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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 78. § - Rtv. 2. § b) pont bf) alpont
Módosítás jellege: módosítás

(E törvény alkalmazásában illetékességi területen)
„bf)  hivatásos  halőr  tekintetében  a  működési  területét  érintő  valamennyi  halgazdálkodási
vízterületet,  halastavat,  valamint  annak  partját, állami  halőr  tekintetében  országos
illetékességet,”

(kell érteni.)

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 79. § a) és b) pont
Módosítás jellege: módosítás

79. §

Az Rtv.
a) 1. § (1) bekezdés i) pontjában az „a halászati őrre” szövegrész helyébe az  [„a ]„az állami
halőrre és a hivatásos halőrre”,
b) 2. § a) pont ae) alpontjában, 21. § (2) bekezdés a) pontjában az „a halászati őr” szövegrész
helyébe az [„a ]„az állami halőr és a hivatásos halőr”,

szöveg lép.

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. 



Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 79. § d) pont
Módosítás jellege: módosítás

79. §

Az Rtv.
d) 25. § g) és h) pontjában az „és a halászati őr” szövegrész helyébe az [„és ]„ , az állami halőr és
a hivatásos halőr”

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 110. § - Hhvtv. 42. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(7) A horgászszövetség a tagjának[,] vagy tagszervezete tagjának minősülő horgászszervezeteken
keresztül az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás naprakésszé tétele céljából az állami horgászjegyek,
a turista állami horgászjegyek, az állami halászjegyek és az állami horgászvizsga tekintetében a (2)
bekezdés a),  c)  e)  és f)  pontja szerinti  adatok tekintetében – a halászati  engedély kivételével –
közvetlen  informatikai  kapcsolat  útján  automatikusan  valós  idejű  adatot  szolgáltat  a
halgazdálkodási hatóságnak és biztosítja számára az elektronikus nyilvántartási rendszeréhez való
hozzáférést.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 110. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Hhvtv. 42. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a)  A  halgazdálkodási  hatóság  a  horgászszövetség  állami  horgászjegyek,  turista  állami
horgászjegyek,  állami  halászjegyek  kiadásával,  valamint  horgászvizsgáztatással  kapcsolatos
közfeladat-ellátása  érdekében,  a  kiadás  és  a  vizsgáztatás  jogszerűsége,  a  halfogásra  jogosító
okmányok  kiváltására  jogosult  személyek  adatait  tartalmazó  nyilvántartás  naprakésszé  tétele
céljából  a  közfeladat-ellátáshoz  szükséges,  (1)  bekezdésben  felsorolt  adatokat  –  a  halfogásra
jogosító  okmányok  kiváltásától  eltiltott  személyek  esetében  az  eltiltás  időtartamára  vonatkozó
adatokkal folyamatosan kiegészítve – átadja a horgászszövetség részére.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 113. § (1) bekezdés - Hhvtv. 45. § (1) bekezdés záró 
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szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

a továbbiakban együtt:  halfogásra jogosító okmányok –,  és azokat a halgazdálkodási hatóság,  a
halgazdálkodásra jogosult, a mezőőr, a természetvédelmi őr,  az állami halőr,  a hivatásos halőr, a
társadalmi halőr és a rendvédelmi hatóság ellenőrzésre felhatalmazott képviselőjének felhívására
bemutatni és átadni.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 122. § - Hhvtv. 62/C. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(5) A horgászszövetség a [(2)-(4)](2)-(3) bekezdésben meghatározott feladatokat az adott vízterület
vonatkozásában a halgazdálkodásra jogosult hozzájárulása alapján végezheti.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 127. §, Új 128. §
Módosítás jellege: kiegészítés

127. §

(1) A Hhvtv. 66. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A  halgazdálkodási  hatóság  halgazdálkodási  bírságot  szab  ki  a  halgazdálkodásra  jogosulttal
szemben, ha)

„a)  a  halgazdálkodási  terv  benyújtására  vonatkozó,  vagy  a  halgazdálkodási  terv  szerinti
kötelezettségének  a  halgazdálkodási  hatóság  figyelmeztetést  tartalmazó  döntésében  történő
felhívás ellenére nem tesz eleget;”

