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1. A Halbarát Víz Program és a pályázati rendszer célja 
 
A Tavirózsa Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) által elindított Halbarát Víz Program célja a 
természetvédelmi és ökológiai érdekek érvényesítése a magyarországi horgászati hasznosítású 
állóvizek kezelésében, a jó ökológiai állapot∗ eléréséért. 
 
A pályázati rendszer célja az olyan hazai horgászvizek (illetve kezelı szervezeteik) elismerése, 
támogatása és népszerősítése a Halbarát Víz cím adományozásával, melyek hasznosítása, kezelése 
során kiemelt szempont a jó ökológiai állapot elérése, fenntartása.  
 
 
Támogatók: 
 

 

 
 

SZIE MKK KTI 

 

Mezıgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal NTAI 
Vízélettani Laboratóriuma 

Horgászbázis 

 
 
 
 

                                                
∗

 Jó ökológiai állapot: „A felszíni víztest biológiai minıségének elemeire vonatkozó értékek emberi 

tevékenységbıl származó kismértékő torzulást mutatnak, de csak kevéssé térnek el azoktól, amelyek ezt a típust 
zavartalan körülmények között általában jellemzik.„ [Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK sz. irányelve 
(Víz Keretirányelv)]. A Víz Keretirányelv egyik fı célkitőzése: a felszíni vizek jó ökológiai állapotának elérése 
2015-ig. 
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2. A pályázók köre 
 
A Halbarát Víz címre azok a magyarországi horgászati hasznosítású állóvizek kezelı szervezetei (civil 
és gazdasági szervezetek, állami és önkormányzati szervezetek stb.) pályázhatnak, amelyek legalább 
3 ha nagyságú vízzel rendelkeznek (kivéve: Balaton, Tisza-tó, Velencei-tó, Fertı-tó). 

 
A pályázatból kizáró okok: 
 

- a pályázott vízterület nem éri el a 3 ha-t, 
- azok az intenzív hasznosítású vizek, melyekben a halbiomassza meghaladja az 1000 kg/ha 

értéket vagy a haltelepítés meghaladja a 800 kg/ha/év mennyiséget az elmúlt 3 év (2009-
2011) valamelyikében, 

- azok az intenzív hasznosítású vizek, melyeken a horgászlétszám (éves és napijegyes 
összesen) meghaladja a 400 fı/ha/év értéket, 

- az utóbbi 3 évben nem ıshonos halfaj(oka)t (ld.: 1. sz. melléklet) telepítı kezelı szervezetek, 
- ha a horgászvízben az elmúlt 3 év mindegyikében 10% alatt vagy 90% felett volt a 

hínárnövényzet maximális borítása, 
- ha a horgászvízben az elmúlt 3 év mindegyikében volt „vízvirágzás” (= az algák tömeges 

elszaporodása, mely a vízfelszínen átláthatatlan zöld réteget/habot képez), 
- a pályázó szervezetnek 30 napon túli köztartozása van. 

 
 
3. Az elnyerhetı cím és a támogatás formája 
 
A Halbarát Víz címet olyan hazai horgászvizek nyerhetik el, melyek hasznosítása, kezelése során 
kiemelt célként jelenik meg a jó ökológiai állapot elérése, fenntartása.  
 
A címet 2012-ben maximum 10 szervezet, illetve horgászvíz nyerheti el. A Bizottság fenntartja 
magának a jogot arra, hogy kizárólag alacsony pontszámú pályázatok esetén nem adományoz címet.  
 
A nyertes horgászvizek közül:  
 

• a pontszámok alapján az 1. helyezést elért víz széles (arany-) kárászt kap díjmentesen (az 
Aranyponty Zrt. és a Szent István Egyetem MKK KTI Halgazdálkodási Tanszékének 
felajánlása) 

• az összes víz kedvezményt kap vízminıség vizsgálatokra: a Halbarát Vízbıl egyszerre 
behozott 2-4 vízminta általános kémiai és/vagy biológiai vizsgálata egy díjáért [a 
Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi 
Igazgatósága (MgSzH NTAI) Vízélettani Laboratóriumának felajánlása] 

 
A fentieken túl az összes (nyertes és nem nyertes), kiírásnak megfelelı pályázatot benyújtó 
szervezetnek biztosítjuk minden 2. vízminta díjmentes általános kémiai vizsgálatát egyszerre 
behozott vízminták esetén (az MgSzH NTAI Vízélettani Laboratóriumának felajánlása). 
 
