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Napirendi javaslat  
 

1. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényjavaslat (T/11113. szám)  
(Általános vita) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Bohács Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke 
 
Lasztovicza Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Szilágyi György (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Hadházy Sándor (Fidesz) 
Horváth Zoltán (Fidesz)  
Kovács Ferenc (Fidesz) 
Kovács Péter (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) 
Horváth András Tibor (MSZP) 
Pál Béla (MSZP) 
Dr. Varga László (MSZP) 
Zakó László (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott  

 
Hoffman Pál (KDNP) Kovács Péternek(Fidesz)   
Bús Balázs (KDNP) dr. Bohács Zoltnak (Fidesz)  
Szalay Ferenc (Fidesz) Lasztovicza Jenőnek (Fidesz)  
Becsó Zsolt (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Dr. Varga László (MSZP) megérkezéséig Pál Bélának (MSZP)  
Révész Máriusz (Fidesz) Horváth Zoltánnak (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről   
 

Hozzászóló 
Bardócz Tamás főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
 
Résztvevő 
Baráth Zsolt országgyűlési képviselő (Jobbik) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 06 perc.)  

 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. BOHÁCS ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Üdvözlök mindenkit a bizottság ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. 

Ismertetem a helyettesítéseket. Bús Balázs képviselőt Bohács Zsolt, Becsó Zsoltot 
Hadházy Sándor, Révész Máriuszt Horváth Zoltán, Szalay Ferencet Lasztovicza Jenő, 
Hoffman Pált Kovács Péter, Varga Lászlót pedig Pál Béla képviselő úr helyettesíti.  

A napirendi pontot illetően kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek kérdése, 
indítványa a napirendi pont vonatkozásában. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor 
szavazásra bocsátom. 

Aki egyetért a napirendi ponttal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Egyhangúnak látom. Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk. 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényjavaslat (T/11113. szám) 
(Általános vita)   

Egyetlen napirendi pontunk van, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 
T/11113. számú törvényjavaslat. Kérem az előterjesztő képviseletében, hogy mutatkozzon be 
a jegyzőkönyv számára, ha lehetséges.  

 
BARDÓCZ TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Bardócz 

Tamás vagyok, a Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati 
Főosztályának vezetője.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Meg is nyitnám a vitát. Van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása az anyaggal kapcsolatosan? (Zakó László jelentkezik.) Zakó Lászlónak adom 
meg a szót. 

Parancsoljon! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Elnézést, elnök úr, de ez egy nagyon fontos előterjesztés. 

Ne a kérdésekkel kezdjük, hanem kérjük meg a tisztelt főosztályvezető urat, hogy röviden 
azért tájékoztassa a bizottságot a javaslat lényegéről. Bár elolvastam, meg képben vagyunk, 
de ennek azért ez a rendje. 

 
ELNÖK: Rövid szóbeli kiegészítést kérnék szépen akkor ebben az ügyben. Bár volt 

több nyílt napunk is, gondolom, azért fölkészültek a képviselőtársaim, de azért megadom a 
szót, hogy röviden egészítse ki az írásos anyagot.  

Köszönöm szépen.  

Bardócz Tamás szóbeli kiegészítése 

BARDÓCZ TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Először is 
szeretném megköszönni a Sport- és turizmusbizottságnak azt a segítséget és támogatást, amit 
ennek a törvénynek az előkészítéséhez nyújtottak, hiszen két parlamenti napot is rendezett a 
bizottság ebben a témában, ami sokat segített a társadalmi vitában.  

Azt gondolom, hogy így aztán jól képben is vannak a bizottság tagjai arról, hogy mik 
voltak az előzményei ennek a törvénynek. Ezekre nem is vesztegetném a szót. Hanem inkább 
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arról beszélnék, hogy a társadalmi vita, az egyeztetések, vélemények után hogyan állt össze a 
logikája ennek a törvénytervezetnek.  

A tervezet egy új megközelítésben a haszonvételek helyett most inkább egy 
gazdálkodási célt tűz ki, a halgazdálkodás fogalmát vezeti be a szabályozásba, amely már 
önmagában is mutatja azt, hogy itt nemcsak arra akarunk koncentrálni, hogy mit veszünk ki a 
vízből, hanem arra is, hogy mit teszünk bele, egyrészt, másrészt, hogy hogyan őrizzük meg 
azt, ami benne van.  

Abból a logikából indulunk ki, hogy egy változatos halállományú vízterület turisztikai 
szempontból is fontos és hasznos. Tehát ebben az esetben, a horgászturizmus fejlesztésének 
esetében a természetvédelmi cél és a gazdasági cél nagyon jól összeegyeztethető és egybe is 
esik. 

Nagyon fontos eleme a törvénynek, hogy kiterjeszti a szabályozás hatályát a hal 
élőhelyére. Tehát már az élőhelyet igyekszünk védeni, és segíteni a halállományokat abban, 
hogy természetes szaporulatukkal tartsák fenn az állományaikat, illetve, hogy növeljék is 
ezeket a halállományokat. Ugyanakkor nagyon fontos feladatunk az, hogy visszaszorítsuk az 
invazív halfajok arányát, a tájidegen invazív halfajok arányát a természetes vizekben, és 
ezáltal nagyobb teret kapjanak az őshonos halaink, és ugyancsak segítheti ez a 
horgászturizmus fejlesztését azzal, hogy változatos horgászati lehetőségeket kínál. 

A törvény alapértelmezésben a halgazdálkodási jogot az államhoz rendeli. Sok 
egyeztetésen ment keresztül a tervezet, mire erre a megoldásra jutottunk. Ennek egyik 
legfontosabb célja az, hogy egyrészt a hallal mint nemzeti vagyonnal való gazdálkodás 
mikéntjét, módszerét úgy tudjuk jól megvalósítani, ha ez állami tulajdonban marad, másrészt 
pedig a horgászat fejlesztése szempontjából is fontos ez, hogy az államnak legyen befolyásoló 
hatása arra, hogy még a magántulajdonban lévő vizeken is legyen valamilyenfajta horgászati 
hasznosítás. 

