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Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30 .) OGY határozat 94 . (1)
bekezdése alapján „a Kormány és a vidékfejlesztési miniszter munkáját támogat ó
kormányzati testületekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról” szóló T/10899 .
számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 7 . §-a a következők szerint módosul, valamint a következő áj 8-
9. §-sal egészül ki, a törvényjavaslat ezt követ ő §-ainak megjelölése értelemszer űen
módosul :

»7. §

„(1) A halászatról és a horgászatról szóló 1997 . évi XLI . törvény (a továbbiakban :
Hhtv.) 34 .	 (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Halászatiőr a halászattal és a horgászattal kapcsolatos ismeretekr ő l, a halászat és
horgászat, a halászatiőrzés, a mezőgazdaságiőrszolgálat, valamint a vagyonőrökkel
kapcsolatos jogszabályok ismeretéről a működésének helye szerint illetékes halászati hatóság
vizsgabizottsága el őtt köteles vizsgát tenni. Halászatiőr az egyes rendészeti feladatokat ellátó
személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést
biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott vizsgát a rendészeti feladatokat ellát ó
személvek, a sédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzésérő l és
vizsgáztatásáról szóló rendeletben kijelölt szerv el ő tt köteles letenni . Halászatiőr a működés i
helye szerinti halászati hatóságnál a miniszter által rendeletben meghatározott szöveg ű esküt
tesz .”

(2) A Hhtv. 34 .	 (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4a) A halászatiőr a (4) bekezdésben meghatározott esetben az egyes rendészet i
feladatokat ellátó személyek tevékenységérő l, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerinti intézkedéseket és kényszerítő
eszközöket alkalmazhatja.”
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A Hhtv . 56 . § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy:j

„o) a halászatiőr szolgálati igazolványára és szolgálati jelvényére, valamint a halászat i
őrök hatósági nyilvántartására, vizsgakövetelményeire, továbbképzésére és működésére
vonatkozó részletes szabályokat”

[rendeletben határozza meg .

Hatályát veszti a [halászatról és a horgászatról szóló 1997 . évi XLI. türvényjHhty .

9

47 . §-a és az azt megelőző alcímmegjelölés .

Indokolás

Kollizió áll fenn a halászati szabályozás és az egyes rendészeti feladatokat ellát ó
személyek tevékenységérő l, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépés t
biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott rendelkezések között a halászati őrök
vizsgázatására vonatkozóan. A hatályos rendelkezések ugyanis csak a rendészeti ismerete k
vonatkozásában biztosítják a vizsgáztatás lehet őségét, a halászati szakmai kérdések esetébe n
nem. Mindemellett a Hhtv. hatályos szövege csak az állami, vagy önkormányzat i
alkalmazásban álló halászati őr számára biztosít rendészeti jogosítványokat, azonban a
halászati őrök túlnyomó többsége a halászatra jogosult alkalmazásában áll, így azonban k i
vannak zárva az intézkedési lehetőségből .

Budapest, 2013 . május 21 .
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