A Halbarát Víz címmel rendelkezı vizeknek környezet- és természetvédelmi kérdésekben, kapcsolódó 
pályázati források bevonása terén a Tavirózsa Egyesület szakmai segítséget nyújt. További részletek 
az Egyesület és a Támogatott között kötött Adományozási szerzıdésben kerülnek meghatározásra. 
 
 
A Támogatott a cím elnyerésével 3 éven keresztül használhatja: 
 

- a horgászvízhez, illetve a Támogatotthoz kapcsolódó kiadványokon, dokumentumokon, 
programokon, cikkekben és honlapon a Halbarát Víz címet/logo-t, 

- illetve a horgászvíz partján és a hivatkozásoknál, média szerepléseknél a Halbarát Víz logo-t. 
 
A Halbarát Víz címet viselı horgászvizek, illetve kezelı szervezeteik az országos médián (rádió, 
horgászújság, honlapok stb.) keresztül nyilvánosságot kapnak, mely növeli elismertségüket, öregbíti 
hírnevüket a horgászok és természetjárók körében egyaránt.  
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4. A pályázatok tartalmi és formai követelményei 
 
A benyújtott pályázatoknak kötelezıen tartalmazniuk kell: 
 

� a kitöltött és cégszerően aláírt Halbarát Víz Pályázati Adatlapot (2012), 
� a pályázó rövid bemutatását, eddigi tevékenységét max. 1 oldalon (alakulás éve, tagság, 

tevékenység az elmúlt 3 évben (2009-2011), és ennek környezet- és természetvédelmi 
oldala), 

� a 2011-ben végzett haltelepítés(ek) jegyzıkönyv másolata(i)t. (Ha a telepítések száma 
meghaladta az 5-öt, akkor elegendı az utolsó 5 jegyzıkönyvet megküldeni), 

� a 2009, 2010 és 2011. évi, halászati felügyelıségre (Országos Halászati Adattár felé) leadott 
statisztikai jelentések teljes másolata, 

� nyilatkozat köztartozás mentességrıl (ld. az 1. sz. mellékletet). 
� a lejárt címet újra pályázó szervezeteknek a Halbarát Víz Pályázati Adatlap (2012) mellett 

meg kell küldeniük a kitöltött Pályázati Beszámoló Adatlapot is!  
 

 
Hiánypótlásra nincs lehetıség! 
 
A Pályázati Adatlap szerkezetén, pontjain módosítani nem lehet. A pályázatot folyamatos 
oldalszámozással kell ellátni, bele értve a mellékleteket is. 
 
 

A Halbarát Víz cím jelen Pályázati Felhívása és a Pályázati Adatlap letölthetı 
a Tavirózsa Egyesület honlapjáról: http://www.tavirozsa-egyesulet.hu/index.php/halbarat   

 
 
Tájékoztatás a pályázatról: 

Tatár Sándor 
programvezetı 

 
E-mail: tatarsandor[kukac]invitel.hu 

Telefon:  
(28) 389-005 

(70) 210-1242 
 
5. A pályázatok benyújtása 
 
Pályázati díj nincs. 

A pályázatot jelen felhívásban megjelölt tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell 
benyújtani 1 példányban, ajánlott küldeményként, postai úton. Amennyiben a pályázó szervezet 
rendelkezik saját honlappal vagy egyéb módon megoldható, a Pályázati Adatlapot (újra pályázóknál a 
Pályázati Beszámoló Adatlapot is) és a pályázó rövid bemutatását elektronikusan (e-mail-en) is meg 
kell küldeni! 

 
Postázási név és cím: 

 
Tavirózsa Egyesület 

2112 Veresegyház, Pf. 99. 
 

E-mail: tatarsandor[kukac]invitel.hu 
 

A borítékon és az elektronikus levél tárgyában is fel kell tüntetni: Halbarát Víz cím – pályázat. 
 

 
Benyújtási határidı: 2012. augusztus 31. 