Ugyanakkor azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a medertulajdonosoknak 
valamilyen érdekei azért érvényesülhessenek, tehát megadjuk számukra is a lehetőséget, ha 
akarják, akkor ők végezzék ezt a horgászati hasznosítást, és igényelhetik az úgynevezett 
medertulajdonosi haszonbérleti szerződést, folyamodhatnak ezért.  

Ugyancsak fontos célkitűzése a törvénynek, hogy a horgászatot, a horgászturizmust 
ösztönözze, fejlessze. A mi olvasatunkban ennek egyik fontos eszköze, hogy növeljük a 
horgászok számát. Szakmai szervezetek évek óta mondják, hogy jó esetben is stagnál a 
horgászok száma, és ez veszélyezteti ennek az ágazatnak a fejlődését.  

Tehát szeretnénk ösztönözni az embereket arra, hogy elkezdjék a horgászatot, és 
kipróbálják ezt a hobbit. Ennek érdekében egyrészt bevezetnénk egy új fogalmat, a turista 
állami jegy fogalmát és lehetőségét, amely korlátozott időtartamban, korlátozott 
eszközhasználattal, és egyfajta on-line interneten letehető egyszerűsített vizsga lehetőségével 
majd lehetővé teszi, hogy olyanok is belekezdjenek a horgászatba, akik ma még nem 
egyesületi tagok, és nem vizsgázott horgászok, de minden eszközzel majd szeretnénk a 
végrehajtási rendeletben ezeket az embereket arra terelni, hogy ha már egyszer ezt elkezdték, 
akkor váljanak vizsgázott és egyesületi taghorgásszá, rendes horgásszá, hogy így 
fogalmazzak, és maradjanak meg ennél a hobbinál. 

A másik oldalról nem elég csak növelni nyilván a horgászok számát, fogási 
lehetőséget is kell biztosítani a horgászok számára. Ennek az egyik eszközét már említettem, a 
halállományok védelme és gyarapítása, minden eszközzel igyekszünk a természetes 
megújulását segíteni a halállományoknak, és megvédeni őket. Másrészről pedig egy kicsit 
még bővíteni is lehet a horgászatba bevonható vízterületek számát. 

Ha már az állományok védelménél tartunk, itt nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
fellépjünk az illegális halfogások ellen. Ez az egyik olyan dolog, ami nagyságrendileg 
veszélyezteti az állományok fennmaradását. Ezért a törvény több oldalról, több szempontból 
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közelítve igyekszik ez ellen fellépni. Egyrészt a büntetőjog eszközével, a Btk. 
alátámasztásával segítjük majd, hogy a Btk.-ba bekerült orvhalászat tényállását a bíróságok 
minél több esetben sikeresen megállapíthassák, másrészt a piaci oldalról is igyekszünk 
megfogni az illegális haltermékek terjesztését, ezért a természetes vízi halak csak úgy lesznek 
kereskedelmi forgalomba hozhatók, ha egyfajta fogási tanúsítvány is társul majd hozzájuk. És 
még számos olyan intézkedés van a részletekben, amire most nem térnénk ki.  

Az őrzést is igyekszünk erősíteni, nyilván ez is fontos a hal megőrzéséhez, ezért a 
jelenleg a rendészeti törvényben és a halászati törvényben szabályozott halászati őrök mellé 
egy újfajta társadalmi halőri státuszt is bevezetnénk, amely a kis horgászegyesületeket 
segítené abban elsősorban, hogy főállású halászati őr alkalmazása nélkül is akár, de tudják 
őrizni a vizeiket.  

Mint látják, ehhez a törvényhez számos érdek, számos társadalmi érdek kapcsolódik, 
ezek mentén nekünk kompromisszumokat kellett kötni, de azt gondolom, hogy a megkötött 
kompromisszumok végül is erősítik ezt a törvényt, és mindegyik kiegészíti egymást.  

A legnagyobb ilyen ellentét volt, a legnagyobb kompromisszumot talán a horgászok és 
halászok versengésében kellett hoznunk. Azt gondolom, hogy a törvény jelenlegi állapotában 
maximálisan támogatja a horgászok érdekeit, de nem tehetjük meg azt sem, hogy azokat az 
embereket, akik generációk óta a víz mellett élnek és foglalkoznak a halászattal - és itt 
nemcsak a kereskedelmi halászatra gondolok, hanem arra a két-háromezer hobbihalászra is, 
akik a Duna és Tisza mentén élnek -, hogy őket elzárjuk a víztől, és azt mondjuk, hogy 
betiltjuk en bloc a halászatot. 

Tehát a törvény nagyon szigorúan korlátozza, nagyon szigorúan visszafogja a halászat 
lehetőségeit. Azt gondolom, hogy olyan módon fogja vissza, hogy az ellenőrizhető is legyen, 
de lehetővé teszi, hogy aki akar és meg tud felelni ezeknek a szigorú követelményeknek, az 
továbbra is halásszon. Nagyon fontos, hogy az új szabályozási elemekhez meg kellett 
teremtenünk a halgazdálkodási hatóság jogköreit is, tehát kibővítettük a halgazdálkodási 
hatóság jogköreit és eljárási lehetőségeit, ugyanakkor az ágazatba befolyó állami bevételek 
halgazdálkodási ágazatba való visszaforgatásával lehetővé tudjuk tenni azt is, hogy ez a 
terület fejődjön, és még további turisztikai és állami bevételeket generáljon az országnak.  

Köszönöm szépen a figyelmüket.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Első jelentkező volt Zakó László képviselő 

úr.  
Megadom a szót. Parancsoljon! 

Kérdések, vélemények 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Köszönöm a részletes kiegészítést. Ez a 
törvényjavaslat is olyan, mint általában ebben a ciklusban a többi, hogy hangzatos felvezetés 
mellett számos kiskaput hagy, ami azért a törvény sikeres történetét be fogja árnyékolni. 
Rövid leszek.  

