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Napirendi javaslat 
 

1. Az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, 1946. évi 
február hó 13. napján kelt nemzetközi egyezményben biztosított kiváltságoknak, 
mentességeknek és könnyítéseknek a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi 
Tanács Magyarországon működő intézményeire és tisztségviselőire való 
kiterjesztéséről szóló törvényjavaslat (T/6848. szám - általános vita) 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke 
 
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Szabó Vilmos (MSZP)  
Vona Gábor (Jobbik)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Kovács László (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)  
Dr. Nagy Andor (KDNP) Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) megérkezéséig Balla Mihály (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 
 
Vajai László főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 2 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel - miszerint Szabó Vilmos 
képviselőtársunk helyettesíti Kovács Lászlót, Kalmár Ferenc Nagy Andor képviselőtársunkat, 
jómagam pedig Nagy Gábor Tamás képviselőtársunkat - bizottságunk határozatképes. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az írásban előzetesen elküldött napirendi 
ponthoz kiegészítő ajánlás vagy más napirendi javaslat van-e. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a napirendünket. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja.  

Egy napirendünk van az egyebek mellett: az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és 
mentességeiről New Yorkban, 1946. február 13. napján kelt nemzetközi egyezményben 
biztosított kiváltságoknak, mentességeknek és könnyítéseknek a Nemzetközi Vadászati és 
Vadvédelmi Tanács Magyarországon működő intézményeire és tisztségviselőire való 
kiterjesztéséről szóló T/6848. számú törvényjavaslat általános vitára való bocsátása.  

Az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, 1946. évi 
február hó 13. napján kelt nemzetközi egyezményben biztosított kiváltságoknak, 
mentességeknek és könnyítéseknek a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács 
Magyarországon működő intézményeire és tisztségviselőire való kiterjesztéséről szóló 
törvényjavaslat (T/6848. szám - általános vita) 

Az előterjesztő a Vidékfejlesztési Minisztérium, az ő képviseletükben szeretném 
köszönteni Vajai László főosztályvezető urat, Szabó Ferenc főosztályvezető-helyettes urat és 
Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes urat, a jogi főosztályról. A területért felelős 
államtitkár más programokon vesz részt. 

Azt is jelzem a képviselőtársaimnak, hogy erről a napirendi pontunkról előadót kell 
állítanunk szerdára. Tehát kérem a minisztérium képviselőit, hogy röviden egészítsék ki ezt a 
törvényjavaslatot, ezt követően a képviselőtársaim kérdéseket fognak föltenni, amennyiben 
tesznek fel kérdéseket, illetve dönteni fogunk a törvényjavaslat általános vitára való 
bocsátásáról. Önöké a szó. 

Dr. Andréka Tamás tájékoztatója 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 
úr. Két részletben mutatnánk be a törvényjavaslatot: egyrészről röviden annak a tartalmát, 
illetve a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács szervezetéről pedig a főosztályvezető 
úr fog röviden összefoglalást adni. 

A törvényjavaslat benyújtására, illetve Országgyűlés általi megtárgyalására alapvetően 
technikai okból merült fel az igény. A kormány ez év február 16-án kötött egy megállapodást 
a CIC-vel, ugyanakkor a CIC nem minősül nemzetközi jogi értelemben vett nemzetközi 
szervezetnek, tehát nem rendelkezik nemzetközi jogi jogalanyisággal, ezért azokat a 
kiváltságokat és mentességeket, amelyeket egyébként maga a nemzetközi szerződés szokott 
biztosítani a nemzetközi szervezet számára, jelen esetben egy külön törvénnyel kell 
biztosítani, ahogyan arra az EBESZ vonatkozásában már 1994-ben sor került. 

Ezek a kiváltságok és mentességek alapvetően megegyeznek az ENSZ képviseletében 
itt tevékenykedő munkatársakra vonatkozó kiváltságokkal: egyrészt joghatóság alóli 
mentességet jelentenek, a szervezet vonatkozásában adómentességet, illetve pénzügyi 
szabadságot, tehát vagyonát, devizáját szabadon hozhatja be, illetve viheti ki az országból, 
munkatársai vonatkozásában pedig jelent egyrészt adómentességet a CIC-től kapott 
jövedelmei vonatkozásában, személyes mentességet az állampolgári kötelezettségek, 
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különösen a honvédelmi kötelezettségek alól, illetve nyilatkozataik tekintetében magyar 
joghatóság alóli mentességet. 

