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EIP - Hagyomány és innováció 
2014-2020 

Megújuló energia, kislpétékű infrastruktúra , 
hely gazdaság fejlesztés, kulturális örökség… 



TISZAI HAL TÉMAÚT 
• Néprajzi gyűjtemények 

 



Extrém Kalandtúrák 
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Halasbicska, haltál … 
Tarjányi József 

Tisza Sándor 



Tiszai és halételek        



Halászházak, -Szállás 
Csongrád  



 



Pecasuli 

 

 
 

 

 

 

A Tiszai Pecasuli (szakköri hálózat) 2013-ban született meg a Tisza-tavi 

Sporthorgász K. N. Kft. szervezésében, ahol a csatlakozó általános iskolák úgy 

döntöttek, hogy részt vesznek egy, a gyermekeknek horgászati alapismereteket 

adó programban. Ma már Tiszabecstől Szegedig 87 település, 106 iskolájában 

több mint 1700 tanuló ismerkedik halainkkal és a horgászattal. A kezdő csoportok 

számára indított szakkörök fő helyszíne ősszel az iskola, ahol a Tisza élővilágáról 

és a horgászat alapjairól tanulnak a diákok. A haladó csoportok programjának 

azonban a tantermi foglalkozások mellett a vízparti pecázások is részét képezik, 

hiszen az ide járó diákok már az előző évben megkapták a horgászengedélyeket 

és a horgászbotokat.                                       (Piroskavárosi isk.) 
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• Népviselet, motívum 

 

 

 



JOG  
A kistermelői rendelet  

52/2010 FVM r.  

A kistermelő olyan természetes személy, aki könnyített higiéniai 
feltételek mellet, saját gazdaságából, az általa előállított 
termékét illetve az abból előállított termékét mennyiségi és 
területi korlát betartásával értékesítheti.  

 



Falusi vendégasztal: falusias, tanyasias vagy vidéki 
környezetben a házi élelmiszerekhez és gasztronómiai 
hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek 
bemutatása, és az elkészített élelmiszerek felkínálása 
helyben fogyasztásra a gazdaság helyén; 

A kistermelő az  

–általa megtermelt vagy előállított,  

–és - kiegészítő alapanyagként - vásárolt 
élelmiszer felhasználásával, valamint  

–más kistermelőtől vásárolt késztermék  

felhasználásával falusi vendégasztalt 
üzemeltethet.  

HAGYOMÁNY és rugalmasság elve! 

Falusi vendégasztal 



Halétel a vendégasztalon 
58.§ nem minősül hal vagy haltermék 
kereskedelmi forgalomba hozatalának a falusi 
szálláshely vagy vendégasztal szolgáltatást 
nyújtó által jogszerűen kifogott hal étkezési 
szolgáltatásként történő értékesítése. 

 



2013. évi CII. törvény 
• hatálya halgazdálkodási vízterületre és  

• a horgászat, a tiltott eszközök és módok, a halkereskedelem 
vonatkozásában a haltermelő létesítményre is kiterjed. 

• halgazdálkodási vízterület: az a vízfolyás vagy állóvíz, 
…időszakosan, vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek 
biztosítására, ide nem értve a haltermelési létesítményt; 

• haltermelési létesítmény: olyan mesterséges létesítmény, 
amelyet haltermelésre használnak, ilyen célra terveztek és 
engedélyeztek, továbbá a települések belterületén vagy tanya 
földterületén fekvő, legnagyobb vízállás esetén 0,5 hektárnál 
kisebb vízfelületű állóvízek; 

• gyakorlasaert a halgazdalkodasra jogosult felel. 

• 23. § Az önkormányzatot illeti meg a halgazdálkodasi jog, 
ha…. 



2013. évi CII. törvény 
• A folyóvizek árterületének nem mentett 

oldalán elhelyezkedő, egyedileg nem 
nyilvántartott vízterületek a halgazdálkodásra 
való jogosultság szempontjából a főmeder – 
mint halgazdálkodási vízterület – részének 
minősülnek. 

• A halfogásra jogosító okmányok: rekreációs 
célú halászat esetén állami halászjeggyel, 
vagy horgászat esetén állami horgászjeggyel 
vagy turista állami horgászjeggyel 



Trv.  
tiltott halfogási eszközök-e?  

• Tapogató? 

• Kézzel halfogás? 

aktív halászeszköz: minden olyan hagyományos, 
nem tiltott halászeszköz, a különböző emelő, dobó 
vagy egyéb hálókat is beleértve, ahol a hal 
megfogásához az eszköz mozgatása vagy 
folyamatos felügyelete szükséges; 

 



Vidékfejlesztési Program 2014-2020 



Kisléptékű Termék előállítók és 
Szolgáltatók Országos 

Érdekképviseletének Egyesülete 
 
 

Szabadkai Andrea 

www.kisleptek.hu  

30/7688718 

kisleptek@gmail.com  

http://www.kisleptek.hu/
mailto:kisleptek@gmail.com
mailto:kisleptek@gmail.com
mailto:kisleptek@gmail.com

