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Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatot,
valamint az általa megfogalmazott  módosítási  javaslatot magába foglaló, a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. 12. 04. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), Hohn Krisztina (LMP)
Módosítópont: T/3630/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Evt. a 90/K. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az erdészeti hatóság az elkobzott faanyagot szerződéssel
a) helyi önkormányzat részére jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében,
b)  közhasznú  szervezet  részére,  az  általa  átvállalt  állami  vagy  önkormányzati  közfeladat
ellátásának elősegítése érdekében,
c) egyház, egyházi jogi személy részére, hitéleti feladatai elősegítése vagy az általa végzett állami
– így különösen oktatási, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi – feladatok ellátásának
elősegítése érdekében

ingyenesen tulajdonba adhatja.

(8)  Az  ingyenes  tulajdonba  adás  esetén  elsőbbséget  élvez  a  helyi  önkormányzat,  továbbá  az
önkormányzati közfeladat ellátásában közreműködő közhasznú szervezet annak érdekében, hogy az
ingyenes  faanyagot  a  településen  élő,  szociálisan  rászoruló,  illetve  energiaszegénységben  élő
lakosság számára, önkormányzati rendeletben szabályozott elvek és mód szerint ossza ki.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Módosítópont: T/3630/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 78. § - Rtv. 2. § b) pont bf) alpont
Módosítás jellege: módosítás

78. §
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Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban:
Rtv.) 2. § b) pontj bf) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(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.)

T/3630/5/1-11. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Módosítópont: T/3630/5/2.
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.

T/3630/5/1-11. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)
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Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Módosítópont: T/3630/5/3.
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.

T/3630/5/1-11. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/3630/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. § - Hktv. 49. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

90. §

A Hktv. 49. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államából továbbfeldolgozási célból behozott
borászati termék mennyisége után a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által megállapított mértékű
hegyközségi járulékot kell fizetni, amelynek  [50%-a]70%-a a feldolgozás helye szerint illetékes
hegyközséget és [50%-a]30%-a a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát illeti meg.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
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Módosítópont: T/3630/5/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 110. § - Hhvtv. 42. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

110. §

(1) A Hhvtv. 42. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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.”

T/3630/5/1-11. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Módosítópont: T/3630/5/5.
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.”

T/3630/5/1-11. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Módosítópont: T/3630/5/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 113. § (1) bekezdés - Hhvtv. 45. § (1) bekezdés záró 
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

113. §

(1) A Hhvtv. 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A halfogási tevékenységet végző személy köteles magánál tartani
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.”

T/3630/5/1-11. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Módosítópont: T/3630/5/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 122. § - Hhvtv. 62/C. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

122. §

A Hhvtv. a 62/B. §-t követően a következő 19/B. alcímmel egészül ki:
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„(5) A horgászszövetség a [(2)-(4)](2)-(3) bekezdésben meghatározott feladatokat az adott vízterület
vonatkozásában a halgazdálkodásra jogosult hozzájárulása alapján végezheti.”

T/3630/5/1-11. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Módosítópont: T/3630/5/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 127. § és 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,
a haltelepítéssel, a halállomány védelmével kapcsolatos feladatok ellátását akadályozza, illetve az
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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.”

T/3630/5/1-11. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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- az előterjesztő (képviselője) egyetért
(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Módosítópont: T/3630/5/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 128. §
Módosítás jellege: módosítás

128. §

A Hhvtv.
a) 14. § (3) és (5) bekezdésében, valamint a 72. § (1) bekezdésének 12. pontjában a „haltermelő
létesítménybe” szövegrész helyébe a „haltermelési létesítménybe” szövegrész,
b)  14.  §  (2)  bekezdésében a  „Haltermelő  létesítménybe” szövegrész  helyébe  a  „Haltermelési
létesítménybe” szövegrész,
c) 17. §-ban a „hatósági határozatban” szövegrész helyébe a „hatósági határozatban, továbbá a
helyi horgászrendben”,
d) 18. § (2) és (3) bekezdésében a „halpusztulás” szövegrész helyébe a „hal- vagy más hasznos
víziállat pusztulása”,
e)  18.  §  (3)  bekezdésében a  „halpusztulásért”  szövegrész helyébe  a  „hal-  vagy más  hasznos
víziállat pusztulásáért”,
f) 20. § (1a) bekezdésében a „haltermelő létesítményben” szövegrész helyébe a „haltermelési
létesítményben”,
g) 22. § (4) bekezdésének e) pontjában a „halászati őrzést” szövegrész helyébe a „halőrzést”,
h) 36. § (1) bekezdésében a „tevékenységeket – ha e tevékenységek más módon csak aránytalanul
nehezebben vagy nagyobb költséggel  végezhetőek – tűrni,  illetve  lehetővé  tenni”  szövegrész
helyébe a „tevékenységeket – beleértve a területi jeggyel történő horgászati tevékenységet is –,
amennyiben e tevékenységek más módon csak aránytalanul nehezebben vagy nagyobb költséggel
végezhetőek, tűrni, illetve lehetővé tenni”,
i)  44.  §  (5)  bekezdésében,  56.  §  (2),  (2a),  (7)-(7b),  (9)  bekezdésében,  56/A.  §  (1)-(3)
bekezdésében, 57. § (4) bekezdésének b) pontjában és c) pontjának ca) alpontjában, valamint 72.
§ (1) bekezdésének 19. pontjában a „halászati őr” szövegrész helyébe a „hivatásos halőr”,
j)  49.  §  (3)  bekezdésének  h)  pontjában,  54.  §  (3)  bekezdésének  b)  pontjában,  56.  §  (8)
bekezdésében,  56.  §  (11)  bekezdésében,  66.  §  (1)  bekezdésének  g)  pontjában,  68.  §  (1a)
bekezdésének h) pontjában, valamint 72. § (2) bekezdésének 19. pontjában a „halászati őrök”
szövegrész helyébe a „hivatásos halőrök”,
k) 49/A. § (1) bekezdésében a „halászati őrzését” szövegrész helyébe a „halőrzését”,
l)  17.  alcímében,  56.  §  (2)  bekezdésében,  57.  §  (1)  bekezdésében,  valamint  63.  §  (3)
bekezdésének h) pontjában a „halászati őrzés” szövegrész helyébe a „halőrzés”,
m)  56.  §  (2)  és  (2a)  bekezdésében,  valamint  57.  §  (2)  bekezdésének  a)  pontjában  és  (2a)
bekezdésében a „halászati őri” szövegrész helyébe a „hivatásos halőri”,
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n) 56. § (3) bekezdésében, valamint 57. § (4) bekezdésének b) pontjában a „halászati őrnek”
szövegrész helyébe a „hivatásos halőrnek”,
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.

T/3630/5/1-11. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Módosítópont: T/3630/5/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 129. § új a) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

129. §

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

T/3630/5/1-11. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Módosítópont: T/3630/5/11.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 129. § c) pont
Módosítás jellege: elhagyás

129. §

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

T/3630/5/1-11. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)
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