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A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat

(T/14681. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot nem fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. 04. 11. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/14681/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 2. §
13. és 14. pontja helyébe a következő rendelkezések [lépnek:]lépnek, és a 2. § a következő 14a. és
14b. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]

„13. haltermelés: a közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU rendelet szerinti akvakultúra
gyűjtőfogalmon belül valamely halfaj állományának mesterséges módon történő termelése, amely

a) extenzív, ha a természetes táplálékbázis mellett kiegészítő természetes anyagokkal végzett
hozamfokozó módszer,
b) félintenzív, ha a természetes táplálékbázis mellett kiegészítő takarmány,
c) intenzív, ha kizárólag teljes értékű haltakarmány

felhasználásával történik;
14.  haltermelési  létesítmény:  olyan  mesterséges  létesítmény,  amelyet  hal  vagy  más  hasznos
víziállat termelésére használnak, valamint azt ezekre a célokra terveztek és engedélyeztek – ide
értve a halkeltető állomást –, továbbá a települések belterületén vagy tanya földterületén fekvő
állóvizek (kerti tó vagy tanyató), amennyiben azokat haltermelési céllal hasznosítják;
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,”

T/14681/2/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 15. 
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T/14681/2/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/14681/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Hhvtv. 29. §-a a következő [(8)-(9)](8)-(11) bekezdéssel egészül ki:

„(8)  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.

(9)  A szerződés  hatályának  időtartama  alatt  a  miniszter  a  szerződő  felet  írásban,  a  mulasztás
jogkövetkezményeinek  ismertetésével  felhívhatja  annak  igazolására,  hogy vele  szemben  az  (5)
bekezdés e) pont és f) pontjában meghatározott kizáró ok fennáll-e.

(10) A miniszter
a)  a  (8)  bekezdésben  meghatározottak  alapján  megismert  személyes  adatokat  a  szerződés
megkötésének időpontjáig,
b)  a  (9)  bekezdésben  meghatározottak  alapján  megismert  személyes  adatokat  a  szerződés
hatályának megszűntéig

kezeli.

(11)  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) és f) pontjában meghatározott kizáró ok.”

T/14681/2/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 15. 

T/14681/2/2. sz. 
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Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/14681/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (2) bekezdés - Hhvtv. 29. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Hhvtv. 29. §-a a következő (8)-(9) bekezdéssel egészül ki:

„(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.

(9)  A szerződés  hatályának  időtartama  alatt  a  miniszter  a  szerződő  felet  írásban,  a  mulasztás
jogkövetkezményeinek  ismertetésével  felhívhatja  annak  igazolására,  hogy vele  szemben  az  (5)
bekezdés e) pont és f) pontjában meghatározott kizáró ok fennáll-e.

(10) A miniszter
a)  a  (8)  bekezdésben  meghatározottak  alapján  megismert  személyes  adatokat  a  szerződés
megkötésének időpontjáig,
b)  a  (9)  bekezdésben  meghatározottak  alapján  megismert  személyes  adatokat  a  szerződés
hatályának megszűntéig

kezeli.”

T/14681/2/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 15. 

T/14681/2/3. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

4



(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/14681/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. §
Módosítás jellege: módosítás

33. §

A Hhvtv. 72. § (1) bekezdése a következő 38-[43]43a. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]

„38. az államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti jogviszonyának időtartama alatti, a
tulajdonosi  ellenőrzésre,  valamint  haszonbérlői  adatszolgáltatási  kötelezettségekre  vonatkozó
részletes szabályokat;
39.  az  akvakultúrás  termeléshez  kapcsolódó  adatszolgáltatási  kötelezettségekre,  továbbá  az
adatok gyűjtésére vonatkozó részletes szabályokat;
40.  a  halgazdálkodási  vízterületről  kifogott  halak  és  más  hasznos  víziállatok  haltermelési
létesítménybe történő telepítésének részletes feltételeit;
41. az egyenáramú elektromos eszköz minősítési-üzembehelyezési vizsgáztatását és elektromos
érintésvédelmi felülvizsgálatát elvégezni jogosult szervezeteket;
42. az idegenhonos halak és más hasznos víziállatok szállításának szabályait;
43. az állami halőri szolgálat szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat[.],
43a.  a  Fertő  tó  privatizációjának felülvizsgálatának feltételeit  annak érdekében,  hogy a  hazai
horgászat érdekei a tavon is érvényesíthetőek legyenek.”

