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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága. – első helyen kijelölt bizottságként –, 
Gazdasági bizottsága, valamint Környezetvédelmi bizottsága megvitatta a vad védelméről, a 
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv.) 
módosításáról szóló, T/11050. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/11050/4-41. számú módosító javaslatokat. 
 
 Visszavont módosító javaslatok: 
 T/11050/17. szám  Godó Lajos és Herbály Imre 
 T/11050/39. szám  Dr. Orosz Sándor 
 Ezeket az ajánlás nem tartalmazza! 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító 
javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

_____________________ 
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 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az 
ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizott-
ság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Szabó József Andor és Borkó Károly képviselők a törvényjavaslat 1. § (1) 
bekezdésében a Vtv. 12. § (1) bekezdés c) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /1. § (1) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi 
LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 12. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 /Társult vadászati jog esetén a föld tulajdonosai// 
 
 "c) a vadászati jog gyakorlásának, illetőleg hasznosításának módjáról, feltételeiről a 
vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vett összes földterület − ideértve a 
medret is − összes tulajdonosának a tulajdoni hányada arányában számított szótöbbséggel 
határoznak a földtulajdonosok vadászati hasznosítási közösségének gyűlésén (a továbbiakban: 
földtulajdonosok gyűlése), és ebben az arányban viselik a vadászati jog gyakorlásával vagy 
hasznosításával kapcsolatos terheket, valamint részesednek annak hasznaiból." 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a Vtv. 12. § (1) 
bekezdés c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § (1) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi 
LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 12. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 /Társult vadászati jog esetén a föld tulajdonosai// 
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 "c) a vadászati jog gyakorlásának, illetőleg hasznosításának módjáról, feltételeiről a 
vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vett összes földterület − [ideértve] 
beleértve a medret is − [összes] minden tulajdonosának a tulajdoni hányada arányában 
számított szótöbbséggel határoznak a földtulajdonosok vadászati közösségének gyűlésén (a 
továbbiakban: földtulajdonosok gyűlése), és ebben az arányban viselik a vadászati jog 
gyakorlásával vagy hasznosításával kapcsolatos terheket, valamint részesednek annak 
hasznaiból." 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a Vtv. 12. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Vtv. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 
§ a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(3) A földtulajdonosok vadászati közössége – az (1) bekezdés szerinti módon – köteles 
működési szabályzatot készíteni a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának módjáról, 
feltételeiről, ideértve a vadászati képviselő elszámolási kötelezettségének, valamint vadászati 
jog haszonbérbe adása esetén a haszonbérleti díj elszámolásának rendjét is. A működési 
szabályzat elkészítésének részletes szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a Vtv. 12. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Vtv. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 
§ a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(4) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével a földtulajdonosok, a vadászati hatóságnál 
nyilvántartásba vett képviselője is összehívhatja a földtulajdonosok gyűlését." 
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Indokolás: Lásd a T/11050/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a Vtv. 12. § (4) 
bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /(2) A Vtv. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 
§ a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "[(4) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével a földtulajdonosok vadászati 
hatóságnál nyilvántartásba vett képviselője is összehívhatja a földtulajdonosok 
gyűlését.]" 
 

Megjegyzés: a módosító javaslat támogatása esetén a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdés bevezető szövegét is 
pontosítani szükséges. 

