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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Hhvtv. 2. §
Módosítás jellege: módosítás

„  14a.  halászat:  a  halnak  vagy  más  hasznos  víziállatnak  megengedett  módon  és  eszközzel
halgazdálkodási vízterületen történő fogása, továbbá gyűjtése ide nem értve a horgászatot;
14b.  telepítés:  a  hal  vagy más  hasznos  víziállat  egyedének  vagy állományának  hasznosítási,
állománypótlási, vagy egyéb céllal történő kihelyezése halgazdálkodási vízterületre,”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2)  A halgazdálkodási  jog  haszonbérletére  irányuló  szerződés  csak  akkor  köthető  meg,  ha  a
szerződő fél hatósági bizonyítvánnyal igazolja a miniszter részére, hogy vele szemben nem áll fenn
az (5) bekezdés e) pont és f) pontjában meghatározott kizáró ok.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (2) bekezdés - Hhvtv. 29. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az 
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként 
kezelendők.



„(8) A [halgazdálkodási jog haszonbérletére irányuló szerződés csak akkor köthető meg, ha ]
pályázati  dokumentáció,  az  elbírálás  szempontjai,  a  [szerződő  fél  hatósági  bizonyítvánnyal
igazolja a miniszter részére, hogy vele szemben nem áll  fenn az (5) bekezdés e) pont és f)
pontjában meghatározott kizáró ok.]nyertes pályázó által benyújtott pályázat és annak bírálata a
halgazdálkodásért felelős minisztérium által üzemeltetett honlapon bárki számára ingyen elérhető”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

j) 74. § (8) bekezdése[.],
k) 2.§ 9.pontja,
l) 2.§ 23. pontja.

Indokolás

1. 

A hatályos  törvényben  található  eredeti  definíció  szerint  például  sem  kutatási  céllal,  sem
szelektív  céllal  nem lehet  halászni,  nem lehet  továbbá állománymegőrző halászatot  végezni.
Túlzottan leszűkíti a halászat célja szerint annak fogalmát, ami nem indokolt.

Továbbá a hatályos  törvény meghatározása kizárja a természet-megóvási,  diverzitás-növelési,
vagy egyszerűen állomány-pótlási céllal történő telepítést, ezen változtatni szükséges.

2. 

Az eredeti törvényjavaslatban is szerepel ez a bekezdés, csak kodifikációs okok miatt szükséges
áttenni egy másik bekezdésbe.

3. 

Az állami földbérletek belső köröknek történő kijátszása és a trafik-mutyik ügyek óta az ilyen
jellegű pályázatoknál a nyilvánosság elvárandó követelmény.

4. 

Kodifikációs okok miatt szükséges a módosítás.
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