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az Országgyűlés elnöke részére

Helyben
Módosító javasla t

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24 .) OGY határozat 40 . § (1 )
bekezdése alapján a halgazdálkodásról és a hal védelmér ől szóló 2013 . évi CII . törvény
módosításáról szóló T/6989 . számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban : törvényjavaslát) az
alábbi módosító javaslatot terjesztem el ő :

1. A törvényjavaslat 2. §-a az alábbiak szerint módosul :

„A Hhvtv . 24 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„24. § (1) Az államot megillet ő halgazdálkodási jog átengedhető
a) a 16. § (6) bekezdése szerint nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén vagyonkezelés i
szerződésse l
aa) költségvetési szerv részére ,
ab) az állam 100%-os tulajdonában álló olyan gazdálkodó szervezet részére, amely alapít ó
okiratában vagy jogszabályban meghatározott alapfeladata teljesítése érdekében kívánja az t
hasznosítani, vag y
b) az a) pontba nem tartozó nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén haszonbérlet i
szerződéssel
ba) a miniszter általi kijelölés útján a horgászok és a horgász egyesületek országo s
érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezet részére ,
bb) az államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérletére kiírt nyilvános pályáztatás útján
természetes személy vagy jogi személy részére .
(2) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott szervezet a halgazdálkodási jogot
tagszervezete, 	 tagszervezetei,[vagy] tagszervezetének vagy tagszervezeteinek tagegyesület;
tagegyesületeirészére alhaszonbérbe adhatja [vagy ezen szervezeteket társhasznosítóként a
hasznosításba bevonhatja] . Az alhaszonbérbe adás [vagy a társhasznosítóként való
hasznosítás] nem érinti az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott szervezetnek a
haszonbérbe adóval szemben fennálló kötelezettségeit .
(3) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában, illetve a (2) bekezdésben meghatározott szervezet
haszonbérlet útján is hasznosíthatja a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet.'



2. A törvényjavaslat 4 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„A Hhvtv . 72. § (1) bekezdése a következ ő 37. ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„37. az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő átengedésének, 	 valamint
alhaszonbérbe adásának részletes feltételeit .'

3. A törvényjavaslat az alábbi 5 . §-sal egészül ki, a további számozás értelemszerű
módosulásával egyidej űleg :

„5 .§

A Hhvtv. 74. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki :

„(10) Azon nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetében, melyen a haszonbérlet i
szerződés 2015 . december 31-ig megsz űnik és az államot megillet ő halgazdálkodási jo g
kijelöléssel történő haszonbérbe adása, vagy vagyonkezelési szerz ődés útján történő átengedése
nem valósul meg, - amennyiben a haszonbérlő legkésőbb 2015. december 31-ig nem
kezdeményezi a haszonbérleti	 szerződés megszüntetését, vagy a halgazdálkodási jo g
gyakorlásáról nem mond le - a haszonbérleti szerz ődés időtartamának meghosszabbított hatály a
2016 .	 december 31 . A meghosszabbítás	 időtartamára vonatkozóan a haszonbérlő
halgazdálkodási terv készítésére kötelezett . ”

INDOKOLÁS

A horgászok és a horgászegyesületek országos érdekképviseletét ellátó szervezet pontosítot t
definícióját vezeti be, valamint lehetőséget teremt az alhaszonbérbe adás feltételrendszerének
kialakítására, a „társhasznosítás” fogalmának megszüntetésével ugyanakkor a töb b
alhaszonbérlő általi hasznosítási célkitűzés integrálásával, továbbá gondoskodik a 2015 .
december 31-ig megszűnő haszonbérleti szerz ődések egy évvel történő meghosszabbításáva l
kapcsolatos átmeneti rendelkezések megállapításáról .

Budapest, 2015 . november 04 .

Farkas Sándor
országgyűlési képviselő
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