 
Benyújtási határidı tekintetében a postabélyegzı kelte a mérvadó! 
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6. A pályázatok elbírálása 
 

A pályázatokat az Egyesület által felkért, neves szakértık részvételével alapított Halbarát Víz 
Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el, a pályázati határidıtıl számított 30 napon belül.  
A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelı és ponthatár alatti pályázatokat a Bizottság 
elutasítja. A pályázókat a Bizottság írásban (elektronikus vagy postai úton) értesíti ki döntésérıl, az 
elbírálástól számított 15 napon belül. A pályázati eredményeket az Egyesület honlapján is kihirdetik. A 
Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 
7. Az adományozási szerzıdés megkötése és teljesítése 
 
A Halbarát Víz cím adományozására, illetve a támogatásra vonatkozó Adományozási szerzıdést a 
Bizottság döntésének megfelelıen, a döntéstıl számított 60 napon belül az Egyesület elnöke köti meg 
a nyertes pályázókkal. Az adományozásra, támogatásra irányuló jogviszony a szerzıdés 
megkötésének idıpontjában keletkezik.  
A Halbarát Víz cím 3 évre nyerhetı el, azonban az adományozási szerzıdésben foglaltak 
megsértése, vagy valótlan adatok közlése esetén az Egyesület fenntartja a jogot a cím azonnali 
hatállyal történı visszavonására, az anyagi és tárgyi adományok visszatérítésének kötelezettségével. 
Ez esetben a Támogatott semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet az Egyesület felé. 
Az adományozásról szóló bizottsági döntés hatályát veszti, ha a támogatási döntésrıl szóló értesítés 
kézhezvételétıl számított 60 napon belül a pályázó hibája, illetve mulasztása miatt nem jön létre a 
szerzıdéskötés. 
 
8. Pályázati beszámoló elkészítése 
 
A Támogatottnak az adományozási szerzıdés megkötésének napjától számított egy és három év 
elteltével pályázati beszámolót kell megküldenie az Egyesület felé a Halbarát Víz cím használatáról és 
az adomány(ok) felhasználásáról. 
A beszámoló elkészítésére kizárólag az Egyesület honlapjáról letölthetı Pályázati Beszámoló 
Adatlapot lehet használni, mely szakmai és pénzügyi fejezetekbıl áll.  A szakmai részben minimum 1 
oldalon szövegesen, és fotókkal illusztrálva ismertetni kell az adományozási szerzıdésben vállaltak 
teljesítését (pl. Halbarát Víz logo feltüntetése a honlapon). Tárgyi díjak esetén a Támogatottnak 
ismertetnie kell a beszámolóban, hogy azokat milyen módon használják/hasznosították (pl. 
horgászverseny díjazása). 
 
8. A Támogatott szervezetek ellenırzése 
 
A Bizottság a támogatott szervezetek szúrópróba-szerő ellenırzését végzi el. Ennek célja a pályázati 
adatok valódiságának vizsgálata, melynek során a Bizottság helyszíni ellenırzéseket is végezhet 
(terepi ellenırzés, tárgyi és pénzügyi adományok felhasználásának vizsgálata stb.). A Támogatott az 
ellenırzések során köteles együttmőködni a Bizottsággal. 
A Pályázónak, illetve a Támogatottnak a Halbarát Víz címmel össze nem egyeztethetı tevékenysége, 
vagy valótlan adatok megadása a cím, illetve adományok azonnali hatályú visszavonását 
eredményezi.  
Az ellenırzés adja meg a Halbarát Víz címet kapó szervezeteknek azt a garanciát és 
minıségbiztosítást, mely a címhez kötıdve növeli a megbízhatóságot, és a széleskörő társadalmi, 
természetvédelmi elismertséget. 
 
 
 
 
2012. május 

 
 
 

Halbarát Víz Bizottság 
(Tavirózsa Egyesület) 
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1. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 
 
 

 
Alulírott………………………………..,……(szül. hely, idı:………………………………anyja n.: 

………………………………….), mint a …………………………………………………………....(szervezet) 

törvényes képviselıje nyilatkozom, hogy a szervezetnek 30 napon túli köztartozása nincs. 

 
 
Kelt: …………………….,2012…………………….. 
 

 
 
 
 
 
 

____________________ 
 

aláírás  P.H. 
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2. sz. melléklet 
 
 

2.1. Hazai vizeink fontosabb idegenhonos halfajai 
 

Amur, afrikai harcsa, törpeharcsa, fekete törpeharcsa, pettyes busa, fehér busa, pisztrángsügér, 
ezüstkárász, naphal, amurgéb, kínai razbóra. 
 
