

Az érintett ingatlanokra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok és feljegyzett tények 

 

Bakonszeg külterület 0264/4 hrsz., tulajdonos: Magyar Állam. vagyonkezelő: Tiszántúli Vízügyi 

Igazugatóság, Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog: Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal, 

Vezetékjog 3433 négyzetméter területre E.ON Tiszántúli Áramhálózati ZRt. 

 

A halgazdálkodási hasznosítás terület-specifikus körülményei 

 

A terület az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletek kihirdetéséről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 5. számú mellékletében szerepel, mint 

Bihar különleges madárvédelmi terület (HUHN 10003). A terület természetvédelmi kezelője a Hotobágyi 

Nemzeti Park. A Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség az érintett vízterületen 

a horgászatot 2020. december 31-ig fészkelési időben, tehát minden év március 15-től július 31-ig 

megtiltotta. 

 

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 Földművelésügyi Minisztériumhoz (továbbiakban: Minisztérium) felterjeszti. 

 

A pályázat elbírálásának határideje 

 

A pályázat elbírálásáról a Hhvtv.-ben foglalt szempontok, továbbá a Rendelet értékelési pontrendszere 

alapján a miniszter dönt. A Miniszter döntését az előminősítési eljárás lezárultától, a kiíró általi 

felterjesztéstől számított 15 napon belül hozza meg. 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 benyújtásra nyitva álló határidő 

lejártától számított 30 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, időtartama 15 év. 

 

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 területileg illetékes halgazdálkodási hatóságnak korábbi előírásokról, kötelezettségekről, jogokról nincs 

információja. Az Észak-Magyországi Vízügyi Igazgatóság (3530 Miskolc, Vörösmarty út 77.), mint a 

Magyar Állam tulajdonában lévő területek vagyonkezelője a pályáztatásban érintett vízterület 

vonatkozóan vagyonkezelőként előírásokat tehet. A halgazdálkodási hasznosítónak a tevékenysége 
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megkezdése előtt szerződést kell kötnie a területileg illetékes Vízügyi Igazgatósággal. A vagyonkezelő 

előírásait a szerződés fogja tartalmazni. 

 

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 Magyar Államot illeti meg. A halgazdálkodási joggal kapcsolatos 

jogokat az Magyar 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. 
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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 3.000,- 

Ft/ha/év. A pályázatra kiírt halgazdálkodási vízterület esetében az éves halgazdálkodási haszonbérleti díj, 

a Rendelet 26. § (2) bekezdésére figyelemmel 495.000,- Ft, azaz négyszázkilenvenötezer forint. 

 

Minden megkezdett naptári évre vonatkozóan az évenkénti teljes díjat kell megfizetni. 

 

A díjat évente egy összegben, a teljes naptári évre kell megfizetni legkésőbb az adott naptári év március 

15. napjáig a haszonbérleti szerződésben meghatározott számú számlára. 

 

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 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1037932#sid40704
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1037932#sid40704
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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 

 

A 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, cégjegyzék- 

vagy 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, az 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 

csachnee@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  

 

04.3/2071-1/2016. pályázati azonosító számon nyilvános pályázatot ír ki 

 

a 16-345-1-1 víztérkódú, Cibakháza külterület 020 hrsz-ú NK XII-1-es csatorna 442-es főúttól a 

végszelvényig terjedő, mindösszesen 13,9081 ha kiterjedésű szakaszának, mint  nyilvántartott 

halgazdálkodási vízterület Magyar Államot megillető halgazdálkodási jogának haszonbérbe adás útján 

történő hasznosítására 2030. 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 felhívás Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) 

hivatalos lapjában történő megjelenését követő 20. napig, de legkésőbb a pályázat benyújtásával 

egyidejűleg kell megfizetni, átutalással a kiíró 10032000-00289782-00000000 számú számlájára. Az 
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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 kiró 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 Földművelésügyi Minisztérium hivatalos lapjában történő megjelenését 