T/14681/3/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/14681/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. §
Módosítás jellege: módosítás
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33. §

A Hhvtv. 72. § (1) bekezdése a következő 38-[43]43a. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]

„38. az államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti jogviszonyának időtartama alatti, a
tulajdonosi  ellenőrzésre,  valamint  haszonbérlői  adatszolgáltatási  kötelezettségekre  vonatkozó
részletes szabályokat;
39.  az  akvakultúrás  termeléshez  kapcsolódó  adatszolgáltatási  kötelezettségekre,  továbbá  az
adatok gyűjtésére vonatkozó részletes szabályokat;
40.  a  halgazdálkodási  vízterületről  kifogott  halak  és  más  hasznos  víziállatok  haltermelési
létesítménybe történő telepítésének részletes feltételeit;
41. az egyenáramú elektromos eszköz minősítési-üzembehelyezési vizsgáztatását és elektromos
érintésvédelmi felülvizsgálatát elvégezni jogosult szervezeteket;
42. az idegenhonos halak és más hasznos víziállatok szállításának szabályait;
43. az állami halőri szolgálat szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat[.],
43a. a természetes vizekben élő busa egyedszámának megfelelő szabályozását.”

T/14681/4/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/14681/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. §
Módosítás jellege: módosítás

33. §

A Hhvtv. 72. § (1) bekezdése a következő 38-[43]43a. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]

„38. az államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti jogviszonyának időtartama alatti, a
tulajdonosi  ellenőrzésre,  valamint  haszonbérlői  adatszolgáltatási  kötelezettségekre  vonatkozó
részletes szabályokat;
39.  az  akvakultúrás  termeléshez  kapcsolódó  adatszolgáltatási  kötelezettségekre,  továbbá  az
adatok gyűjtésére vonatkozó részletes szabályokat;
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40.  a  halgazdálkodási  vízterületről  kifogott  halak  és  más  hasznos  víziállatok  haltermelési
létesítménybe történő telepítésének részletes feltételeit;
41. az egyenáramú elektromos eszköz minősítési-üzembehelyezési vizsgáztatását és elektromos
érintésvédelmi felülvizsgálatát elvégezni jogosult szervezeteket;
42. az idegenhonos halak és más hasznos víziállatok szállításának szabályait;
43. az állami halőri szolgálat szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat[.],
43a.  a  horgász  szervezetek  jogosultságainak  feltételeit  annak  érdekében,  hogy  a  Magyar
Halgazdálkodási Operatív Program és a Környezeti  és Energiahatékonysági Operatív Program
forrásait elérhessék.”

T/14681/5/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/14681/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. §
Módosítás jellege: módosítás

33. §

A Hhvtv. 72. § (1) bekezdése a következő 38-[43]43a. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]

„38. az államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti jogviszonyának időtartama alatti, a
tulajdonosi  ellenőrzésre,  valamint  haszonbérlői  adatszolgáltatási  kötelezettségekre  vonatkozó
részletes szabályokat;
39.  az  akvakultúrás  termeléshez  kapcsolódó  adatszolgáltatási  kötelezettségekre,  továbbá  az
adatok gyűjtésére vonatkozó részletes szabályokat;
40.  a  halgazdálkodási  vízterületről  kifogott  halak  és  más  hasznos  víziállatok  haltermelési
létesítménybe történő telepítésének részletes feltételeit;
41. az egyenáramú elektromos eszköz minősítési-üzembehelyezési vizsgáztatását és elektromos
érintésvédelmi felülvizsgálatát elvégezni jogosult szervezeteket;
42. az idegenhonos halak és más hasznos víziállatok szállításának szabályait;
43. az állami halőri szolgálat szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat[.],
43a.  azokat  a  feltételeket,  amik  alapján  a  Földművelésügyi  Minisztérium  Horgászati  és
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Halgazdálkodási Főosztálya a hasznosítók halvédelmi tevékenységének megsegítése érdekében
írhat ki pályázatokat.”