(2) A Hhvtv. 66. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A  halgazdálkodási  hatóság  halgazdálkodási  bírságot  szab  ki  a  halgazdálkodásra  jogosulttal
szemben, ha)

„c)  a  halgazdálkodási  hatóság  hozzájárulása  nélkül  olyan fajú  vagy korosztályú  halat  telepít,
amelyet  jogszabály  tilt  vagy  a  halgazdálkodási  terv  nem  tartalmaz,  vagy  ha  az  52.  §  (3)
bekezdésben foglalt valamely intézkedésre sor került;”

(3) A Hhvtv. 66. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A  halgazdálkodási  hatóság  halgazdálkodási  bírságot  szab  ki  a  halgazdálkodásra  jogosulttal
szemben, ha)

„e) nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének hiánypótló felszólításra sem tesz eleget;”

(4) A Hhvtv. 66. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A (2) bekezdés alkalmazásában jelentős mértékűnek minősül az akadályozás, ha a halőrzéssel,
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a haltelepítéssel, a halállomány védelmével kapcsolatos feladatok ellátását akadályozza, illetve az
arra egyébként jogosult személy horgászatát akadályozza.

(4)  A halgazdálkodási  hatóság  halgazdálkodási  bírságot  szab  ki  arra  a  halgazdálkodásra  nem
jogosult  természetes  vagy  jogi  személyre,  aki  halgazdálkodási  vízterületen  halgazdálkodási
tevékenységet folytat, ideértve különösen a horgászat lehetővé tételét állami horgászjegy és horgász
fogási  napló  vagy  turista  állami  horgászjegy  és  fogási  napló  nélkül,  továbbá  a  jogosulatlan
haltelepítést.”

(5) A Hhvtv. 66. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A halgazdálkodási bírság legkisebb összege ötvenezer forint,  legmagasabb összege ötmillió
forint.”

128. §

(1) A Hhvtv. 67. § (1) bekezdése a következő r)-v) ponttal egészül ki:
(A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki)

„r) a halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott hatályos halgazdálkodási tervben meghatározott –
az  adott  halgazdálkodási  vízterület  specifikus  adottságainak  megfelelően  kialakított  –  helyi
horgászrendi előírásokat megsértő,
s) nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületbe halat telepítő,
t) a 34. §-ban foglalt kötelezettséget megszegő,
u)  nem  nyilvántartott  halgazdálkodási  vízterületre  területi  jegyet  kiadó,  ott  horgászatot
engedélyező, vagy onnan térítés nélkül vagy térítésért őshonos halfaj elvitelét engedélyező,
v) a 21. § (1a) bekezdésében meghatározott tilalmat megszegő”

(személlyel szemben.)

(2) A Hhvtv. 67. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6)  A halgazdálkodási  hatóság  az  általa  kiszabott  halvédelmi  bírság  fizetési  kötelezettségének
teljesítése érdekében a halvédelmi bírság megfizetésére kötelezett részére fizetési halasztást vagy
részletekben  történő  teljesítést  (a  továbbiakban  együtt:  fizetési  könnyítés)  engedélyezhet,
amennyiben a kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt fizetési könnyítést kérelmez, továbbá a
fizetési  nehézség a  kérelmezőnek nem róható fel,  vagy annak elkerülése érdekében úgy járt  el,
ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható.

(7) A fizetési kedvezményről szóló döntéssel szemben közigazgatási per kezdeményezhető.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 128. §
Módosítás jellege: módosítás

128. §

4



A Hhvtv.
o) 56. § (6) bekezdésében az „Állami alkalmazásban álló halászati őr” szövegrész helyébe az
„Állami halőr”,
o) 56. § (9) bekezdésében az  [„a]„A halászati őrökről” szövegrész helyébe az  [„a ]„Az állami
halőrökről, a hivatásos halőrökről”, az „a halászati őr" szövegrész helyébe az „az állami halőr, a
hivatásos halőr",
p) 56. § (13) és (14) bekezdésében az „állami halászati őr” szövegrész helyébe az „állami halőr"

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 129. § új a) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

129. §

Hatályát veszti a Hhvtv.
a) 40. § (6) bekezdése;

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 129. § c) pont
Módosítás jellege: elhagyás

129. §

Hatályát veszti a Hhvtv.
[c) 56. § (6), (13) és (14) bekezdése,]

Indokolás 

1-3., 6., 9., 11. 

