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Vidékfejlesztési Minisztérium
Előterjesztés a halgazdálkodásról és a hal védelméről 

szóló törvénytervezetről

A halászatról és horgászatról szóló 1997. évi LXI. törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 78/1997. FM rendelet

törvény alkotása

I. VERSENYKÉPESSÉG

2013. január 1-jei hatályba lépéssel a 2012: CXX tv. 32. 

§-a alapján a Hhtv. 34. §-a módosul

kis

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi LXI. törvény (Hhtv.) egyes rendelkezései, valamint koncepciója helyenként elavulttá vált, ezért 

szükséges egy teljesen új koncepcióra épülő, az Európai Unió közös halászati politikájához is illeszkedő törvény megalkotása. 

H A T Á S V I Z S G Á L A T I     L A P
VM/…………./2013

1 nap

15 év

2013. március 20.

nincs

A döntés végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Végrehajtás feltétételei

Növekednek

Javítja

Csökkennek

Csökkennek 0 Ft

Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén

Növekednek

Közigazgatási szereplők esetén

Növekednek

Csökkennek

A fogási tanúsítvány bevezetése miatt élelmiszerbiztonsági szempontból a magyar haltermékek átláthatóbbá válnak, a tanúsítvány segíti az illegálisan 

kifogott halat vásárló kereskedők, kereskedelmi egységek kiszűrését.

2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez?

Piaci szereplők esetén

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének 

javításához?

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak 

vizsgálata?
igen 



Csoport mérete (fő)

1. 340000

2. 2000

3. 2500

A vizsgált időszakban Az aktuális évben További kettő évben

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

47 328 993 Ft 0 Ft 47 328 993 Ft

0 Ft 0 Ft -

47 328 993 Ft 0 Ft 47 328 993 Ft

47 328 993 Ft 0 Ft 47 328 993 Ft

Jóváhagyta:

Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben

Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása

halászati őr

0

Vannak-e az intézkedésnek további hatásai? nem

Vízi és vizes élőhelyek védelme; az ország természetes vízi halállományainak megőrzése, mennyiségi és minőségi növelése; a sérült vízi ökoszisztémák 

helyreállításának elősegítés; az őshonos, a védett és a fokozottan védett, a NATURA 2000, közösségi jelentőségű halfajok helyzetének javítása; az illegális 

halászat, horgászat visszaszorítása, így a természetpusztítás és állatkínzás eseteinek csökkenése várható.

igen 

V. EGYÉB HATÁSOK

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai?

halászok

Teljes hatás

 Hatások  összefoglalója

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai?

igen 

IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

dr. Bognár Lajos helyettes államtitkár
…………………………………….

1. Érintett csoportok

Csoport megnevezése Előny - Hátrány

horgászok

A halászati őrzésben résztvevőket érintő új szabályozásokkal - halászati őrök rendészeti törvény szerinti jogai és kötelezettségei, valamint a társadalmi 

halőr jogintézményének megteremtésével - a halőrzés hatékonyabb lesz (a hallopás várhatóan csökken, a halállomány védhetőbbé válik).

Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest

A fogási tanúsítvány bevezetése miatt élelmiszerbiztonsági szempontból a magyar haltermékek átláthatóbbá válnak, a tanúsítvány segíti az illegálisan 

kifogott halat vásárló kereskedők, kereskedelmi egységek kiszűrését, így a humán-egészségügyi kockázat csökkentését.

A horgászathoz, mint egészséges sporthoz történő hozzáférés egyszerűsödik, így növekedhet a horgászok száma, amely népegészségügyi szempontból 

kedvező hatásokkal bírhat.

A hal, mint egészséges táplálék szerepének növekedése várható a magyar lakosság étkezési szokásaiban. A vízen és vízparton, a természeti 

környezetben eltöltött idő az új szabályozások bevezetésével növekedhet.

2. Hatások összefoglalója

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS

Költségvetési hatások

Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása

Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben


