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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 6.  cikkének (1)  bekezdése alapján „a halgazdálkodásról  és a  hal védelméről
2013. évi CII. törvénynek az ökológiai célú szelektív halászattal kapcsolatos módosításáról”
címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani.



2018. évi ..... törvény 

a halgazdálkodásról és a hal védelméről 2013. évi CII. törvénynek az ökológiai célú szelektív
halászattal kapcsolatos módosításáról

1. §

A halgazdálkodásról és a hal  védelméről  2013. évi CII.  törvény 13. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1) Halgazdálkodási  vízterületről  kifogott  őshonos halak – a  8.  § (1)  és (2)  bekezdése szerint
történő  állománymentés  és  a  mesterséges  körülmények  közötti  szaporítási  célból  fogott  halak
halgazdálkodási hatóság engedélyével végzett telepítésének, valamint az ökológiai célú szelektív
halászat  során  kifogott  keszegféléket  kivételével  –  másik  halgazdálkodási  vízterületre,  illetve
haltermelési létesítménybe nem telepíthetők.”

2. §

A halgazdálkodásról és a hal védelméről 2013. évi CII. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[(4) A halgazdálkodási jog gyakorlója köteles]

„b) az őshonos halfajok és vad típusú fajták, más őshonos hasznos víziállatok állományát védeni,
szükség  szerint  az  eltűnt  őshonos  halfajokat,  halállományokat  visszatelepíteni,  valamint  a
halgazdálkodási  vízterület  ökológiai  állapotát  jelentősen  veszélyeztető,  növekvő
állománynagyságú fajok szelekcióját biztosítani,”

3. §

A halgazdálkodásról és a hal védelméről 2013. évi CII. törvény 38. § (3) bekezdés c) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[(3) A halászati engedélynek rendelkeznie kell az engedélyes által]

„c) kifogható egyes halfajok éves mennyiségéről és arányáról.”

4. §

A halgazdálkodásról  és  a  hal  védelméről  2013.  évi  CII.  törvény 48.  §-a  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„48. §

(1) A nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken a halgazdálkodásra jogosult a halállomány és
élőhelyének  megújulása  érdekében köteles  az  élőhelyre  jellemző fajú  évenkénti  állománypótlás
mellett oly módon gazdálkodni, hogy az élőhelynek megfelelő korú és méretű halállomány tartósan
fennmaradjon.

(2) Minden 200 hektárnál nagyobb halgazdálkodási vízterület esetén a halgazdálkodásra jogosult
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köteles  az  e  törvény végrehajtására  kiadott  jogszabályban  meghatározott  módon  ökológiai  célú
szelektív halászatot folytatni, ha

a) a halgazdálkodási vízterületen az invazív halfajok aránya eléri a teljes halállomány 25 %-át,
vagy
b) a keszegfélék mennyisége jelentősen befolyásolja a táplálék mennyiségét,  és fennáll  annak
veszélye, hogy ez a halállomány degradációját okozza.

(3)  A halgazdálkodási  hatóság  a  (2)  bekezdés  szerinti  kötelezettség  alól  halgazdálkodási  jog
gyakorlójának kérelmére felmentést ad, ha a vízterület szakértői vizsgálata alapján az ökológiai célú
szelektív  halászattól  a  vízterület  természetességi  állapotának  javulása  nem  vagy  csak  csekély
mértékben várható.”

5. §

A halgazdálkodásról és a hal  védelméről  2013. évi CII.  törvény 58. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1) Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületről származó hal vagy haltermék vagy más hasznos
vízi állat kereskedelmi forgalomba csak fogási tanúsítvánnyal kerülhet. A fogási tanúsítvány haltétel
jelölési  dokumentációnak  minősül.  Halgazdálkodási  vízterületre  telepített  hal  esetén  a  fogási
tanúsítvány  mellé  külön  jogszabályban  meghatározott  tartalmú  hatósági  állatorvosi  igazolást  is
mellékelni kell.”

6. §

A halgazdálkodásról és a hal védelméről 2013. évi CII. törvény a következő 66/A. §-sal egészül ki:

„66/A. §

Az  ökológiai  célú  szelektív  halászat  során  a  kifogható  őshonos  halakra  vonatkozó,  halászati
engedélyben maghatározott  mennyiség  túllépése  esetén  a  halgazdálkodási  hatóság – a  jogsértés
súlyát  és  a  túllépés  mértékét  figyelembe  véve  –  százezer  forinttól  ötmillió  forintig  terjedő
halgazdálkodási bírságot szab ki.”

7. §

A halgazdálkodásról és a hal védelméről 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[(1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]

„1.  az  engedélyezett  halász  és  horgász  eszközöket  és  módokat,  valamint  az  ökológiai  célú
szelektív halászat részletes szabályait;”

8. §

Ez a törvény 2018. ....... lép hatályba.
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Általános indokolás

A halgazdálkodási törvény hatályos szabályai olyan mértékben szorították vissza a hagyományos
halászati módszerek alkalmazását, hogy az még a kifejezetten a vizek ökológiai egyensúlyának
fenntartásával végzett  halászatot is akadályozza. Az LMP e helyzet orvoslására azt javasolja,
hogy a törvény egészüljön ki az ökológiai célú szelektív halászatra, illetve az ilyen célú halászat
ösztönzésére vonatkozó szabályozással.

Részletes indokolás

1. § 

A törvényjavaslat a kifogott őshonos halak áttelepítésének tilalma alól kivételként szabályozza
azt az esetet is, amikor keszegféléket ökológiai célú szelektív halászat során fognak ki.

2., 4., 7. § 

A halgazdálkodási jog gyakorlójának törvényi kötelezettségei kiegészülnek azzal, hogy köteles a
halgazdálkodási  vízterület  ökológiai  állapotát  jelentősen  veszélyeztető,  növekvő
állománynagyságú fajok szelekcióját biztosítani. Emellett a törvényben nyerne rögzítést az is,
hogy a 200 hektárnál  nagyobb halgazdálkodási  vízterület  esetén a  halgazdálkodásra jogosult
köteles az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott módon ökológiai célú
szelektív halászatot folytatni, ha a halgazdálkodási vízterületen az invazív halfajok aránya eléri a
teljes halállomány 25 %-át, vagy a keszegfélék mennyisége jelentősen befolyásolja a táplálék
mennyiségét,  és  fennáll  annak  veszélye,  hogy ez  a  halállomány degradációját  okozza.  Szűk
körben,  szakértői  vélemény  alapján  kötötten  mód  lenne  hatósági  mentesítést  kérni  e
kötelezettség alól.

A javaslat miniszteri rendeleti felhatalmazást ad az ökológiai célú szelektív halászatra vonatkozó
tevékenységi szabályok megállapítására.

3. § 

A törvényjavaslat szerint a halászati engedélynek nem csak a kifogható éves halmennyiségről,
hanem az egyes halfajok szerinti arányról is rendelkeznie kell.

5. § 

A  javaslat  halgazdálkodási  vízterületre  telepített  halak  esetén  előírja,  hogy  kereskedelmi
forgalomba hozása esetén állatorvosi igazolást is mellékelni kell.

6. § 

A javaslat  végül önálló  bírságtétellel  sújtja a halgazdálkodási engedélyben foglalt  halászható
mennyiség túllépését az ökológiai célú szelektív halászat során.
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8. § 

Hatálybaléptető rendelkezés.
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