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Tisztelt KépviselőÚr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján K/12274 .
számon hozzám benyújtott, „A vadászterületek meghatározásakor is a haverok
kiszolgálása az els ődleges szempont?” című írásbeli kérdésére a következő választ adom.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996 . évi LV. törvény (a
továbbiakban: vadgazdálkodási törvény) tavaly ősszel elfogadott módosítása több
koncepcionálisan is új elemet tartalmaz. Ilyen új elem a tájegységi rendszerben való
vadgazdálkodás bevezetése is, amely a már meglévő , de túlságosan nagy területi léptékbe n
meghatározott vadgazdálkodási körzetek helyett jóval kisebb, és ezáltal természetesen töb b
területi egységre osztja az ország vadászterületét . A tájegységek révén a vadgazdálkodás i
tevékenység folytatása során sokkal inkább figyelemmel lehet lenni a különböz ő élőhelyi
adottságokra, helyi természetvédelmi érdekekre, illetve a vadászható állatfajok ökológiai é s
etológiai szükségleteire és jellemző ire .

Magyarország természeti adottságait nem az állítólagos kormányzati visszaélések vag y
soha nem bizonyított önös érdekek, hanem az elmúlt évezredek alakították olyanná, melye t
napjainkban magunkénak mondhatunk . Viszonylag kevés ráhatása van a Kormánynak, hogy a
folyók, tavak, hegységek, egyéb már üzemelő vonalas létesítmények (autóutak, vasutak stb . )
milyen nyomvonalon futnak . Hazánk állatvilága alkalmazkodott ezekhez az adottságokhoz,
mozgásukat, elterjedésüket befolyásoló akadályokhoz, így a tájegységek meghatározásánál i s
komoly szerep jutott ezeknek, még akkor is, ha történetesen nem egyeznek minden esetben a
megyehatárokkal vagy az éppen aktuális vadászterületi határokkal . A tájegységek
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kialakításánál nem volt, nem is lehetett szempont a megyehatár (hisz az csupán a közigazgatá s
szempontjából határ), kizárólag abban az esetben, ahol maga a megyehatár is valamel y
követhető vonalas képződmény mentén halad, és így figyelembe vehet ő , vagy ennél jobb
határoló egység nem jöhetett szóba. Ennek ellenére, ahol azt az élőhelyi adottságok lehetővé
tették, igyekeztünk a tájegységi határokat a megyehatárokhoz igazodva kialakítani .

A jogalkotásról szóló jogszabályok szerint a jogszabály el őkészítője gondoskodik arról ,
hogy a jogszabály tervezete megismerhető és véleményezhető legyen, mely során a társadalmi
egyeztetés egyik kötelez ő formája a jogszabály-előkészítő honlapján megadott elérhet őségen
keresztül biztosított véleményezés .

A vadászterületek kialakítása szabályos formában, a jogszabályi és a minisztériumi
előírások betartásával történt. Minden olyan társadalmi véleményt, melyek eze n
kritériumoknak megfeleltek, alaposan megvizsgáltunk, és nem egy esetben sor került azo k
figyelembe vételére is, amelyekről összefoglalót is közzétett a Földművelésügyi Minisztérium
a honlapján. Az természetesen nem elvárható, hogy a jogszabályalkotó valamennyi beérkezet t
véleménynek és a Képvisel ő Úr által képviselt vadászati érdeknek meg tudjon felelni, hisze n
adott esetben egy adott területet érintően több, egymással ellentétes vélemény, javaslat i s
érkezhetett és érkezett is .

A vadgazdálkodási törvény 2016 . január He óta tartalmazza a vadászterületek
kialakításának rendjét . Ennek értelmében a területileg illetékes vadászati hatóság 2016 .
március 31-ig vadgazdálkodási szempontok szerinti ajánlást tett közzé a lejáró üzemterv ű
vadászterületek határára vonatkozóan . A vadgazdálkodási törvény – véleményem szerin t
rendkívül helyesen – a vadgazdálkodási szakmai szempontokon túl, a földtulajdonosok
számára meghatározott feltételek mellett benyújtott módosító javaslat révén biztosította, hog y
az ajánlott határokon a földtulajdonosok, vagy bárki, aki a meghatalmazásukat megszerezte ,
változtatni tudjon, ha akar .

Ezt követően a kialakult vadászterületen belül a tulajdonosi közösség gy űlésén a
földtulajdonosok dönthetnek a vadászati jog hasznosításával kapcsolatos kérdésekr ő l . A
hatóságnak tehát vajmi kevés beleszólása van abba, hogy ki legyen jogosult a vadászati jog
hasznosítására, mivel ennek eldöntése a tulajdonosokra tartozik .

Természetesen az állam, mint földtulajdonos ezekben az eljárásokban is igyekszik a többi –
magán – földtulajdonoshoz hasonlóan a jó gazda gondosságával eljárni, és az ennek megfelel ő
döntéseket meghozni, különösen akkor, ha az a helyi földtulajdonosok érdekeinek is megfelel .
Minden egyéb feltételezés csupán Képvisel ő Úr képzelőerejének köszönhet ő .

Javaslom, hogy az Ön által képviselt vadászati érdekkörnek is hívja fel a figyelmét arra ,
hogy amennyiben az Ön által el őadottaknak megfelel ően harmonikus és vadgazdálkodás i
szempontból is kiváló kapcsolat volt a jelenlegi vadászatra jogosult(ak) és a földtulajdonoso k
között, úgy az esetlegesen újonnan alakuló vadászterület vadászati jogának megszerzéséért –
ha eddig nem tették – feltétlenül induljanak el . A vadászati jog hasznosítását illet ő döntéseket
ugyanis a földtulajdonosi közösségeknek az erre vonatkozó földtulajdonosi közösség i
gyűléseken kell meghoznia.

Alaptalannak tartom tehát Képviselő Úr azon felvetését és hangulatkeltését, hogy bármel y
esetben „politikai hátszéllel” történnek a vadászterületekkel kapcsolatos eljárási
cselekmények . Az állami vagyonkezel ők, akik a helyi földtulajdonosok kezdeményezésé t
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támogatták, helyesen jártak el a fent leírtak szerint . Véleményem szerint inkább az
elgondolkodtató, hogy Képviselő Úr nem a helyi gazdákat, földtulajdonosokat képviseli é s
támogatja, hanem egyes vadászati lehetőségeket féltő érdekeket szem előtt tartó kérdések
feltételével megpróbál politikai előnyt kovácsolni a szakmai szempontok figyelmen kívü l
hagyásával .

Képviselői munkájához sok sikert kívánva, kérném válaszom szíves elfogadását !

Budapest, 2016 . október d t.< . ."
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Tisztelt Képviselő úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján K/12274 .
számon hozzám benyújtott, „A vadászterületek meghatározásakor is a haverok
kiszolgálása az els ődleges szempont?” című írásbeli kérdésére a következő választ adom.

A vad védelmérő l, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996 . évi LV. törvény (a
továbbiakban: vadgazdálkodási törvény) tavaly ősszel elfogadott módosítása több
koncepcionálisan is új elemet tartalmaz. Ilyen új elem a tájegységi rendszerben val ó
vadgazdálkodás bevezetése is, amely a már meglév ő , de túlságosan nagy területi léptékbe n
meghatározott vadgazdálkodási körzetek helyett jóval kisebb, és ezáltal természetesen töb b
területi egységre osztja az ország vadászterületét . A tájegységek révén a vadgazdálkodási
tevékenység folytatása során sokkal inkább figyelemmel lehet lenni a különböző élőhely i
adottságokra, helyi természetvédelmi érdekekre, illetve a vadászható állatfajok ökológiai é s
etológiai szükségleteire és jellemző ire .

Magyarország természeti adottságait nem az állítólagos kormányzati visszaélések vagy
soha nem bizonyított önös érdekek, hanem az elmúlt évezredek alakították olyanná, melye t
napjainkban magunkénak mondhatunk. Viszonylag kevés ráhatása van a Kormánynak, hogy a
folyók, tavak, hegységek, egyéb már üzemelő vonalas létesítmények (autóutak, vasutak stb . )
milyen nyomvonalon futnak . Hazánk állatvilága alkalmazkodott ezekhez az adottságokhoz,
mozgásukat, eltezjedésüket befolyásoló akadályokhoz, így a tájegységek meghatárolásánál i s
komoly szerep jutott ezeknek, még akkor is, ha történetesen nem egyeznek minden esetben a
megyehatárokkal vagy az éppen aktuális vadászterületi határokkal . A tájegységek
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kialakításánál nem volt, nem is lehetett szempont a megyehatár (hisz az csupán a közigazgatá s
szempontjából határ), kizárólag abban az esetben, ahol maga a megyehatár is valamel y
követhető vonalas képződmény mentén halad, és így figyelembe vehet ő , vagy ennél jobb
határoló egység nem jöhetett szóba. Ennek ellenére, ahol azt az élőhelyi adottságok lehetővé
tették, igyekeztünk a tájegységi határokat a megyehatárokhoz igazodva kialakítani .