Többszörös érintettség okán, pontosan tudom mondani, mert Zala megyei képviselő 
vagyok, Balaton-parti megye Zala megye, számtalan horgász keresett meg engem az elmúlt 
időszakban. Írásbeli és szóbeli kérdést is tettem fel az ülésteremben a Balatonnal 
kapcsolatban. Kicsit úgy tűnik, hogy nem ide tartozik, de a Balaton vízszintjének a 
szabályozása is megérne egy misét, tudniillik a Balaton most végre-valahára megtelt, máris a 
hatóságok megnyitották a Sió-zsilipet, és hetekkel ezelőtt előre bejelentették, hogy körülbelül 
június közepéig lesz nyitva. Az, hogy milyen időjárás várható addig, már nem volt érdekes, 
csak az, hogy mikor zárjuk be. 

A bennfentesek tudni vélik, hogy ilyenkor, a Sió-zsilip nyitásakor óriási 
angolnabiznisz van kilátásban bizonyos üzleti köröknek. Szeretném, ha megtudnánk, hogy a 
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Balatonban amúgy nem őshonos angolnának a lehalászása megér-e annyit, hogy emiatt 
túlengedjék a Balatont, nem beszélve azokról az okokról, ami a balatoni hajók le- és 
felúsztatását jelenti, illetve az engedély nélkül partvédelmi építkezők területvédelmét. 

Ha turizmusról volt szó, akkor megkérdezem, hogy miért az a néhány száz vagy ezer, 
amúgy ártalmatlan, sokszor nyugdíjas korú horgász veszélyezteti a Balaton-partot és a nádast, 
akiknek megtiltották a csónakjuk kikötését az eddigi stégjükhöz. Ez nem ebbe az irányba 
mutat, ezt újra kell gondolni, mert olyan méretekben folyik a halrablás, hogy az erre 
szakosodott rabsickodó emberekhez képest az ilyen Balaton-parti nyugdíjasoknak a 
mindennapi szórakozásuk egy ártalmatlan kis időtöltés, meglátásom szerint. 

A törvényjavaslat egy fedél alatt kezeli a Balatont és a nagy természeti medrű 
vizeinket az összes halastóval, horgásztóval. Én ezt nem tartom helyesnek. A Balaton egy 
olyan nemzeti kincs, amit még a halászat, horgászat tekintetében is külön kellene kezelni, 
meggyőződésem.  

Ha jól értelmezem, a horgászvizsgát 2017. december 1-jéig nem kell letenni, majd azt 
követően csak ennek a megszerzése után lehet horgászni a vizeinkben. Kérdezem, hogy ez 
milyen tendenciába illik bele, várható-e az autójogosítványt megszerzett emberek 
újravizsgáztatása, vagy az ilyen törvényjavaslatot előterjesztő jogászok jogi szakvizsgájának a 
megismételtetése, mert körülbelül ezen a komolysági szinten lehet ezzel a kérdéssel 
foglalkozni. 

Úgy gondolom, hogy átfogóan a szigor mellett tudunk mi lándzsát törni. Védjük a 
halainkat, védjük a vizeinket, de tegyünk már különbséget horgász és rabsic között, nagybani 
halász és hobbista között, illetve a turistajegyet is, ha jól emlékszem, évi egyszeri alkalommal 
lehet kiváltani, tehát azért egy nevetséges időtartam az a turista horgászjegy kiváltási 
engedélyszám, amit a javaslat megenged.  

Tehát mi ebben a formában nem tudjuk támogatni a javaslatot, mert lekezelően bánik a 
nagyon fontos természeti vizeinkkel, nem szabályozza a halastavak külföldiek által történő 
megszerzése utáni eszméletlen állapotok rendezését. Jelesül Zala megyében Csömödéren, 
Muraszemenyén külföldi kézben vannak olyan horgásztavak, amelyeket körbevesznek 
többszörös kerítéssel, leengedik a vizet, a különböző békák, ebihalak kiirtása vagy 
kipusztulása miatt több száz milliós kárt okoznak, negyvenmilliós bírságot vet ki a bíróság 
erre a nevezett csömödéri külföldi horgásztó-tulajdonosra, aki a mai napig nem fizette be a 
bírságot, és a tó partján zebrákat legeltet, illetve szerválokat, meg hiúzokat, meg kitömött 
jegesmedvékkel pózol a vízparton. Ezekre is legalább annyira oda kellene figyelni, amikor 
ilyen nagy horderejű törvényjavaslatokat készítünk és tárgyalunk.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jobboldal részéről van-e még kérdés? (Senki sem 

jelentkezik.) Ha nincs, akkor Pál Béla képviselő úr következik.  
Parancsoljon! 
 
PÁL BÉLA (MSZP): A baloldal részéről, köszönöm szépen. (Derültség.) Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A Magyar Szocialista Párt részéről úgy gondoljuk, hogy 
a benyújtott törvény több ésszerű és szakmailag is elfogadható javaslatot tartalmaz, és 
mindenképpen időszerű és szükséges volt a megalkotása. Örülök annak, hogy a bizottságunk, 
illetve maga a nyílt nap is a halászatról, horgászatról, segítette a törvényalkotókat abban, hogy 
egy minél pontosabb javaslat kerüljön a tisztelt Ház elé. Ennyi a dicséret. 

Amiért mégis tartózkodunk a törvényjavaslattal kapcsolatban, és az általános vitára 
való alkalmasságnál tartózkodó álláspontot fogunk képviselni, az a következő. Az egyik, hogy 
teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy itt a horgászok és a halászok érdekellentétét kell a 
lehető legnagyobb mértékben feloldani, és olyan módon, hogy a folyó vizeken se szűnjön meg 



 9 

a természetes vízi halászat. Ez egyáltalán nem könnyű feladat egyébként, hozzá kell tegyem, 
de úgy gondoljuk, hogy ebben a tekintetben lehetne pontosabb is a törvényjavaslat.  

Egyetértünk azzal a céllal, hogy egy új megközelítést, a halgazdálkodást vezeti be, és 
innen vezeti le a horgászturizmus elsődlegességét. Természetesen a bizottságnak ebben a 
tekintetben, azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb a fenntartható fejlődést célzó 
halgazdálkodás, és az erre építhető horgászturizmus fejlesztése, ami egyébként a 
törvénytervezetben elég erőteljesen megjelenik. Ennek azonban vannak más feltételei is, 
amelyek pontosabb kidolgozását tartanánk szükségesnek, így például azt, hogy bár több 
könnyítést tartalmaz a horgászat kedvelői számára a kormány által kidolgozott törvény 
tervezete, abban azonban egységes megközelítést javasolnánk, hogy ne csak külföldiek, 
hanem belföldiek is azonos elbírálás alá essenek.  