 
Indokolás: Lásd a T/11050/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.  Kékkői Zoltán képviselő a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésének a Vtv. 14. § (3) 
bekezdés első mondatának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Vtv. 14. § (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "Amennyiben a földtulajdonosok – a Magyar Állam kivételével – a vadászterületen 
külön-külön harminc hektárt el nem érő földtulajdonnal rendelkeznek, és e tulajdonosok a 
határozathozatal időpontjáig közös képviseletükről másként nem gondoskodnak, a 12. § 
szerinti kérdésekkel kapcsolatos jognyilatkozatokat a tulajdonos törvényes képviselőjeként az 
[érintett föld fekvésének helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője teszi] 
érintett föld határozathozatalkor jelen lévő regisztrált tulajdonostársai teszik meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésében a Vtv. 17. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § (1) A Vtv. 17. § (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(6) Ha a haszonbérleti szerződés időtartama alatt a haszonbérlő [megszűnik] eláll a 
megszünteti a szerződést, jogutódja harminc napon belül egyoldalú jognyilatkozattal és 
változatlan feltételekkel folytathatja a haszonbérleti jogviszonyt, feltéve, ha rendelkezik a 
vadászati jog gyakorlásához, hasznosításához szükséges, e törvény szerinti feltételekkel. Ha a 
haszonbérlő jogutódja a harminc napos határidőn belül igényét nem kívánja érvényesíteni, 
vagy ha a vadászati jog gyakorlásához, hasznosításához szükséges törvényi feltételekkel nem 
rendelkezik, akkor a haszonbérleti szerződés e határidő lejártát követő napon megszűnik." 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.  Szabó József Andor képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a Vtv. 22. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § A Vtv. 22. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A vadaskertben, vadasparkban, tenyészkertben történő vadászat alkalmával e 
törvénynek – a vadaskert létesítését engedélyező határozatban szereplő vadfajok esetén – a 
vadászati tilalmi időkre és a vadászterület vadeltartó képességére vonatkozó előírásait nem 
kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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9.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a Vtv. 22. § (2) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § A Vtv. 22. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A vadaskertben történő vadászat alkalmával e törvénynek [– a vadaskert 
létesítését engedélyező határozatban szereplő vadfajok esetén –] a vadászati tilalmi időkre 
[és] vonatkozó előírásait kell alkalmazni, ugyanakkor a vadaskertben a vadászterület 
vadeltartó képességére vonatkozó előírásait nem kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10.  Ékes József és Lezsák Sándor képviselők a törvényjavaslat 5. § (3) 
bekezdésének az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[(3) A Vtv. 30. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) A vadászati hatóság – védett természeti területek vonatkozásában a 
természetvédelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával – vadgazdálkodási, 
humán-, illetve állategészségügyi indokokra tekintettel, a mérgező hatású anyagok 
használatára vonatkozó külön jogszabályok figyelembevételével engedélyezheti szelektív 
méreg alkalmazását.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11.  Szabó József Andor képviselő a törvényjavaslat 5. § (3) bekezdésében a Vtv. 30. 
§ (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) A Vtv. 30. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A vadászati hatóság – védett természeti területek vonatkozásában a 
természetvédelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával – vadgazdálkodási, humán-, 
illetve állategészségügyi indokokra tekintettel, a szelektív mérgező hatású anyagok 
használatára vonatkozó külön jogszabályok figyelembevételével engedélyezheti szelektív 
méreg alkalmazását." 
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Indokolás: Lásd a T/11050/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 5. § (3) bekezdésében a Vtv. 30. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) A Vtv. 30. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A vadászati hatóság – védett természeti területek vonatkozásában a 
természetvédelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával – vadgazdálkodási, humán-, 
illetve állategészségügyi indokokra tekintettel, a mérgező hatású anyagok használatára 
vonatkozó külön jogszabályok figyelembevételével engedélyezheti [szelektív méreg] az adott 
fajra mérgező anyag – méreg – alkalmazását." 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 5. § (4) bekezdésében a Vtv. 30. § (3) 
bekezdés felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(4) A Vtv. 30. §-a következő új (3)-(4) bekezdésekkel egészül ki:/ 
 
 "(3) A vadászterületen a vadász a vadállomány védelme érdekében – a vad 
[elfogására,] elejtésére megengedett vadászati eszközzel – [elfoghatja vagy] elejtheti  
 a) a vadat űző kutyát, ha a vad sérelme másként nem hárítható el, illetve  
 b) fertőzés továbbterjedése vagy másként el nem hárítható támadás megakadályozása 
céljából a kutyát vagy macskát, ha a tulajdonosának felderítésére nincs közvetlen lehetőség." 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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14.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 5. § (4) bekezdésében a Vtv. 30. § (3) 
bekezdés felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(4) A Vtv. 30. §-a következő új (3)-(4) bekezdésekkel egészül ki:/ 
 
 "„(3) A vadászterületen a vadász a vadállomány védelme érdekében – a vad elfogására[, 
elejtésére] megengedett vadászati eszközzel – elfoghatja [vagy elejtheti] 
 a) a vadat űző kutyát, ha a vad sérelme másként nem hárítható el, illetve  
 b) fertőzés továbbterjedése vagy másként el nem hárítható támadás megakadályozása 
céljából a kutyát vagy macskát, ha a tulajdonosának felderítésére nincs közvetlen lehetőség." 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 5. § (4) bekezdésében a Vtv. 30. § (3) 
bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(4) A Vtv. 30. §-a következő új (3)-(4) bekezdésekkel egészül ki:/ 
 