T/14681/6/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/14681/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. §
Módosítás jellege: módosítás

33. §

A Hhvtv. 72. § (1) bekezdése a következő 38-[43]43a. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]

„38. az államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti jogviszonyának időtartama alatti, a
tulajdonosi  ellenőrzésre,  valamint  haszonbérlői  adatszolgáltatási  kötelezettségekre  vonatkozó
részletes szabályokat;
39.  az  akvakultúrás  termeléshez  kapcsolódó  adatszolgáltatási  kötelezettségekre,  továbbá  az
adatok gyűjtésére vonatkozó részletes szabályokat;
40.  a  halgazdálkodási  vízterületről  kifogott  halak  és  más  hasznos  víziállatok  haltermelési
létesítménybe történő telepítésének részletes feltételeit;
41. az egyenáramú elektromos eszköz minősítési-üzembehelyezési vizsgáztatását és elektromos
érintésvédelmi felülvizsgálatát elvégezni jogosult szervezeteket;
42. az idegenhonos halak és más hasznos víziállatok szállításának szabályait;
43. az állami halőri szolgálat szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat[.];
43a.  a vizek kezelőinek a kormorán gyérítésére tett  erőfeszítéseinek megsegítése érdekében a
feltételeket.”

T/14681/7/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/14681/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. §
Módosítás jellege: módosítás

33. §

A Hhvtv. 72. § (1) bekezdése a következő 38-[43]43a. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]

„38. az államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti jogviszonyának időtartama alatti, a
tulajdonosi  ellenőrzésre,  valamint  haszonbérlői  adatszolgáltatási  kötelezettségekre  vonatkozó
részletes szabályokat;
39.  az  akvakultúrás  termeléshez  kapcsolódó  adatszolgáltatási  kötelezettségekre,  továbbá  az
adatok gyűjtésére vonatkozó részletes szabályokat;
40.  a  halgazdálkodási  vízterületről  kifogott  halak  és  más  hasznos  víziállatok  haltermelési
létesítménybe történő telepítésének részletes feltételeit;
41. az egyenáramú elektromos eszköz minősítési-üzembehelyezési vizsgáztatását és elektromos
érintésvédelmi felülvizsgálatát elvégezni jogosult szervezeteket;
42. az idegenhonos halak és más hasznos víziállatok szállításának szabályait;
43. az állami halőri szolgálat szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat[.];
43a.  az  ökológiai  halászat  szabályrendszerének  feltételeit  annak  érdekében,  hogy  vizeink
halpopulációjának fenntarthatósága biztosítva legyen.”

T/14681/8/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/14681/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. §
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Módosítás jellege: módosítás

33. §

A Hhvtv. 72. § (1) bekezdése a következő 38-[43]43a. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]

„38. az államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti jogviszonyának időtartama alatti, a
tulajdonosi  ellenőrzésre,  valamint  haszonbérlői  adatszolgáltatási  kötelezettségekre  vonatkozó
részletes szabályokat;
39.  az  akvakultúrás  termeléshez  kapcsolódó  adatszolgáltatási  kötelezettségekre,  továbbá  az
adatok gyűjtésére vonatkozó részletes szabályokat;
40.  a  halgazdálkodási  vízterületről  kifogott  halak  és  más  hasznos  víziállatok  haltermelési
létesítménybe történő telepítésének részletes feltételeit;
41. az egyenáramú elektromos eszköz minősítési-üzembehelyezési vizsgáztatását és elektromos
érintésvédelmi felülvizsgálatát elvégezni jogosult szervezeteket;
42. az idegenhonos halak és más hasznos víziállatok szállításának szabályait;
43. az állami halőri szolgálat szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat[.];
43a. annak a feltételeit, hogy a bemutató halászatok során kifogott halat értékesíthesse a halász,
szigorú ellenőrzés és felügyelet mellett.”

T/14681/9/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/14681/10/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. §
Módosítás jellege: módosítás

33. §

A Hhvtv. 72. § (1) bekezdése a következő 38-[43]43a. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]

„38. az államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti jogviszonyának időtartama alatti, a
tulajdonosi  ellenőrzésre,  valamint  haszonbérlői  adatszolgáltatási  kötelezettségekre  vonatkozó
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részletes szabályokat;
39.  az  akvakultúrás  termeléshez  kapcsolódó  adatszolgáltatási  kötelezettségekre,  továbbá  az
adatok gyűjtésére vonatkozó részletes szabályokat;
40.  a  halgazdálkodási  vízterületről  kifogott  halak  és  más  hasznos  víziállatok  haltermelési
létesítménybe történő telepítésének részletes feltételeit;
41. az egyenáramú elektromos eszköz minősítési-üzembehelyezési vizsgáztatását és elektromos
érintésvédelmi felülvizsgálatát elvégezni jogosult szervezeteket;
42. az idegenhonos halak és más hasznos víziállatok szállításának szabályait;
43. az állami halőri szolgálat szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat[.];
43a. az ökológiai és szelektív halászat során kifogott hal halgazdálkodási joggal rendelkező által
történő értékesítésének feltételeit.”