Itt szeretnék fölvetni egy megfontolást. Azt gondolom, hogy a jelenlegi 
törvénytervezet elfogadása esetén, ha változatlanul kerül elfogadásra, a mostani feltételeknél 
jóval egyszerűbben foglalhat majd helyet bárki vízparton, horgászbottal a kezében. Turista 
állami horgászjegy kiváltható lesz, ezáltal nem lesz szükséges a horgászvizsga, sem pedig az 
egyesületi tagság. Így viszont az a veszély fennáll, hogy a horgászvizsga nélkül így a 
szabályokat nem ismerő, a halfajokat és a természetvédelmi oltalom alatt álló halfajokat 
megkülönböztetni nem tudó, esetleg néhány százas vagy néhány ezres létszám, akit 
ráengedünk így a vizekre, elég kockázatos és elég sok veszélyt hordoz magában.  

Éppen ezért a legnagyobb magyar horgászszövetség is ugyan a turista állami jegy 
bevezetését javasolja a külföldi állampolgárok esetén, a magyar állampolgárok esetén nem. 
Azt gondolom, hogy itt közösen arra kéne törekednünk, hogy valami egységes és a 
halgazdálkodás szempontjait és az ellenőrizhetőség szempontjait figyelembe vevő 
szabályozás szülessen meg abban, ahol egységes szabályok vonatkoznak belföldire és 
külföldire egyaránt.  

A horgászturizmus feltételeinek előtérbe helyezése mindenképpen támogatható, a 
legális horgászat feltételeinek az erősítése, javítása úgyszintén. Itt azonban tényleg van két 
feltétel, az egyik a horgászstégekkel, a másik pedig a horgászkikötőkkel kapcsolatos 
szabályzás.  

Helyesen tartalmazza a törvénytervezet azt is, hogy a társadalmi halőri státusz jöjjön 
létre. Csak szeretném az életből hozni a példát, hogy általában a horgászegyesületek azt vetik 
fel, hogy gyakran a hivatásos halőröknek is kiszúrják a kocsijuk kerekét, különféle 
atrocitásoknak vannak kitéve nyilván a zughorgászok részéről, a rabsicok részéről, éppen 
ezért itt azért az megfontolandó lenne, hogy legalább a halászati őr vizsgához az állam 
valamilyen módon járuljon hozzá vagy teljes mértékben, vagy valahogy támogassa a 
társadalmi halőr vizsga letételét, hiszen azt nem lehet elvárni, hogy valaki még saját pénzéből 
áldozzon is azért, hogy kiegészítésképpen lásson el állami feladatot, ami szerintem is nyilván 
fontos, mert az összes vízen nem lehet megteremteni az állami ellenőrzés feltételeit, de ebben 
szükséges lenne egy ilyenfajta támogatás. 

Tehát azt gondoljuk, hogy a törvénytervezet jelentős részben tartalmaz ésszerű és 
szakmailag indokolt módosításokat is, én ezt most nem soroltam fel. Azonban összességében 
számos olyan ma még tisztázatlan pontja van, vagy szerintünk nagyobb kidolgozást igénylő 
pontja van, amiért most még tartózkodunk, de ha ezeket a pontokat sikerül a törvénytervezet 
zárószavazásáig korrigálni, pontosítani, ami mindannyiunk érdeke, akkor természetesen majd 
akár elfogadhatónak is tartjuk a törvényjavaslatot, mert mindenképpen egy hiányt pótol és 
szükség volt rá. A jelenlegi állapotában azonban ezt a kettősséget, hogy pozitív és negatív 
elemek ugyanúgy találhatók benne, a tartózkodásunkkal tudjuk a leginkább kifejezni.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Kovács Ferenc képviselő úr! 
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KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Kedves Hölgyek! Tisztelt Urak! Úgy gondolom, hogy a halgazdálkodás nem vonatkoztatható 
el a vízgazdálkodástól, a vízgazdálkodás pedig nem vonatkoztatható el magától az 
árvízvédelemtől.  

Sajnálatos módon az árvízvédelem miatt azokat a helyeket is elzárjuk természetes 
vízutánpótlásaiktól, amelyek természetes élőhelyei voltak valamikor a halaknak. Ez vonatozik 
a Tiszára, Dunára, Rábára, szinte valamennyi nagyobb folyónkra. Ezeknek a folyóknak a 
medreit kikotorták, gátjait megemelték, és azokat a természetes kanyarulatokat és azokat a 
természetes élőhelyeket, ahol a halak ívni tudtak, gyakorlatilag elzárták a folyamatos 
vízcserétől.  

Ezért van az, ha végignézzük a számsorokat, hogy gyakorlatilag a kilencvenes évek 
közepe óta folyamatosan csökken az élővizekben a halállomány, mert nem tudja önmagát 
reprodukálni az ott élő halmennyiség, és folyamatosan ember által történő betelepítésre van 
szükség. Az olyan természeti katasztrófákról nem is beszélek, mint mondjuk, a Marcalban a 
kolontári vörösiszap, de mindenféle beavatkozás, amit az ember az élővizekben végrehajtott, 
sajnálatos módon szűkítette a halak életterét.  

Talán ennek is köszönhető az, hogy annak ellenére, hogy míg a középkorban 
Magyarország egyik legfontosabb élelmiszerforrása a hal volt, ma, ha az étkezési kultúránkat 
áttekintjük, szinte alig találunk olyan adatot, ami azt bizonyítaná, hogy Magyarországon 
szeretik a halat. Tehát elég furcsa és paradox helyzet ez, mert azt meg viszont tudjuk, hogy az 
egyik legegészségesebb táplálékforrásunk lehetne ez.  

