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Tisztelt Elnök Úr!

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „a
hatékonyabb halgazdálkodáshoz szükséges szabályozási intézkedésekről” címmel a mellékelt
határozati javaslatot kívánom benyújtani.



...../2017. (.....) OGY határozat 

a hatékonyabb halgazdálkodáshoz szükséges szabályozási intézkedésekről

Az  Országgyűlés  felismerve,  hogy  a  halak  halgazdálkodási  vízterületek  közötti  vándorlását,
növekedését  figyelemmel  kísérő  központi  kutatás  feltételeinek  javítása  jelentősen  hozzájárulhat
természeti  erőforrásként  is  definiálható,  az  állam tulajdonát  képező,  folyóvízi  halállományokkal
való hatékonyabb gazdálkodáshoz, a következő határozatot alkotja:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013.
évi  CII.  törvény  módosításáról  szóló  törvény  végrehajtási  rendeleteinek  módosításával  saját
hatáskörében, illetve a halgazdálkodásért felelős miniszter útján

a)  alkossa  meg  az  egymással  (a  halak  szabad  átjárását  lehetővé  tévő)  összefüggésben  lévő
vízterületeken  elvégzendő  kötelező  haljelölés  szabályait,  illetve  minden  200  hektárnál  nagyobb
vízterületen tegye kötelezővé a haljelölést,

b) határozza meg, hogy a hasznosítók területarányosan mennyi halat kötelesek megjelölni, és ezek
minimum hány faj egyedei legyenek,

c) jelölje ki a jelölt halak nyomonkövetését szolgáló adatbázis kezeléséért és naprakészen tartásáért
felelős  szervet,  illetve  határozza  meg,  hogy  a  halgazdálkodóknak  milyen  határidővel  kell
jelenteniük az éves jelölési, visszafogási adatokat,

d) határozza meg a jelölés és/vagy az adatközlés elmaradása miatti szankciókat, valamint

e) írja elő, hogy a haljelölési kötelezettség kerüljön bele a hasznosítók halgazdálkodási tervébe.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az 1. pont szerinti feladatok végrehajtásáról 2017.
november 1-jéig tájékoztassa az Országgyűlés feladatkörrel rendelkező bizottságát.
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Általános indokolás

Nagy  természetes  folyóvizeink  több,  a  halak  vándorlását  lehetővé  tévő  halgazdálkodási
szakaszra  vannak  osztva,  és  ezen  szakaszok  kezelői  egymástól  nagyjából  függetlenül
gazdálkodnak  a  területükön,  illetve  a  felügyeletüket  is  különböző  megyék  halgazdálkodási
hatóságai  látják el.  Ugyanakkor  nincs  átfogó,  a  halak  vándorlását,  növekedését  figyelemmel
kísérő központi kutatás, ami megkönnyítené a munkájukat, illetve lehetővé tenné a közelmúltban
üzembe állított kiskörei hallépcső működésének a folyamatos vizsgálatát is.

Ennek érdekében javasoljuk, hogy a természeti erőforrásként is definiálható, az állam tulajdonát
képező, folyóvízi halállományok esetében legyen kötelező a gazdálkodók számára a rendszeres
(minden  évben),  jogszabályban  rögzített  számú jellel  történő  haljelölés,  és  a  jelölt  halakkal
kapcsolatosan  kerüljön  létrehozásra  egy  központi  adatbázis,  amely  az  adott  folyó  minden
hasznosítója  számára elérhető.  A központi  adatbázis  felé  minden hasznosító  jelentse az  éves
haljelölési adatait, és a kifogott jelölt halak adatait is ide jelentsék a horgászok. Hatalmas előny
lenne, ha az invazív fajok közül a busa egyedeit is lehetne jelölni, mert ennek a halfajnak a
folyóvízi terjedéséről, állományváltozásairól nagyon keveset tudunk.

Ezzel  hosszabb  távon  létrejön  egy  adatbázis  a  folyóvizeinkben  lévő  halállományok
vándorlásáról,  növekedéséről,  és  szakmaibbá,  előrelátóbbá,  tervezhetőbbé  lehetne  tenni  a
halgazdálkodást.

3