T/14681/10/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/14681/11/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. §
Módosítás jellege: módosítás

33. §

A Hhvtv. 72. § (1) bekezdése a következő 38-[43]43a. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]

„38. az államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti jogviszonyának időtartama alatti, a
tulajdonosi  ellenőrzésre,  valamint  haszonbérlői  adatszolgáltatási  kötelezettségekre  vonatkozó
részletes szabályokat;
39.  az  akvakultúrás  termeléshez  kapcsolódó  adatszolgáltatási  kötelezettségekre,  továbbá  az
adatok gyűjtésére vonatkozó részletes szabályokat;
40.  a  halgazdálkodási  vízterületről  kifogott  halak  és  más  hasznos  víziállatok  haltermelési
létesítménybe történő telepítésének részletes feltételeit;
41. az egyenáramú elektromos eszköz minősítési-üzembehelyezési vizsgáztatását és elektromos
érintésvédelmi felülvizsgálatát elvégezni jogosult szervezeteket;
42. az idegenhonos halak és más hasznos víziállatok szállításának szabályait;
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43. az állami halőri szolgálat szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat[.];
43a.  annak a feltételeit,  hogy a  jövőben a halértékesítő  helyek legálisan kifogott  vízi  halhoz
juthassanak.”

T/14681/11/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/14681/12/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. §
Módosítás jellege: módosítás

33. §

A Hhvtv. 72. § (1) bekezdése a következő 38-[43]43a. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]

„38. az államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti jogviszonyának időtartama alatti, a
tulajdonosi  ellenőrzésre,  valamint  haszonbérlői  adatszolgáltatási  kötelezettségekre  vonatkozó
részletes szabályokat;
39.  az  akvakultúrás  termeléshez  kapcsolódó  adatszolgáltatási  kötelezettségekre,  továbbá  az
adatok gyűjtésére vonatkozó részletes szabályokat;
40.  a  halgazdálkodási  vízterületről  kifogott  halak  és  más  hasznos  víziállatok  haltermelési
létesítménybe történő telepítésének részletes feltételeit;
41. az egyenáramú elektromos eszköz minősítési-üzembehelyezési vizsgáztatását és elektromos
érintésvédelmi felülvizsgálatát elvégezni jogosult szervezeteket;
42. az idegenhonos halak és más hasznos víziállatok szállításának szabályait;
43. az állami halőri szolgálat szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat[.];
43a. az "Egyél halat" program kidolgozásának feltételeit.”

T/14681/12/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/14681/13/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. §
Módosítás jellege: módosítás

33. §

A Hhvtv. 72. § (1) bekezdése a következő 38-[43]43a. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]

„38. az államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti jogviszonyának időtartama alatti, a
tulajdonosi  ellenőrzésre,  valamint  haszonbérlői  adatszolgáltatási  kötelezettségekre  vonatkozó
részletes szabályokat;
39.  az  akvakultúrás  termeléshez  kapcsolódó  adatszolgáltatási  kötelezettségekre,  továbbá  az
adatok gyűjtésére vonatkozó részletes szabályokat;
40.  a  halgazdálkodási  vízterületről  kifogott  halak  és  más  hasznos  víziállatok  haltermelési
létesítménybe történő telepítésének részletes feltételeit;
41. az egyenáramú elektromos eszköz minősítési-üzembehelyezési vizsgáztatását és elektromos
érintésvédelmi felülvizsgálatát elvégezni jogosult szervezeteket;
42. az idegenhonos halak és más hasznos víziállatok szállításának szabályait;
43. az állami halőri szolgálat szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat[.];
43a. az idegen honos, inváziós halfajok visszaszorítására alkalmas program feltételeit.”

T/14681/13/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/14681/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(2) Hatályát veszti a Hhvtv.
a) 29. § (5) bekezdés c) pontjában a „vagy” szövegrész,
b) 38. § (7) bekezdése,
c) 52. § (4) bekezdése,
d) 58. § (4) bekezdésében az „állategészségügyi hatóság közreműködésével” szövegrész,
e) 58. § (5) bekezdésében a „szálláshely vagy” szövegrész,
f) 63. § (4) bekezdés c) pontja,
g) 67. § (1) bekezdés d) pontjában az „a törvény által” szövegrész,
h) 67. § (1) bekezdés j) pontja,
i) 69. § (3) bekezdése,
j) 74. § (8) bekezdése[.],
k) 2.§ 9.pontja,
l) 2.§ 23. pontja.

T/14681/2/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 15. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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