Hogy a Balatonról is mondjak két szót, megdöbbentő az, hogy például balatoni hekket 
árulnak a halászati nagykereskedések, azok a nagykereskedők, akik halat forgalmaznak, és a 
Balaton partján az ott lévő vendéglősök gyakorlatilag egy helyen, Balatonlellén, de ha 
Veszprémet hozzáveszem, akkor két helyen, mert Veszprémben is van egy hal-
nagykereskedés, ott juthatnak csak hozzá friss balatoni halhoz. Tehát, ha gasztronómiai 
szempontból nézem, eszméletlenül rosszul szervezett az egész rendszer, és ebben nem tudom, 
hogy ki a ludas. Lehet, hogy maguk a haltermelők, a halászok, de lehet, hogy maguk a 
kereskedők is. Higgyék el, hogy a halnak vissza kellene adni azt a hitelét, amit nemcsak 
egészségi szempontból, igazából az étkezési kultúra szempontjából is betölthet a magyar 
gasztronómiában. És itt csatlakozik hozzá a turizmushoz. 

Nekem volt módomban egy kanadai állampolgárnak biztosítani a Rábára horgászati 
jegyet, és az egyik kollégánk kísérte ki, és megdöbbenve tapasztalta, hogy fogott az a horgász 
egy körülbelül nyolckilós harcsát, gondosan lemérte, fényképezkedett vele, leápolta a sebeit 
és visszaengedte. Ez lenne a természetes dolog, ha a horgászok sportnak tekintenék, és nem 
pedig élelmiszer-beszerzési helynek a horgásztavakat, illetve az élővizeinket. És ahhoz a 
halhoz, ami az étkezéshez kell, valóban úgy tudjunk hozzájutni, hogy az abból megélők 
biztosítsák számunkra ezt. Tehát akár kisebb halászati cégek, akár magánvállalkozó halászok, 
akár pedig a halgazdaságok.  

Ha nézzük az adatokat, sajnos az egyre romló statisztikát látjuk az előterjesztett 
anyagban is, egyre fogy az étkezésre szánt halmennyiség, amit felhasználunk itthon. Lehet, 
hogy azt az űrt, ami itt tátong, betöltik a tengeri halak beszállított és Magyarországon 
értékesített részei, de igazából nálunk hagyományos igény lenne az édesvízi halainkra, 
amelyek itt vannak. És ezekből a klasszikus igazi finom halak, a fogas, a süllő, a csuka és a 
harcsa, ezek azok, amelyek igazából hiányoznak, és az anyag is a törpeharcsával foglalkozik, 
afrikai harcsával foglalkozik. Úgy gondolom, hogy jól megélnek itt, nálunk hála istennek, de 
igazából az előbbi nemes halakra kellene fektetni a hangsúlyt, mert akkor lenne talán nagyobb 
igény a halfogyasztásra is. 

Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Én nem látom annyira rózsásnak egyébként ezt a törvényjavaslatot a halgazdálkodásról és 
a halvédelemről, mint Pál Béla képviselőtársam. Nem szeretnék itt belemenni, majd az 
általános vita során lesz erre alkalmunk, és Baráth Zsolt képviselőtársam, aki a felelőse lesz 
ennek a témának, ki fogja fejteni, hogy miért is nem látjuk annyira rózsásnak.  

Hiszen pont egyébként szerintünk a legnagyobb problémát nem oldja fel, azt az 
egyébként sokszor mesterségesen gerjesztett ellentétet a halászok és a horgászok között, 
hiszen mind a két társadalmi csoportnak érdeke a halvédelem és a halgazdálkodás, mégis 
továbbra is úgy látjuk, hogy ezzel a törvénnyel megmarad valahol ez az ellentét. 

Magyarország, területét tekintve a legtöbb felszíni élővízzel rendelkezik az Unióban. 
Az uniós tagországok lakosságának közel tíz százaléka fanatikus sporthorgász. Nálunk ez a 
szám négyszázezret jelent, annyian hódolnak ennek a sportnak. A mostani régóta várt 
törvényjavaslat. Azt gondolom, hogy már rég meg kellett volna egyébként hozni, és a feladata 
lenne, hogy megteremtse a halvédelmet, ami által Magyarországon két-három éven belül 
turisztikai horgász-nagyhatalom lehetnénk, ha valóban felelősen és normálisan gazdálkodnánk 
ezzel az értékünkkel.  

Sajnos úgy néz ki, hogy e szerint a törvényjavaslat szerint Európában Magyarország 
marad az egyetlen olyan ország, ahol ezután is folytathatnak kereskedelmi célú 
rablóhorgászatot a természetes élővizeken. Egyes horgászok, akik esetleg már értesültek erről 
a törvényjavaslatról, már elutasították ezt a törvényjavaslatot, és jelenleg is folyik egy 
aláírásgyűjtés népi kezdeményezésre, aminek a lényege az lenne, hogy legalább a tavaszi 
szaporodás időszakában védelmet kapjanak az ívni vonuló halak, hisz ilyenkor még a dúvadat 
is megilleti a védelem. 

Tehát ez lenne az első kérdésem is, hogy miért nincs az új törvényjavaslatban a teljes 
tavaszi halászati tilalom bevezetése, mikor ismerhetjük meg a konkrét halászati 
korlátozásokat, hiszen ebből a törvényből nem tudjuk megismerni. 

A másik, itt már szó volt arról, hogy mekkora lehetőség lehetne akár a Magyar 
Turizmus Zrt.-vel és a MOHOSZ-szal is összefogva a magyarországi horgászvizek 
kihasználásának a lehetősége, különös tekintettel a horgászturizmus fejlesztésére. A kérdésem 
az, hogy ön szerint mennyire szolgálja ez a halgazdálkodási törvény ezt a célt esetleg.  

Az utolsó kérdésem, amire esetleg választ szeretnék kapni, hogy mennyire harmonizál 
ez a törvénytervezet az uniós országok halászati törvényével, tehát mennyire van összhangban 
az európai uniós normákkal.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tapolczai Gergely! 
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): (Hozzászólását jelnyelvi tolmács 

közreműködésével teszi meg.) Köszönöm szépen a szót. Egy dologban mindannyian 
egyetérthetünk, hogy erre a módosításra szükség van, mert a mostani helyzet nem megfelelő.  

Én csak egy részletkérdést szeretnék kiemelni. Nagyon pozitív lépésnek tartom azt, 
hogy benne van a törvénytervezetben az értelmi fogyatékos személyekkel kapcsolatos 
szabályozás, mégpedig úgy, hogy nem kell horgászvizsgát tenniük, hanem horgászvizsgával 
rendelkező személy mellett ugyanúgy folytathatják a horgászatot, mint bárki más, és nem kell 
fizetniük a horgászengedélyért.  

