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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak ,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk benyújtani a
Földművelésügyi Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztériu m
vezetőjéhez

„A vadászterületek meghatározásakor is a haverok kiszolgálása az elsődlege s
szempont? ”

címmel .

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várjuk .

Tisztelt Miniszter Úr !

Szerte az országban nagy port kavart vadász berkekben a vadászati tájegysége k

átrajzolásának gyakorlata. A Kormány tagjai szerint szakmai alapokra helyezve hozták meg a

döntéseket . Ehhez képest Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Borsod-Abaúj -

Zemplén és Csongrád megyékb ő l is zúdulnak felénk a jogos panaszok. Ezekben az esetekben

az állam a saját földeivel olyan társaságokat, olyan kezdeményezéseket segít, juttat területhez ,

amelyek messze nem felelnek meg a korábbi ígéreteiknek . Sem szakmai, tehát

vadgazdálkodási szempontok, sem a helyiek érdeke nem számít önöknek, csakis a havero k

zsíros lehetőségekhez juttatása . Ezeket a problémás eseteket írásbeli kérdés formájában

eljuttattuk Önökhöz, mégsem érkezett elfogadható, korrekt válasz . Sok esetben a területek

átszabása évtizedek óta jól működő egységeket vert szét, indokolhatatlanul . Olyan

vadásztársaságokról beszélünk, akik köztartozást nem halmoztak fel, a földtulajdonsokkal j ó

kapcsolatot tartottak fent, akik ellen szakmai érv nem szólhat . Miért teszik tönkre évtizedek

munkáját? Tudjuk jól, hogy egy-egy vadászat közben zsíros megrendeléseket és fonto s

üzleteket kötnek, de miért a tisztességes vadászok kárára?



Felháborító az is, hogy az új tájegységi határok kiírásának véleményezésére, csupá n

néhány nap állt rendelkezésre a vadásztársaságoknak, és azt is csak elektronikus levé l

formájában tehették meg, mert – ahogyan egy panasz levélre érkezett minisztériumi válaszból

kiderül – papíralapon túl macerás . Elfogadhatatlan, hogy ilyen rövid határidőt szabnak a

szakemberek számára a véleményezésre, és hogy azt papíralapon meg sem tehetik .

A másik probléma – egy konkrét Bács-Kiskun megyei eset kapcsán – hogy mikén t

történhet meg egy vadásztársasággal, illetve annak területével, hogy a jól elvégzett munka é s

állománynövekedés ellenére, a tájegységi határok tervezetében nemes egyszer űséggel egy

jelentős részt lecsatolnak, és másik megyéhez kapcsolják, úgy hogy ezzel megyehatárokat

lépnek át? Milyen indokkal teszik ezt? Csak nem egy újabb Fidesz közeli kedvezményezett

áll a háttérben?

Mindezek alapján kérdezzük Tisztelt Miniszter Urat, hogy milyen szakmai érve k

alapján szabják át a tájegységi határokat?

Milyen érdekek állnak a háttérben? Ahol az állami terület a döntő , ott milyen elvek

mentén határoznak arról, hogy melyik társaság kezdeményezését támogatják ?

Mivel magyarázza, hogy a vitás területeken az állam rendre arra az oldalra állt, aho l

valamely Fidesz közeli politikus vagy családja, baráti köre található ?

Várjuk érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . szeptember 26 .

Tisztelettel :

Magyar Zoltán
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