 
 

2.2. Hazai vizeink védett halfajai 
 

 Magyar név Latin név Eszmei érték 
1 Állasküsz Chalcalburnus chalcoides 10.000 forint 
2 Botos kölönte Cottus gobio 10.000 forint 
3 Cifra kölönte Cottus poecilopus 10.000 forint 
4 Dunai galóca* Hucho hucho 100.000 forint 
5 Dunai nagyhering Caspialosa kessleri 2.000 forint 
6 Felpillantó küllı Gobio uranoscopus 50.000 forint 
7 Fenékjáró küllı Gobio gobio 2.000 forint 
8 Fürge cselle Phoxinus phoxinus 2.000 forint 
9 Gyöngyös koncér Rutilus frisii 2.000 forint 
10 Halványfoltú küllı Gobio albipinnatus 10.000 forint 
11 Homoki küllı Gobio kessleri 10.000 forint 
12 Kövicsík Noemacheilus barbatulus 2.000 forint 
13 Kurta baing Leucaspius delineatus 2.000 forint 
14 Lápi póc* Umbra krameri 100.000 forint 
15 Leánykoncér Rutilus pigus 10.000 forint 
16 Magyar bucó* Zingel zingel 100.000 forint 
17 Német bucó* Zingel streber 100.000 forint 

18 Pénzes pér Thymallus thymallus 10.000 forint 
19 Petényi-márna (Magyar márna)* Barbus meridionalis (peloponnesius) 100.000 forint 

20 Réticsík Misgurnus fossilis 2.000 forint 
21 Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer 10.000 forint 
22 Sima tok Acipenser nudiventris 10.000 forint 
23 Sıregtok Acipenser stellatus 10.000 forint 
24 Sujtásos küsz Alburnoides bipunctatus 2.000 forint 
25 Széles durbincs Gymnocephalus baloni 2.000 forint 
26 Szivárványos ökle Rhodeus sericeus 2.000 forint 
27 Tarka géb Proterorhinus marmoratus 2.000 forint 
28 Törpecsík Sabanejewia aurata 2.000 forint 
29 Vágócsík Cobitis taenia 2.000 forint 
30 Vágótok Acipenser gueldenstaedti 10.000 forint 
31 Vaskos csabak Leuciscus souffia 10.000 forint 
32 Viza Huso huso 10.000 forint 

 
* fokozottan védett fajok 

 
 

További információk és képek: 
 
Harka, Á., Sallai, Z. (2004): Magyarország halfaunája. Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Szarvas, 
pp. 269.: 
http://www.tankonyvtar.hu/biologia/magyarorszag-halfaunaja-080905-119 
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3. sz. melléklet 
 

Hazai vizeink egyes fokozottan védett madárfajai 
 

Magyar név Latin név Eszmei érték 
Bölömbika Botaurus stellaris 100.000 forint 
Csíkosfejő nádiposzáta Acrocephalus paludicola 500.000 forint 
Fehér gólya Ciconia ciconia 100.000 forint 
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 500.000 forint 
Kis kócsag Egretta garzetta 250.000 forint 
Nagy kócsag Egretta alba 100.000 forint 
Törpegém Ixobrychus minutus 100.000 forint 
Törpevízicsibe Porzana pusilla 250.000 forint 
Üstökösgém Ardeola ralloides 250.000 forint 
Vízirigó Cinclus cinclus 250.000 forint 
Vörös gém Ardea purpurea 250.000 forint 

 
Képek a védett és fokozottan védett madárfajokról a Rónaırzı Természetvédelmi Egyesület 
honlapján: http://ronaorzo.csillagpark.hu/kiadvanyok2.pdf 

 
 

4. sz. melléklet 
 

Hazai vizeink egyes védett hínárfajai 
 

Név Eszmei 
érték 

 
Kis rence (Utricularia minor) 

10.000 
forint 

 
Fehér tündérrózsa (Nymphaea alba) 

5.000 
forint 

 
Rucaöröm (Salvinia natans) 

2.000 
forint 

 
Sulyom (Trapa natans) 

2.000 
forint 

 
Tündérfátyol (Nymphoides peltata) 

2.000 
forint 

 
További információk és képek a Terra 
Alapítvány honlapján: 
http://www.terra.hu/ 

 