Ugyanakkor sok mozgáskorlátozott hallássérült horgász is van, akár hobbi-, akár 
sporthorgász, tehát az lenne a kérdésem, hogy rájuk vonatkozólag van-e szabályozás akár 
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törvényi, akár rendeleti szinten, és ha nincs, akkor van-e rá valamilyen terv a későbbiekben, 
mert úgy gondolom, hogy nem kellene csak az értelmi fogyatékos személyeket kiemelni, 
hanem a többi fogyatékossági ágat is meg lehetne említeni.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth András képviselő úr! 
 
HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Nem akartam hozzászólni 

igazából, de gyakorló balatoni horgászként Szilágyi képviselő úr hozzászólása után azért úgy 
gondolom, hogy muszáj. 

Szóval tegyünk különbséget a horgászvizek meg az élővizek között, hiszen a 
horgászvizekbe a horgászok azokat a magán halastavakat sorolják, ahol állami engedély 
nélkül, napijegyért, ott, a tógazdától lehet megvásárolni a halat is, meg a horgászengedélyt is, 
meg mindent.  

A törvény szerintem is, ahogy Pál Béla képviselőtársam is elmondta, nagyon 
előremutató. Évek óta az a bajunk, hogy a Balatonon külföldi vendéget horgásztatni nem 
lehet. Ennek megoldása lehet ez a turistajegy, de nagyon bonyolult. Ez a turista 
horgászengedély, amiről itt a törvényjavaslat ír, rettentően előremutató és nagyon jó dolog, 
végre be lehet indítani a nemzetközi horgászturizmust az élővizeken. Hiszen a nemzetközi 
horgászturizmus a magánvizeken idáig is zajlott, de abból az államnak semmilyen bevétele, 
semmilyen látható eredménye nem volt, azonban itt az élővizeken való ilyen jellegű 
horgászturizmus meghonosítása megkönnyítése, azt hiszem, nagyon nagy segítség lesz a 
horgászturizmusnak. 

A Balatonon egyébként az alapvita, Zakó képviselőtársamra reagálva, a balatoni 
halászati szövetkezet és a horgászok között zajlik. Ellenőrizhetetlen volt idáig az, hogy 
milyen módszerekkel és hogyan halásznak a halászati szövetkezetek. A horgászok közt a 
Balatonon nagyon komoly legendák terjengnek arról, hogy a halászok hogyan viszik el a halat 
előlük, és ennek a tavalyi aszályos nyár és a nagyon alacsony vízállás még inkább alapot 
adott, hiszen a tóparton alig fogtak halat a horgászok. Azonban visszatért a víz és visszatértek 
a halak, és ahogy Kovács képviselőtársam mondta, a vízgazdálkodás és a halgazdálkodás itt is 
megmutatja, hogy mennyire összefügg. 

Egyébként az, hogy engedik a Balatont folyamatosan, ennek ellenére megint nőtt a 
vízszint, és ez a vízgazdálkodás része ismételten csak, hiszen az utóbbi idők csapadékos 
időjárása miatt muszáj engedni a tavat, mert a kanyarban, tehát az északi és déli part 
találkozásainál is olyan magas a vízállás, hogy olyan területeken van kint a Balaton vagy volt 
kint az elmúlt hónapokban, ahol évtizedek óta nem járt kint víz.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Van-e még kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor megadom a szót 

a válaszadásra. 

Válaszok 

BARDÓCZ TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Zakó László képviselő felvetésére. Több olyan témát érintett, amihez nem vagyok illetékes 
hozzászólni. Úgy általánosságban azért az jól látszik, hogy valóban a Balatonhoz nagyon sok 
érdek fűződik. Ezért is tartom azt nagyon fontosnak, hogy a Balaton halgazdálkodási joga 
állami kézben maradjon, és állami vállalat végezze ezt, hiszen így ezek a bevételek, amelyek 
így bejönnek az angolnából és egyéb halakból, egy átláthatóan működő állami cégnél 
maradnak. Azt gondolom, hogy a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. új vezetése nagyon jó irányba 
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indult el akkor, amikor a Balaton környéki horgászokkal és önkormányzatokkal folyamatosan 
egyezteti a halgazdálkodási stratégiáját.  

A csónakok kérdésére azt tudom mondani, hogy a mi főosztályunk, és szerintem a 
VM-en belül is több főosztály támogatja a horgászoknak ezen törekvéseit. Ez nem rajtunk 
múlik, ez egy vízügyi kérdés. 

Ami viszont a mi illetékességünk, ez a 2017-es horgászvizsga kérdése. Erre azt tudom 
mondani, hogy ha a KRESZ-t is ennyire átírnák, mint ahogy most átírtuk ezt a korábbi 
halászati törvényt, akkor szerintem ott is szükség lenne egy újravizsgáztatásra. De ezt 
nemcsak ilyen szempontból kell nézni, hogy ez most egy teher a horgászoknak, hogy az 
életükből egy napot lehet, rá kell szánniuk, hogy újra vizsgázzanak, hiszen annyi új ismeretet 
kell megismerni, és legalább rá lesznek kényszerítve, hanem onnan is nézni kell, hogy az 
egész horgásztársadalom szempontjából ez egy fontos momentum lehet.  

Azt gondoljuk, hogy a civil szektornak, az egyesületeknek nagyon nagy szerepe lehet 
abban, hogy ezek a reformok, amiket ezzel a törvénnyel igyekszünk elindítani, a gyakorlatban 
is megvalósuljanak. Ez a civil szektor számára lesz egy lehetőség, hiszen a horgászok képzése 
ma is a horgászegyesületeknél zajlik döntő többségében, ők szervezik a tanfolyamokat, ők 
végzik az oktatást, ők tanítják a horgászokat. Ezt is erősíthetjük ezzel a vizsgával. A civil 
önszerveződést is tudjuk erősíteni ezzel a vizsgával. Tehát van egy ilyen aspektusa is ennek. 
Tehát fontosnak tartom, hogy ez meglegyen. 