 "(3) A vadászterületen a vadász a vadállomány védelme érdekében – a vad elfogására, 
elejtésére megengedett vadászati eszközzel – elfoghatja vagy elejtheti  
 a) a vadat űző kutyát, ha a vad sérelme másként nem hárítható el, illetve  
 b) fertőzés továbbterjedése vagy másként el nem hárítható támadás megakadályozása 
céljából a kutyát vagy macskát, ha a tulajdonosának felderítésére [nincs] közvetlen lehetőség 
nincs." 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

16.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 5. § (4) bekezdésében a Vtv. 30. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(4) A Vtv. 30. §-a következő új (3)-(4) bekezdésekkel egészül ki:/ 
 
 "(4) [(3) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a felismerhető jellel ellátott, 
rendeltetésüknek megfelelően alkalmazott vadászkutyára, valamint a vakvezető 
kutyára.] Az elfogott állatokat át kell adni a területileg illetékes gyepmesternek." 
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Indokolás: Lásd a T/11050/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

17.  Szabó József Andor képviselő a törvényjavaslat 5. § (4) bekezdésében a Vtv. 30. 
§ (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(4) A Vtv. 30. §-a következő új (3)-(4) bekezdésekkel egészül ki:/ 
 
 "(4) A (3) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a felismerhető jellel ellátott, 
rendeltetésüknek megfelelően alkalmazott vadászkutyára, valamint a vakvezető kutyára, 
valamint egyéb munkakutyára." 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

18.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában a Vtv. 42. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /6. § A Vtv. 42. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) A [körzeti] vadgazdálkodási tervet a miniszter – a védett természeti területekre 
vonatkozó rész tekintetében a természetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben – adja 
ki, és az Adattár útján gondoskodik annak közzétételéről." 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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19.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában a Vtv. 42. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/6. § A Vtv. 42. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) A körzeti vadgazdálkodási tervet a miniszter – a védett természeti területekre 
vonatkozó rész tekintetében, valamint a fenntartandó legkisebb vadlétszám (törzsállomány) és 
a fenntartható legnagyobb vadlétszám vonatkozásában a természetvédelemért felelős 
miniszterrel egyetértésben – adja ki, és az Adattár útján gondoskodik annak közzétételéről." 
 

T/11050/7. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 28. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

20.  Dr. Pap János, valamint dr. Orosz Sándor képviselők a törvényjavaslat 7. §-
ának az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[7. § A Vtv. 43. § (1) bekezdésének c)-d) pontjai helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
 
 /A körzeti vadgazdálkodási terv az adott térségre vonatkozóan tartalmazza/ 
 
 „c) a vadállomány-szabályozás körzeti irányelveit; 
 d) a vadállomány korosztályi szabályozásának körzeti irányelveit;”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/29. számú és a T/11050/39. számú 
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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21.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Vtv. 43. § (1) bekezdés c) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /7. § A Vtv. 43. § (1) bekezdésének c)-d) pontjai helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
 

/A körzeti vadgazdálkodási terv az adott térségre vonatkozóan tartalmazza// 
 
 "c) a vadállomány-szabályozás körzeti irányelveit, az egyes vadfajok szerint 
fenntartandó legkisebb vadlétszámot (törzsállomány), valamint az élőhelyet még nem 
veszélyeztető legmagasabb vadlétszámot;" 
 

T/11050/7. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 26. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

22.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Vtv. 43. § (1) bekezdés c) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /7. § A Vtv. 43. § (1) bekezdésének c)-d) pontjai helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
 
 /A körzeti vadgazdálkodási terv az adott térségre vonatkozóan tartalmazza// 
 
 "c) a vadállomány-szabályozás [körzeti] területi irányelveit;" 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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23.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Vtv. 43. § (1) bekezdés d) 
pontjának az elhagyását javasolja: 
 
 /7. § A Vtv. 43. § (1) bekezdésének c)-d) pontjai helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
 
 /A körzeti vadgazdálkodási terv az adott térségre vonatkozóan tartalmazza// 
 
 "[d) a vadállomány korosztályi szabályozásának körzeti irányelveit;]" 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

24.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Vtv. 43. § (1) bekezdés d) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /7. § A Vtv. 43. § (1) bekezdésének c)-d) pontjai helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
 