Ugyanakkor azt hangsúlyozni kell, hogy ezen mentességek és kedvezmények nem 
vehetőek igénybe az illető személyes előnyére, hanem kizárólag a CIC-vel összefüggésben 
végzett tevékenységükre, és abban az esetben, ha visszaélés merülne fel a kedvezmény 
vonatkozásában, köteles lemondani erről a mentességről, ahogyan ez egyébként az ENSZ 
képviselői vonatkozásában is előírás.  

A törvényjavaslat kizárólag a CIC vezető tisztségviselői vonatkozásában biztosítja 
ezeket a kedvezményeket. Vezető tisztségviselőnek az elnök, az elnökhelyettes, illetve a 
vezérigazgató minősül, és csak abban az esetben jogosultak erre, ha egyebekben nem 
rendelkezik magyar állampolgársággal. (Dr. Nagy Gábor Tamás megérkezik az ülésre.) Ha 
magyar állampolgár, akkor természetesen a magyar jog hatálya kiterjed, és annak betartására 
is köteles.  

Rendelkezik továbbá a törvényjavaslat arról, hogy amennyiben a CIC saját belső 
eljárása szerint lefolytatta az alapszabályának a módosítását, akkor biztosítja a lehetőséget 
arra, hogy Magyarországon működtesse a székhelyét, és ezzel összefüggésben a 
törvényjavaslat biztosítja az ehhez szükséges ingatlan, illetve az intézményi elhelyezéshez 
szükséges ingóságok térítésmentes használatba-adását is.  

Röviden ezt tartalmazza a törvényjavaslat, és akkor a főosztályvezető úr is ismerteti a 
CIC szervezetét, tevékenységét. 

Vajai László kiegészítője 

VAJAI LÁSZLÓ (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Az általános indoklási részhez csupán egy gondolatot szeretnék hozzátenni. Ez 
pediglen az, hogy tulajdonképpen egy magyarok által alapított, 85 éves nemzetközi szervezet 
érkezik haza, ha ezt a törvényt elfogadja a parlament. 1928-ban vetődött fel gróf Károlyi 
Lajosban Tótmegyeren - ma Palárikovónak hívják - az a gondolat, hogy ezt a szervezetet 
létrehozzák; létrehozták. Tájékoztatásul azt hadd mondjam el, hogy a létrehozó ötletgazda 
unokája, gróf Károlyi József a tavalyi évben a svájci delegációból átlépett a magyar CIC-
delegációba, erősítve ismét tevékenységünk nemzetközi súlyát.  

Azon kívül tudnunk kell még azt is erről a szervezetről, hogy valahol az országhatár 
megnyitását, ami nagyon embrionális állapotban a ’60-as évek végére tehető, jelentősen 
elősegítette azzal, hogy 1966-ban valamilyen módon - ez történelmi távlat, én már megítélni 
nem tudom - belépett Magyarország a CIC-be, és akkor gróf Széchenyi Zsigmond által, 
Kittenberger Kálmán segítségével indultak el azok az első lépések, hogy nyugatról hozzánk 
vendégvadászok érkezzenek, és nyissák a kapukat nyugat felé. Ezt nagyon fontos 
megjegyezni, azt hiszem, történelmi tényként is kezelnünk kell, tudnunk kell róla. 

Mennyiben nemzetgazdasági érdek - ez a második gondolat, amit szeretnék mondani - 
a CIC-nek hazánkban való letelepedése, illetve székhelyének most már tényleges áthozása 
Bécsből? Nem hallgatható el az, hogy 16 milliárd forint az ágazati bevétel a 
vadgazdálkodásban az országban. E körül, ami nagyon fontos: tudnunk kell azt, hogy 
körülbelül 3 ezer munkahelyet közvetlenül jelent ez az 1400 vadászterületen az ország 
számára, viszont arról nincs statisztikai kimutatás az eltöltött vendégéjszakák számáról, az 
itteni kirándulásaikról mint turistáknak vadászat után, étkezésekről és nyilván Magyarország 
nemzetközi jó hírének erősítéséről. Azt hiszem, ez számmal nem megfogható, de egy nagyon 
fontos tényező. Évente 25 ezer külföldi vadász érkezik Magyarországra, és nem mindegy az, 
hogy az arculatunkat hogyan viszik tovább a saját hazájuk felé. (Dr. Mihalovics Péter 
megérkezik az ülésre.) 

