
 

Ikt. szám: KTB/126-2/2012./KI 

KTB/8/2011./KI 

KTB/10/2010-2014./KI 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága 

az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottságának 

2012. december 17-én, hétfőn 15 óra 25 perckor  

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében 

megtartott üléséről 

                                                 

∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirend: 

 

1. A Dobó István Vadásztársaság beadványának megtárgyalása és javaslat határozat 

megtételére 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: Herman István Ervin (Fidesz), az albizottság elnöke 
 

Ékes József (Fidesz) 

Magyar Anna (Fidesz) 

Dr. Nagy István (Fidesz) 

Seszták Oszkár (KDNP) 

  

 

 

 

 

Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Ékes József (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP), 

 Magyar Anna (Fidesz) Herman István Ervinnek (KDNP). 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 25 perc) 

 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tisztelettel köszöntöm az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság jelen 
lévő képviselőit. A jelenléti ív tanúsága alapján megállapítom, hogy határozatképesek 
vagyunk. 

Egy napirendi pontra teszek javaslatot. Ez a Dobó István Vadásztársaság 
beadványának megtárgyalása és javaslat határozat megtételére. Aki ezzel egyetért, kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy öt igen szavazattal az előterjesztés el lett fogadva. 

Tisztelt Bizottság! Egy régi, úgy mondhatnám, kétéves történet végére szeretnék 
pontot tenni. A bizottság a vizsgálatot a beadvány tartalma értelmében lefolytatta az elmúlt 
évek során. Erről egy összefoglaló jelentést írt a Heves Megyei Kormányhivatal. Ezt a 
jelentést megküldtük minden egyes bizottsági tagnak. Ezután kaptam egy újabb észrevételt, 
hogy foglaljuk már ezt határozatba, illetőleg ajánlásba. Miután mi nem vagyunk hatóság, 
természetesen határozatot nem hozhatunk, csak ajánlást fogalmazhatunk meg. Viszont erre 
már a bizottság elnöke egy személyben nem tehet javaslatot. Ezért kénytelen voltam egy 
rendkívüli bizottsági ülést összehívni. 

A levél tartalmát, ha megengedik, gyorsan fölolvasom. 
„Tisztelt Horváth László Úr! 
Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága az elmúlt 8 év 

kormányzati intézkedését vizsgáló albizottsága 2012. december 17-én megtartott ülésén a 
2010. december 13-án a Dobó István (3300 Eger, Almagyar út 18.) Vadásztársaság által 
benyújtott beadványát kivizsgálta, és az alábbi állásfoglalását hozta meg. 

A szerződéskötés pillanatában az Egerbaktai Vadgazdálkodási Egyesület (3300 Eger, 
Cifrakapu út 56.) A Vtv. 16. § (1) bekezdésének a) pontja feltételének nem felelt meg, ezért a 
névjegyzékből törölni kell.” 

Szeretném itt fölhívni a figyelmét mindenkinek, hogy a 16. § (1) bekezdése azt jelenti, 
kimondja ez a törvény, hogy csak olyan vadásztársasággal lehet szerződést kötni, amelynek 
tagjai vadászjeggyel rendelkeznek. Minekutána az Egerbaktai Vadásztársaság három tagja 
nem rendelkezett vadászjeggyel, ezért lehet azt a megállapítást hozni, hogy törölni kell a 
névjegyzékből. 

„A vadászati hatóság a vadászatra jogosultról hatósági nyilvántartást vezet. 
Vizsgálatunk során megállapításra került, hogy a hatósági nyilvántartásba jogsértő módon 
került bejegyzésre az Egerbaktai Vadgazdálkodási Egyesület, mivel a nyilvántartásba vétel 
időpontjában nem felelt meg a 16. § (1) bekezdése a) pontjában írt feltételeknek.” Az imént 
megfogalmazottak alapján. „Ezért a Ket. 86. (3) bekezdése alapján a nyilvántartásból törölni 
kell.” Ezt szintén szabályozzák. „A hatóságnak mérlegelési jogosultsága ez esetben nincs.” 