követő 20. napig két eredeti, minden oldalon aláírt példányban kell benyújtani a kiíróhoz, személyesen a 

kiíró 1143 Budapest, Tábornok u. 2. 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 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,  
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- 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 halgazdálkodási, illetve horgászati vagy hagyományőrző, rekreációs célú halászati céllal létrehozott és 

a pályázat benyújtását megelőző év utolsó naptári napján legalább két teljes éve bejegyzetten működő és 

nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási hasznosításával kapcsolatos tevékenységet 

folytató civil szervezet, valamint 

- az a gazdálkodó szervezet, amelynek bevétele a pályázat benyújtását megelőző két adóévben több mint 

fele részben nyilvántartott halgazdálkodási vízterület hasznosításával kapcsolatos tevékenységből 

származott, vagy amely a pályázat benyújtását megelőzően lezárt adóévvel nem rendelkezik, de vállalja, 

hogy a pályázat benyújtásának évét követő 5 évben bevétele több mint fele részben nyilvántartott 

halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogának haszonbérlői hasznosításával kapcsolatos 

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 

 

Cibakháza külterület 020 hrsz. kivett Nagykunsági Főcsatorna 13,9081 ha 

 

Az érintett ingatlanokra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok és feljegyzett tények 

 

Cibakháza külterület 020 hrsz. tulajdonos: Magyar Állam, vagyonkezelő: Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi 

Igazgatóság, vezetékjog 22 kv-os távvezetékre és leágazásaira 7050 négyzetméter területen, jogosult: E 

ON Tiszántúli Áramhálózati ZRt. Vezetékjog: 04 kV-os  légvezetékre 9 négyzetméter területre, jogosult: E 

ON Tiszántúli Áramhálózati ZRt. 
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A halgazdálkodási hasznosítás terület-specifikus körülményei 

 

A halgazdálkodási vízterület fekvése szerint illetékes halgazdálkodási hatóság nyilatkozta szerint 

halgazdálkodási hasznosításnak terület-specifikus körülményei nincsenek. 

 

A Hhvtv. 19. § (4) bekezdés értelmében a vízvisszatartási és öntözési célú víztározók halgazdálkodási 

hasznosítását a vízgazdálkodási feladatokra figyelemmel kell tervezni és végezni. A Hhvtv. 22. § (4) 

bekezdés f) pontja szerint bekezdés szerint a halgazdálkodási jog gyakorlója köteles a halgazdálkodási 

vízterületen elhelyezkedő vízilétesítmények rendeltetésszerű üzemeltetéséhez fűződő vízgazdálkodási 

szempontok figyelembe vételére. 

 

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 Földművelésügyi Minisztériumhoz felterjeszti. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

 

A pályázat elbírálásáról a Hhvtv.-ben foglalt szempontok, továbbá a Rendelet értékelési pontrendszere 

alapján a Miniszter dönt. A Miniszter döntését az előminősítési eljárás lezárultától, a kiíró általi 

felterjesztéstől számított 15 napon belül hozza meg. 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 benyújtásra nyitva álló határidő 

lejártától számított 30 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. 
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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 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, időtartama 15 év. 

 

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 területileg 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, 
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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. 

 

A haszonbérlő az eljárásról való tudomásra jutásától számított 15 napon belül köteles tájékoztatni a 

minisztériumot, ha vele szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. 
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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 1.000,- Ft/ha/év. A pályázatra kiírt halgazdálkodási vízterület esetében az éves 

halgazdálkodási haszonbérleti díj, a Rendelet 26. § (2) bekezdésére figyelemmel 14.000- Ft, azaz 

tizennégyezer 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 

 

A 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 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1037932#sid40704
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1037932#sid40704
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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, cégjegyzék- 

vagy 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 

 

A pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig visszavonhatja, illetve módosíthatja a 

pályázatát. 
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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, az 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 

csachnee@nebih.gov.hu e-mail címeken lehet kérni. 
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