A külföldi kézbe kerülő halastavak és horgászvizek kérdésénél különbséget kell 
tennünk a halastavak, tehát a termelő halastavak és a természetes vizek között. Sajnos igen, a 
természetes vizeknél többször előfordult az, hogy külföldi kézbe és nemcsak külföldi, hanem 
olyan magyar ember kezébe is került víz, aki onnan a horgászokat igyekezett minden 
eszközzel kiutálni. Itt mindig egy labilis egyensúlyt kell teremtenünk a magántulajdon és a 
társadalmi érdek között. Azt gondoljuk, hogy ezt igyekeztünk beépíteni a törvénybe. 

A halastavak esetében maximálisan igyekszünk a törvény adta lehetőséget kihasználni 
arra, hogy megakadályozzuk azt, hogy halastó címen kikerülhessenek vizek és azok halászati 
joga az állami tulajdonból. Itt arról van szó, hogy sokan próbálkoznak azzal, hogy egész 
holtágakat, bányatavakat halastóvá nyilvánítanak, és így már lehet a halászati jog is az övé. A 
halastavak pontosabb definíciójával és pontos leírásával szerintem ezt meg tudjuk 
akadályozni ezzel a törvénnyel.  

Pál Béla képviselő úr felvetésére. A turista horgászjegy kérdését feszegette, hogy a 
külföldiek és belföldiek számára ez hogyan lesz. Itt is azt kell látni, hogy ennek a háttere az, 
az a logikája a szabályozásnak, hogy egyfelől egy lazább vizsgarendszerrel, lazább belépési 
lehetőséggel igyekezni becsalogatni minél több embert, másfelől viszont nem könnyítjük meg 
a rendes horgászok vizsgakövetelményeit. Tehát, aki az év teljes időszakában két bottal 
rendesen akar horgászni, annak továbbra is kötelező az állami horgászvizsga és az egyesületi 
tagság, mint ahogy volt a korábbi rendszerben. Tehát ez csak erre, egy korlátozott időtartamra 
vonatkozó lenne, de a külföldiek és a magyar állampolgárok számára azonos feltételekkel. 
Tehát nem tennénk itt különbséget. 

A társadalmi halőrök kérdése volt az, ami közvetlenül érint minket, mert a horgász 
stégekkel sokat mi nem tudunk tenni sajnos. Igen, ez nagyon jó felvetése volt képviselő 
úrnak, és látjuk ezt a problémát. Tehát látni kell azt, hogy a társadalmi halőr nem fogja 
kiváltani a halászati őröket. Mellettük tud működni, az ő munkájukat tudja segíteni. De azt is 
látni kell, hogy a halászati őr viszont az új rendészeti törvénnyel egy szélesebb körű és 
komolyabb jogkört kapott, és így ketten együtt már talán javíthatják a vizek őrzését. És 
lesznek azért olyan kis vizek, kis bányatavak, víztározók, ahol talán az egyesületi tagság 
hátterével meg tudják tenni a vizek őrzését még a társadalmi halőrök is.  

A tisztázatlan pontokat remélem, hogy sikerül majd korrigálnunk a parlamenti vita 
során, és akkor támogatni tudják ezt a javaslatot. 
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Kovács Ferenc képviselő úrnak a halgazdálkodás, vízgazdálkodás témájával 
maximálisan egyetértek. A halfogyasztás visszaesése teljes egészében nem így van, mert a 
statisztikák szerint stagnál jó esetben, de valóban egyre nagyobb az aránya a tengeri halnak, 
ugyanakkor a haltermelésünk fejlesztése egy fontos célja ennek a törvénynek és az egész 
vidékfejlesztésünknek. Tehát azért is került bele ebbe a törvénybe is a haltermelés már külön 
részként, hogy ezzel is megadjuk a súlyát ennek a szektornak, illetve az alapelveit 
leszabályozzuk. Szeretnénk ezt a szektort fejleszteni. 

Igen, nagyon fontos a probléma, amit felvetett, a balatoni hekk kérdése, megint az 
egyensúly megtartása. Ha eltöröljük teljesen a halászatot, de túlságosan lekorlátozzuk, például 
bevezetjük ezt a totális tavaszi tilalmat, akkor könnyen meglehet, hogy tavaszi időszakban 
egy tiszai halászcsárdában nem lehet tiszai halat enni, csak valami tógazdaságból származó 
pontyot vagy esetleg hekket ott is. Tehát nagyon óvatosan kell bánnunk a korlátozásokkal, 
mert az egyik helyen tett korlátozás egy másik ágazatot vethet vissza. 

Szilágyi György képviselő úr felvetésére, sajnálom, hogy nem látja rózsásnak a 
törvényt a halász-horgász ellentét tekintetében. Mi azt gondoljuk, hogy amit törvényi szinten 
lehet, ott minden olyan lehatárolást és korlátozást megtettünk, amit lehetséges. Itt azt kell 
látni, hogy az a logikája a törvénynek, hogy a halászt és a horgászt szétválasztja, és ott 
választja szét igazából, nemcsak az eszközhasználatnál, hanem, hogy ki milyen célra fogja a 
halat. Itt visszautalnék arra a megjegyzésre, hogy fontos az, hogy minél inkább a „fogd meg 
és ereszd el” szemlélet uralkodjon a horgászok között.  

Tehát, aki sportból horgászik és visszaereszti a halat, azt más megítélés alá helyezi, 
mint aki azért horgászik, hogy eladja azt a halat. Ugyanis felhívnám a figyelmet arra, hogy 
nem zárja ki ez a törvény most azt, hogy egy egyesület akár egy horgásznak is halászati 
engedélyt adjon. De akkor azt már ne nevezzük horgásznak, azt nevezzük halásznak, hiába 
esetleg horgász eszközökkel fogja a halát.  

A „miért nincs teljes tavaszi tilalom?” kérdésre azt tudom mondani, hogy amit most 
beletettünk a horgászegyesületekkel, horgász szervezetekkel történő egyeztetések után, az a 
passzus, hogy fajlagos tilalmi idővel védett időszakban nem használható olyan halász eszköz, 
amelyből nem tudja visszaengedni azonnal a halat, ezzel gyakorlatilag a halászokat is azonos 
elbírálás alá teszi. Tehát csak olyan eszközt használhat a halász, emelőhálót, keresőt, tehát 
aktív halász eszközöket, amelyekkel megfogja a halat, megnézi, és azonnal vissza tudja 
engedni. Tehát nem rakhat ki nyakzóhálót, ilyesmiket. (Dr. Varga László megérkezik az 
ülésre.) 

