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Napirendi javaslat  

 
1. Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11836. szám)  
(Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Lázár János (Fidesz), dr. Vejkey Imre és 
Földi László (KDNP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Farkas Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Harangozó Gábor István (MSZP), a bizottság alelnöke  
Magyar Zoltán (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Kónya Péter (független)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

Meghívott 

 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 12 perc)  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a 
munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel 
kísérik bizottságunk nyílt ülését, és egyben a 2016. II. félévi parlamenti 
időszak első bizottsági ülését megnyitom. Rendkívül nagy az aktivitás: 
mindenki itt van, aki a bizottságnak hivatalosan tagja. Köszöntöm a 
nemzetiségi szószóló urat is, aki szintén itt szokott lenni az ülésen. 

A napirendtervezetet képviselőtársaink megkapták. Egy érdemi 
tárgysorozatba vételről szóló napirendi pontunk van az egyebek mellett. 
Kérdezem, hogy kérdés, észrevétel van-e a napirendtervezethez. (Senki nem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, aki egyetért a 
napirendtervezettel? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. 
Ezek szerint fogunk haladni.  

Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. 
törvény módosításáról szóló T/11836. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az első napirendi pontban az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 
’97. évi XLVI. számú törvény módosításáról egy önálló törvényjavaslatot 
nyújtott be Semjén Zsolt, Lázár János, Vejkey Imre és Földi László 
képviselőtársunk – Földi László egyben a bizottságunk tagja is –, ennek az 
indítványnak a tárgysorozatba vételéről fogunk ma vitatkozni és dönteni. 
Először majd az előterjesztőnek, Földi Lászlónak adom meg a szót. A kormány 
képviseletét nem látom, nem kötelező nekik a tárgysorozatba vételnél részt 
venni az ülésen. Engedjék meg, hogy hadd köszöntsem a Vadászkamara és a 
vadászati egyesületek képviseletében jelen lévő urakat is! Mindig, amikor 
szakmai kérdésekről van szó, alkalmunk van arra, hogy a hétköznapi munka 
területén dolgozók és azok képviseletének a felsővezetői is jelen legyenek, 
köszöntöm őket is, egyben a vitára hívnám fel a figyelmüket.  

Földi Lászlónak adok szót mint előterjesztőnek.  

Földi László szóbeli kiegészítése 

FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden szeretnék csak az előterjesztésről 
beszélni, hiszen mind az általános indoklásban, mind pedig a részletes 
indoklásban teljes egészében kifejtettük, hogy miért is szeretnénk ezt a 
kamarai törvényt módosítani. A legfontosabb célja talán ennek a 
törvénytervezetnek az, hogy összhangot teremtsen a ’15-ben elfogadott 
vadászati törvénnyel, a vadgazdálkodásról szóló és egyéb törvénnyel, és rendet 
tegyen ezen a területen, rendet tegyen az élőhely, a vad és a vadász közötti 
kapcsolatban, és ezért hoztuk ide ezt a kvázi a kamarai tagságról szóló 
törvénytervezetet, annak a módosítását. Arra kérem a tisztelt bizottságot, 
hogy támogassa a tárgysorozatba vételt. Köszönöm, elnök úr, csak ennyit 
szerettem volna előzetesen mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjainak adok szót (Jelzésre:), 

elsőként Legény Zsoltnak.  
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Hozzászólások 

DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
A törvényjavaslatot – rögtön az elején szeretném tisztázni – az MSZP frakciója 
nem fogja támogatni, de nem fog nemmel sem szavazni, tartózkodni fog, a 
tartózkodás pedig az eljárásrendnek szól; többször is megtettük már ezt, tehát 
– hogy mondjam? – nem ez az első eset. A törvényjavaslat szakmai 
értelemben, a tartalmi része majdhogynem teljesen rendben van, nagyon sok 
olyan módosítás szerepel benne, amely – ha lehet így mondani: – a vadászatot 
könnyebbé vagy vadászhatóbbá teszi, bocsánat, ha ez nem volt teljesen 
magyar kifejezés. Például mondjuk az egyéni lőjegyzék megszüntetése nem 
egy olyan dolog, ami ne lenne támogatható, vannak benne tehát olyan részek, 
amelyek rendben vannak, tartalmilag nem nagyon van ezzel gond. Viszont az 
eljárásrend, az, ami ismételten megtörténik, hogy nem a kormány hozza be ezt 
a törvényjavaslatot, és nem megy végig azokon a kötelező egyeztetési 
formulákon, amelyeken végig kellene mennie, ámde két kormánytag a 
benyújtója ennek a törvényjavaslatnak, az szerintünk nagyon-nagyon 
helytelen gyakorlat. Többször is, több alkalommal is, amikor ez előfordult, 
elmondtuk már, hogy ez az a joggyakorlás, ez az a törvényalkotási metódus, 
amelyet mi nem tudunk elfogadni. Éppen ezért tehát tartózkodni fogunk, még 
egyszer mondom, egyébként ami szerepel benne, az teljesen rendben lenne. 
Mondjuk az, hogy előírja a kötelező kamarai tagságot…, a gyakorlat így is az, 
hogy a vadászok 99,5 százaléka tagja a kamarának, így gyakorlatilag 
egyszerűsíti, nem két eljárással, hanem egy eljárással rendezik el évente ezt a 
dolgot. Az nekünk már, ha egy picit politizálhatunk, gondot okoz, hogy ha 
mondhatunk ilyet, akkor nem nagyon bízunk a Fideszben, és mi van, hogyha 
egyszer később, akár mondjuk a kötelező tagság után jövőre vagy két év múlva 
meg mondjuk nagyon felemelik a tagdíjat – tudom, hogy ezekre azt fogják 
mondani, hogy nincs ilyen szándék. Többször volt már olyan, amikor 
megfogalmaztunk aggályokat, aztán azok utólag sajnos valósággá váltak.  

Még egyszer mondom tehát: a szakmai részével nem lenne gond, de az 
eljárásrend miatt tartózkodni fogunk. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászóló? (Jelzésre:) 

Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Én is azzal kezdeném, hogy sajnálom, hogy eltelt a nyár, és nem változott meg 
itt a szokás annyiból, hogy a kormánypárti többség nem a megfelelő 
metódusban nyújtja be a jogszabályokat, én is jobban örültem volna annak, ha 
nem ilyen formában kerül elénk. A tartalmát a Jobbik tudja támogatni, épp 
ezért úgy döntöttünk, hogy támogatjuk ezt a módosítást, ahogy egyébként ezt 
tettük más, hasonló jellegű, technikai jellegű és pozitívumokat tartalmazó 
módosításoknál is. 

Nem ide tartozik szorosan, de azt szeretném jelezni, hogy szerintem illő 
lenne – és ezt javasolni fogom hivatalos formában is –, hogy a bizottságunk a 
vadászterületeknek a kiosztásával kapcsolatosan felmerült problémákat, 
anomáliákat vizsgálja meg, és egy napirendi pont keretében nézzük meg azt, 
hogy ez a folyamat hogyan zajlik. Tudom, hogy sok területen nincsenek 
problémák, és ennek örülök, ugyanakkor azért kerültek elénk olyan aggályos 
döntések, illetve pontosabban: olyan aggályos, vitás helyzetek, amelyeknek, 
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azt hiszem, a bizottság előtt lenne a helye, de az természetesen nem ezt a 
módosítást érinti. Úgyhogy támogatjuk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászóló, kérdező? (Jelzésre:) 

Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Azon túlmenően, hogy 

a tartalmával teljes mértékben egyetértek, és szűk szakmai körökben én is az 
egyik támogatója voltam ennek a kötelező kamarai tagságnak meg egyéb más 
változásoknak, szeretném, ha egy technikai észrevételt is megengednének 
nekem. Lehet, hogy én értelmezem rosszul, de az 5. §-ra az én olvasatomban 
nincs szükség, hisz a 4. §-ban már egyszer szerepel a „teljes összege” kifejezés. 
Javaslom, hogy ezt vizsgáljuk meg, hogy vajon erre szükség van-e ilyen 
formában, mert a 27. § (2) bekezdése szerint az „ötven százalék” szövegrész 
helyébe a „teljes összege” lép, ez van az 5. §-ban, de a 4. § ezt már tartalmazza, 
tehát ott már egyszer módosítva van. Én azt gondolom, hogy vagy én nem 
látok valamit, de valószínűleg ez egy technikai hiba, úgyhogy javaslom, hogy 
ezt majd egy bizottsági módosítóval küszöböljük ki. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló? (Senki nem jelentkezik.)  
Tartok tőle, hogy a benyújtott indítvány a jelenleg élő törvény 27. § (2) 

bekezdésére utal, és nem a módosított, majd a mostani 4. §-ban módosított 
27. § (2) bekezdésére, tartok tőle, ehhez össze kell vetni. De ez technikai 
jellegű dolog, lesz időnk az általános vita esetleges napján is észrevételezni ezt, 
illetve nyilvánvaló, hogy ha ez a vélelem fennáll, akkor módosító indítványt is 
bevinni, nehogy koherenciazavar, többszörös rendtétel legyen a 27. § (2) 
bekezdésében. Én változatlanul úgy érzem, hogy ez a jelenlegi törvény 27. § 
(2) bekezdésére utal, ott két dolgot módosít, az egyiket a 4. §-ban, a másikat 
pedig az 5. §-ban, de mindenféleképpen össze kell vetni.  

Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.)  
Győrffy Balázstól megkérdezem azért, hogy a kormánypárt 

képviseletében támogatja-e… 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Mondtam, hogy támogatom… 
 
ELNÖK: Ja, jó, rendben, rendben. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): …, azzal kezdtem, hogy támogatom. 

(Farkas Sándor: El ne felejtsd! – Derültség.) 
 
ELNÖK: Rendben, rendben. További kérdés, észrevétel van-e? (Senki 

nem jelentkezik.) Nincs.  
Értettem Magyar Zoltánnak a nem idevágó, de a vadászterületekkel 

kapcsolatos vélelmét. Na most, ez már aztán tényleg egy olyan kérdéskör, 
amelyben esetlegesen a határmezsgyék, út, utak, dűlők, négyzetkilométerek, 
vadászhatósági területek és minden egyéb kapcsán szó szerint szakmai viták, 
kérdések merülhetnek fel. Ezért én azt javaslom, hogy ha továbbra is megvan 
ez az igénye képviselőtársamnak, akkor ebben az Erdészeti albizottság 
összehívását kezdeményezze, oda meg szoktuk hívni az összes érintett 
szakmai hatóságot, amelyek a jelöléseket elutasították vagy jóváhagyták, az 
állam képviseletét, mert sok helyen, ha jól érzékelem, az állam tulajdonában 
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álló területek vadászati jogáért volt nagyon heves küzdelem, különösen az 
erdőterületek kapcsán. (Dr. Legény Zsolt közbeszól.) Csak úgy gondoltam, 
hogy valami ilyesmire gondol képviselőtársam. Tehát akkor az állami 
területeket képviselő szervezetet is meg lehet erre az ülésre invitálni, ott is 
szoktak lenni, és ott szinte kérdés-felelet módján lehet esetleg tisztázni, hogy 
miért ezek a most már majdnem véglegesnek mondható területek alakultak ki, 
hiszen az utolsó fázisában vagyunk, ha jól emlékszem, a vadászati területek 
lezárásának, hiszen jelenleg zajlik a közgyűlések összehívása a tulajdonosi, 
földtulajdonosi közösség végső jóváhagyását a napokban kell majd 
megszerezniük a vadászegyesületeknek, vadásztársaságoknak. Ezt tehát 
tegyük félre, az Erdészeti albizottságot javaslom ennek a területnek a 
megbeszélésére.  

Visszatérve a napirendi ponthoz kérdezem, hogy van-e további kérdés, 
észrevétel. (Senki nem jelentkezik.)  

Ha jól emlékszem, a szerdai ülésnap került kijelölésre (Dr. Legény 
Zsolt: Szerda reggel.) ennek a napirendi pontnak, az általános vitájának a 
tárgyalására. Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, akkor a 
szavazáshoz érkeztünk. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az imént…  

Elnézést, majdnem elfelejtettem valamit – ez a hét eleji időszaknak 
köszönhető –, az előterjesztőnek nem adtam szót a viszonválaszra. Az 
előterjesztők képviseletében tehát Földi László képviselőtársunk.  

Földi László reflexiói 

FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Csak annyit 
szeretnék mondani, hogy köszönöm a támogató hozzászólásokat, és kérem 
képviselőtársaimat, hogy tegyék ezt meg majd a törvény végleges szavazásánál 
is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, és elnézést kérek, hogy a formai szabályokat 

majdnem nem sikerült betartanom rögtön az első napirendi pontnál.  

Határozathozatal 

Most érkeztünk akkor oda, hogy szavazhatunk erről a kérdésről. Ki az, 
aki egyetért azzal, hogy vegyük tárgysorozatba az imént vitatott T/11836. 
számon benyújtott törvénytervezetet? Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással 
jelezze ezt! (Szavazás.) Ez biztos hogy többség. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) A két előre jelzett tartózkodást számoltuk meg.  

Így tárgysorozatba vételre került a törvénymódosítás.  

Egyebek 

Egyebek napirendi pont. Nekem nincs olyan bejelentenivalóm, amit az 
egyebekben most közölnöm kellene. Nem tudom, hogy képviselőtársaimnak 
van-e az egyebekben bármilyen bejelentenivalójuk. (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs. Akkor az egyebek napirendi pontot is lezárom.  
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Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 26 perc) 
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