Tudnunk kell azt is, hogy régen ennek a CIC névnek a pontos fordítása - ami most 
megmaradt, csak egy picit már azért átalakult - úgy volt, hogy Nemzetközi Vadászati Tanács. 
Ma ez úgy hangzik, hogy Nemzetközi Vadvédelmi és Vadászati Tanács, tehát az elmúlt öt-tíz 
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év vonatkozásában nagyon szoros kapcsolatokat épített a CIC a nemzetközi természetvédelmi 
szervezetekkel. A fenntartható hasznosítást alapelvének vallja a Nemzetközi Vadvédelmi és 
Vadászati Tanács, és ennek érdekében több kapcsolatot ápol. (Vona Gábor megérkezik az 
ülésre.)  

Ezt mutatja talán az a személyi változás is, hogy két évvel ezelőtt IUCN-nek, a 
Nemzetközi Természetvédelmi Uniónak a volt igazgatója került a CIC főigazgatói székébe, 
tehát a kapcsolatuk nagyon jó. Egyetlenegy elég súlyos mintát magammal hoztam 
(Felmutatja.), a CITES nevű nemzetközi egyezményt, amelyik washingtoni egyezmény néven 
fut, és a szabadon élő állatfajok kereskedelmét szabályozza röviden lefordítva. Ezt a tavalyi 
évben a CIC támogatásával adták ki a világon, és annyira magáévá teszi a természetvédelmi 
gondolatokat is most már a szervezet, hogy folyamatos meghívást kap ő is a természetvédelmi 
szervezetek gyűléseire és ugyanígy viszont. Akit jobban érdekel esetleg a CIC történelmi 
előélete, az Szabó Ferenc kollegámnál az ülés után át tudja venni, készítettünk egy kis 
tájékoztatót is.  

És ha már itt ülünk, akkor hadd használjam ki a lehetőséget, nem a CIC-hez 
kapcsolódóan, de egy mondat erejéig. Szeretnénk megszüntetni a vadászat, vadgazdálkodás 
körül néha fellelhető homályt, ködöt. Itt hadd ajánljam fel a képviselő uraknak azt, hogy 
bármilyen vadászati kérdésben bármilyen mélységben kíváncsiak dolgokra, forduljanak 
hozzánk. Az elmúlt két év olyan pozitív változásokat hozott a vadgazdálkodás 
szabályozásában, hogy letisztult most már szinte teljesen, és örömmel állunk rendelkezésükre. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kérdést, véleményt 

ki kíván megfogalmazni. (Senki sem jelentkezik.)  
Amennyiben ilyen nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/6848. 

számú törvényjavaslat általános vitára való bocsátását. (Szavazás.) Bizottságunk egyhangúlag 
támogatta.  

Kérdezem, hogy ki vállalná szerdai napon a büntető törvénykönyvet követő vita után, 
hogy bizottsági előadó lesz. (Jelzésre:) Vejkei képviselő úr jelentkezett.  

Ki támogatja Vejkei Imre képviselő urat, hogy a bizottság véleményét ismertesse? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangúlag támogattuk.  

A főosztályvezető uraknak tisztelettel köszönöm, hogy velünk voltak. További szép 
napot kívánok és minden jót! 

Egyebek 

A 2. napirendi pontunk az egyebek. A következő ülésünk várható időpontja május 21., 
hétfő. Május 22-én 10 órakor közel-keleti kérdésekről lenne egy bizottsági ülésünk zárt ülés 
keretében, amennyiben az előadók ezt igényelni fogják. Ennyi lenne részemről az egyebek 
közti kiegészítés. Tehát a héten nem tartanánk több bizottsági ülést, mivel az elnökségnek 
utazási kötelezettségei vannak. 

Miután más nincs, ezzel a mai ülésünket bezárom. További szép napot kívánok 
önöknek!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 15 perc) 

  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 