A jogalkotásról szóló jogszabályok szerint a jogszabály el őkészítője gondoskodik arról ,
hogy a jogszabály tervezete megismerhető és véleményezhet ő legyen, mely során a társadalm i
egyeztetés egyik kötelező formája a jogszabály-előkészítő honlapján megadott elérhetőségen
keresztül biztosított véleményezés .

A vadászterületek kialakítása szabályos formában, a jogszabályi és a minisztériumi
előírások betartásával történt. Minden olyan társadalmi véleményt, melyek ezen
kritériumoknak megfeleltek, alaposan megvizsgáltunk, és nem egy esetben sor került azok
figyelembe vételére is, amelyekről összefoglalót is közzétett a Földművelésügyi Minisztérium
a honlapján . Az természetesen nem elvárható, hogy a jogszabályalkotó valamennyi beérkezett
véleménynek és a Képvisel ő Úr által képviselt vadászati érdeknek meg tudjon felelni, hisze n
adott esetben egy adott területet érintően több, egymással ellentétes vélemény, javaslat i s
érkezhetett és érkezett is .

A vadgazdálkodási törvény 2016. január 1-je óta tartalmazza a vadászterülete k
kialakításának rendjét . Ennek értelmében a területileg illetékes vadászati hatóság 2016 .
március 31-ig vadgazdálkodási szempontok szerinti ajánlást tett közzé a lejáró üzemterv ű
vadászterületek határára vonatkozóan . A vadgazdálkodási törvény – véleményem szerin t
rendkívül helyesen – a vadgazdálkodási szakmai szempontokon túl, a földtulajdonosok
számára meghatározott feltételek mellett benyújtott módosító javaslat révén biztosította, hog y
az ajánlott határokon a földtulajdonosok, vagy bárki, aki a meghatalmazásukat megszerezte ,
változtatni tudjon, ha akar .

Ezt követően a kialakult vadászterületen belül a tulajdonosi közösség gy ű lésén a
földtulajdonosok dönthetnek a vadászati jog hasznosításával kapcsolatos kérdésekr ől . A
hatóságnak tehát vajmi kevés beleszólása van abba, hogy ki legyen jogosult a vadászati jo g
hasznosítására, mivel ennek eldöntése a tulajdonosokra tartozik .

Természetesen az állam, mint földtulajdonos ezekben az eljárásokban is igyekszik a többi –
magán – földtulajdonoshoz hasonlóan a jó gazda gondosságával eljárni, és az ennek megfelel ő
döntéseket meghozni, különösen akkor, ha az a helyi földtulajdonosok érdekeinek is megfelel .
Minden egyéb feltételezés csupán KépviselőÚr képzelőerejének köszönhet ő .

Javaslom, hogy az Ön által képviselt vadászati érdekkörnek is hívja fel a figyelmét arra ,
hogy amennyiben az Ön által el őadottaknak megfelel ően harmonikus és vadgazdálkodás i
szempontból is kiváló kapcsolat volt a jelenlegi vadászatra jogosult(ak) és a földtulajdonosok
között, úgy az esetlegesen újonnan alakuló vadászterület vadászati jogának megszerzéséért –
ha eddig nem tették – feltétlenül induljanak el . A vadászati jog hasznosítását illet ő döntéseket
ugyanis a földtulajdonosi közösségeknek az erre vonatkozó földtulajdonosi közösség i
gyű léseken kell meghoznia.

Alaptalannak tartom tehát Képvisel ő Úr azon felvetését és hangulatkeltését, hogy bármel y
esetben „politikai hátszéllel” történnek a vadászterületekkel kapcsolatos eljárás i
cselekmények . Az állami vagyonkezel ők, akik a helyi földtulajdonosok kezdeményezését
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támogatták, helyesen jártak el a fent leírtak szerint . Véleményem szerint inkább az
elgondolkodtató, hogy Képvisel ő Ur nem a helyi gazdákat, földtulajdonosokat képviseli é s
támogatja, hanem egyes vadászati lehetőségeket féltő érdekeket szem előtt tartó kérdése k
feltételével megpróbál politikai el őnyt kovácsolni a szakmai szempontok figyelmen kívül
hagyásával.

Képviselő i munkájához sok sikert kívánva, kérném válaszom szíves elfogadását!

Budapest, 2016 . október ,',
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