Azt gondolom, hogy ez egy kompromisszumos megoldás és jobb megoldás, mint a 
teljes tilalom. Ha ugyanis teljesen betiltjuk a halászatot egy ilyen hosszú időszakra, az megint 
csak az illegális halászat felé fogja eltolni a dolgot, és azt szerettük volna elkerülni. 

Hogy mennyire szolgálja a horgászturizmus fejlesztését, mi azt gondoljuk, hogy 
jelentősen, ez egy fontos szempont volt a törvény tervezésekor és alkotásakor. Ugyanilyen 
fontos volt az uniós összhang. Látni kell, hogy az Európai Unióban is egy halászati politikai 
reform zajlik most, amelynek eredményeképpen létrejött már egy rendelet, amely az uniós 
jogrendben talán a törvénynek feleltethető meg, és ott is hasonló elvek mentén mozognak. 
Nyilván ott a hangsúly máson van, ott a hangsúly a tengeri halászat korlátozásán van, de 
valamennyire próbáltuk követni a mi törvényünkben is. Tehát az uniós összhang is megvan, 
úgy gondoljuk, a törvényünkben. 

Tapolczai Gergely képviselő úr kérdésére. A fogyatékkal élők kedvező elbírálását 
mindenképpen be akartuk vonni a törvénybe, hiszen látjuk azt, hogy egy ilyen sport, mint a 
horgászat, pozitív hatással és az élet jobbításának hatásával bírhat a fogyatékkal élők számára 
is. Viszont nem akartuk azt feloldani, hogy egyfajta negatív megkülönböztetést alkalmazzunk 
a mozgáskorlátozott és hallássérült horgászok számára, hiszen ők, ha valódi horgászokká 
akarnak válni, akkor írásban, illetve szóban is le tudnak vizsgázni. Tehát úgy szabályoznánk 
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ezt, hogy az értelmi fogyatékos személyeknek nem kell vizsgát tenniük, de ők csak 
horgászvizsgával rendelkező személlyel horgászhatnak, míg a mozgáskorlátozott hallássérült, 
tehát, aki értelmi képességei birtokában van, nekik kell vizsgát tenniük, viszont önállóan is 
horgászhatnak.  

Ennyit tudnék hirtelen elmondani. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Gergely, parancsolj! 
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen. Akkor lehet, hogy 

félreértettük egymást. Én két témáról beszéltem, a horgászvizsgáról, illetve a horgászjeggyel 
kapcsolatban. Tehát a horgászvizsga kapcsán természetes ez az álláspont, tehát ugyanúgy le 
kell vizsgázniuk a mozgássérülteknek és a hallássérülteknek. A horgászjeggyel kapcsolatban 
gondoltam én a kedvezményre, tehát nem a horgászvizsgával kapcsolatban.  

 
BARDÓCZ TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az a szándékunk, hogy 

ingyenes legyen valamennyi fogyatékkal élőnek az állami jegy. Ez nem a területi jegy. Tehát 
a területi engedélyt ugyanúgy meg kell vásárolniuk, az állami jegyet tudják megkapni úgy, 
mint a gyermek horgászok tulajdonképpen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs több hozzászólás, akkor szavazásra tenném fel. 
Ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja ezt a törvénytervezetet? (Szavazás.) 12 igen. Ki 
az, aki nem? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság 
általános vitára alkalmasnak találta. 

A többségi véleménnyel kapcsolatosan előadót kell állítanunk. Tapolczai Gergőre 
teszek indítványt. Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett elfogadtuk.  

A kisebbségi véleményt ki kívánja elmondani? Megosztva akarjátok? Pál Béla 
képviselő úr? (Zakó László közbeszól.) Akkor csak Pál Béla. Ki ért egyet vele? (Szavazás.) 
Egyhangú.  

Köszönöm szépen. Mindenkinek további jó munkát! (Pál Béla jelentkezik.)) Bocsánat, 
parancsolj! 

 
PÁL BÉLA (MSZP): Elnök Úr! Bocsánat! Csak hadd vessek fel egy dolgot egyebek 

között. Csak szeretném jelezni a bizottságnak, hogy az elmúlt időszakban a parlament elé 
került néhány olyan törvénytervezet, amelyet szerintem nem ártott volna a bizottságnak 
megtárgyalni, de nem tárgyaltuk. 

Hadd mondjak erre két példát. Az egyik a vízgazdálkodásról szóló törvénymódosítás, 
amit azért lett volna célszerű megvitatnunk, mert ez a termálvizek felhasználásával is 
foglalkozik. Erről most már zárószavazás lesz egyébként. 

A másik pedig a nemzeti vagyonkörbe tartozó elemek kibővítéséről szólt, amely úgy 
lett beterjesztve, hogy a börzsönyi kisvasút és a Cuha-völgyi vasút kerüljön bele az eredeti 
módosító indítvány szerint, ami, azt gondolom, hogy helyes, hiszen bizottsági ülésen többször 
foglalkoztunk ezzel a kérdéskörrel. Azonban most egy benyújtott módosító indítvánnyal ez a 
kör lényegesen kibővül, tehát olyan lett, mint a trójai faló, hogy nem ez a két vasútvonal a 
döntő benne, hanem mindaz, amit beöntöttek abba a módosító indítványba, ami hétvégén 
jelent meg a parlament honlapján, és amely kastélyokat, erdőgazdaságokat és mit tudom én, 
miket tartalmaz még, tehát olyan elemeket is, amelyek a bizottság hatáskörébe tartozhatnak.  

Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Elfogadom. Pluszülés tartásával jár, természetesen nincs akadálya ennek, de 
akkor pluszülést kell tartanunk. Megfontoltuk. Köszönjük szépen, képviselő úr. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 55 perc.) 

 
 

 

Dr. Bohács Zsolt  
 a bizottság elnöke 
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