„Továbbá a bejegyzési eljárásokban, illetőleg a haszonbérleti szerződés jóváhagyása 
során a Vtv. 8. § (2) bekezdésében foglaltak megsértésével került a vadászterület nagysága 
megállapításra, mivel az egerbaktai lőtér területét a területnagyság megállapítása során 
figyelmen kívül hagyták.” 

Miről van itt szó? Arról van szó, hogy az állami tulajdon ez esetben 51 százalék fölötti 
nagyságrendet tett volna ki, ha és amennyiben az egerbaktai lőteret figyelembe veszik. Ez 500 
hektár. Így megváltozott a tulajdoni részarány, ami azt jelentette, hogy az állam ebben az 
esetben nyílt licites eljárással tehette volna meg az értékesítést. De miután nem vették be a 
lőteret, azt az 500 hektárt, így magántulajdonosok kezébe került a többségi tulajdon, és a 
magántulajdonosok úgy döntöttek, hogy a nyílt liciten kívül közvetlenül megállapodtak az 
Egerbaktai Vadásztársasággal. Erről van ebben az esetben szó, és akkor folytatom tovább: 

„Ezzel a magyar államot anyagi kár érte, mivel ezen terület után a magyar állam mint 
tulajdonos a mai napig nem kapta meg a haszonbérleti díjat.” 
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Két dologról van szó. A Dobó István Vadásztársaság 1200 forint/hektár bérleti díjat 
javasolt, ajánlott fel, a szerződött partner, a baktai vadásztársaság pedig 600 forintot. A kettő 
közötti differencia 600 forint, ezt és a plusz 500 hektárt figyelembe véve több tízmillió 
forintos nagyságrendű kár érte a magyar államot, a költségvetést. 

„A bizottság felhívja a Heves Megyei Kormányhivatal figyelmét a fenti jogszabályok 
maradéktalan betartására, valamint a jogsértés megszüntetésére. Tisztelettel: Herman István.” 

A levél tartalmával kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele, kifogása? Elfogadja-e az 
általam hivatkozott jogszabályi tételeket? Egyet szeretnék megjegyezni még, hogy szakértő 
bevonásával történtek ezek a vizsgálatok. A szakértőt dr. Sipos Attilának hívják, egy 
nyíregyházai fiatal jogász, aki országos szaktekintély ebben a témában. Vele, mielőtt ez a 
levél ma ide, az asztalra került volna, a délelőtt folyamán egyeztettem, a javításokat 
észrevételezte, ezek után terjesztettem a bizottság elé. (Seszták Oszkár: Elnök úr előterjesztése 
alapján, azt gondolom, szavazhatunk. - Dr. Nagy István is közbeszól.) 

 
ELNÖK: Most arról szavazunk, hogy a jogszabályokat be kell tartani, ez mindenkire 

nézve kötelező. Nem is értem, hogy miért kértek ilyet tőlünk. Ezért eléggé keményen és 
határozottan felhívom a hivatal figyelmét erre. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással 
szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a levélben foglaltakkal a 
bizottság egyetértett, egyhangúlag azt elfogadta. 

Az egyebek napirendi pont kapcsán van-e valakinek észrevétele, javaslata? (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincs, úgy áldott karácsonyt és boldog újévet kívánok minden 
jelenlévőnek. Bízom abban, hogy januárban, egészségben ismételten találkozunk. Akkor 
természetesen majd javaslatokat kérek mindenkitől, hogy ebben az évben milyen témákkal 
kell foglalkoznunk. Köszönöm szépen. Az ülést berekesztem, áldott, békés karácsonyt és 
istentől áldott újesztendőt kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen a szíves közreműködést. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 35 perc.) 
 
 
 

 Herman István Ervin  

az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