A terminológiai  pontosítást  az állami halőr  vonatkozásában is  indokolt  elvégezni.  Indokolt  a
Hhvtv. 56. § (6), (13) és (14) bekezdésének további hatályban tartása.

4. 

Nyelvhelyességi módosítás.

5. 

Indokolt  biztosítani  a  horgászszövetség  részére  a  halgazdálkodási  hatóság  által  kezelt  azon
adatokhoz való gyors hozzáférést, amelyek a horgászszövetség feladatkörébe tartozó feladatok
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ellátásához szükségesek.

7. 

Hivatkozás pontosítása.

8. 

A módosítás szankcionálhatóvá teszi, ha a halgazdálkodásra jogosult a halgazdálkodási hatóság
többszöri  felszólítására  sem  nyújt  be  halgazdálkodási  tervet,  illetve  a  szankcionálás  előtt
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére való felszólítást írja elő.

A módosítás egyrészt a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 36. §
(1) bekezdésének módosításához igazodik azzal,  hogy elkerülendőnek jelöli  meg a horgászat
akadályozását,  másrészt  hiánypótló  kiegészítést  ad  meg ahhoz,  hogy a  törvénybe  foglaltakat
érvényesíteni  lehessen a  törvény hatálya  alá  tartozó  minden vízterülten.  Gyakori,  hogy nem
halgazdálkodásra  jogosultak  a  saját  tulajdonukban  lévő  vízen  folytatnak  halgazdálkodási
tevékenységet,  például  jogszabályellenesen,  állami  horgászjegy  megkövetelése  nélkül  teszik
lehetővé a horgászatot, illetve engedély/bejelentés nélkül végeznek engedélyköteles haltelepítést.
A  hatályos  jogszabályi  háttér  alapján  halgazdálkodási  bírság  csakis  a  halgazdálkodásra
jogosultra szabható ki. A módosítás a fennálló helyzeten kíván változtatni azáltal, hogy lehetővé
teszi a bírság kiszabását a halgazdálkodási tevékenységet folytató nem halgazdálkodásra jogosult
természetes vagy jogi személyre is.

Szinte  minden nyilvántartott  halgazdálkodási  vízterület  esetében az  országostól  eltérő  (annál
szigorúbb),  a  helyi  élőhelyi,  specifikus  adottságokhoz  igazodó  szabályozást  alkot  a
halgazdálkodásra  jogosult.  Mivel  ezek  az  állami  tulajdonú  halállományt  óvják,  indokolt  e
rendelkezések figyelmen kívül hagyására kiterjeszteni a halgazdálkodási hatósági szankciókat.

A bírságot befizetni kénytelen polgárok érdekében szükséges módosítás. A korábban hatályos a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) jogszabályi lehetőséget biztosított a halgazdálkodási hatóság számára a
fizetési  könnyítés  engedélyezésére.  Mivel  a  helyette  életbe  lépett  általános  közigazgatási
rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  nem tartalmaz  fizetési  könnyítés  engedélyezésére
vonatkozó lehetőséget, a Ket. hatályon kívül helyezése óta a halgazdálkodási hatóságnak erre
nincs  lehetősége.  A  tapasztalatok  egyértelműen  azt  mutatják,  hogy  a  fizetési  hajlandóság
jelentősen magasabb, ha a kötelezettnek lehetősége nyílik kötelezettségének halasztással vagy
részletekben történő kiegyenlítésére.

10. 

A jutalék további törvényi biztosítása indokolatlan, hiszen a horgászszövetség feladatává válik az
értékesítés maga.
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