/A körzeti vadgazdálkodási terv az adott térségre vonatkozóan tartalmazza// 
 
 "d) a vadállomány korosztályi szabályozásának körzeti irányelveit, valamint a körzeti 
trófeabírálat irányelveit;" 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

25.  Dr. Orosz Sándor képviselő a törvényjavaslat 8. §-ának az elhagyását javasolja 
(a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[8. § (1) A Vtv. 45. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 /A vadgazdálkodási üzemterv tartalmazza:/ 
 
 „d) a vadállomány-szabályozás helyi irányelveit;”  
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 (2) A Vtv. 45. §-ának (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
 „(2) A vadgazdálkodási üzemtervet – az erdőt érintő rész vonatkozásában az 
erdészeti hatóság, a védett természeti terület vonatkozásában a természetvédelmi 
hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával – a vadászati hatóság hagyja jóvá. 
 
 (3) Ha a vadgazdálkodási üzemterv elkészítésekor nem ismert a vadállomány, 
valamint ha az élőhely állapotában bekövetkezett változás ezt indokolja, a vadászati 
hatóság kérelemre vagy hivatalból – az erdőt érintő rész vonatkozásában az erdészeti 
hatóság, a védett természeti terület vonatkozásában a természetvédelmi hatóság előzetes 
szakhatósági hozzájárulásával – a vadgazdálkodási üzemterv módosításáról határoz.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/39. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

26.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésében a Vtv. 45. § (1) 
bekezdés d) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § (1) A Vtv. 45. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

/A vadgazdálkodási üzemterv tartalmazza:// 
 
 "d) a vadállomány-szabályozás helyi irányelveit, az egyes vadfajok szerint fenntartandó 
legkisebb vadlétszámot (törzsállomány), valamint az élőhelyet még nem veszélyeztető 
legmagasabb vadlétszámot;" 
 

T/11050/6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 21. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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27.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdésében a Vtv. 45. § (2) 

bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Vtv. 45. §-ának (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(2) A vadgazdálkodási üzemtervet – az erdőt érintő rész vonatkozásában az erdészeti 
hatóság, a védett természeti terület vonatkozásában a természetvédelmi hatóság, a 
mezőgazdasági terület vonatkozásában a területileg illetékes FVM hivatal előzetes 
szakhatósági hozzájárulásával – a vadászati hatóság hagyja jóvá." 
 

T/11050/31. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 29. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

28.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdésében a Vtv. 45. § (2)-
(3) bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A Vtv. 45. §-ának (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(2) A vadgazdálkodási üzemtervet – az erdőt érintő rész vonatkozásában az erdészeti 
hatóság, a védett természeti terület, valamint a fenntartandó legkisebb vadlétszám 
(törzsállomány) és a fenntartható legnagyobb vadlétszám vonatkozásában a természetvédelmi 
hatóság, a Honvédelmi Minisztérium kezelésében, illetve használatában lévő terület esetén a 
Honvédelmi Minisztérium előzetes szakhatósági hozzájárulásával – a vadászati hatóság 
hagyja jóvá. 
 
 (3) Ha a vadgazdálkodási üzemterv elkészítésekor nem ismert a vadállomány, valamint 
ha az élőhely állapotában bekövetkezett változás ezt indokolja, a vadászati hatóság kérelemre 
vagy hivatalból – az erdőt érintő rész vonatkozásában az erdészeti hatóság, a védett természeti 
terület, valamint a fenntartható vadlétszámot érintő rész vonatkozásában a természetvédelmi 
hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával – a vadgazdálkodási üzemterv módosításáról 
határoz." 
 

T/11050/5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 19. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

29.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdésében a Vtv. 45. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Vtv. 45. §-ának (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(3) Ha a vadgazdálkodási üzemterv elkészítésekor nem ismert a vadállomány, valamint 
ha az élőhely állapotában bekövetkezett változás ezt indokolja, a vadászati hatóság kérelemre 
vagy hivatalból – az erdőt érintő rész vonatkozásában az erdészeti hatóság, a védett természeti 
terület vonatkozásában a természetvédelmi hatóság, a mezőgazdasági terület vonatkozásában 
a területileg illetékes FVM hivatal előzetes szakhatósági hozzájárulásával – a 
vadgazdálkodási üzemterv módosításáról határoz." 
 

T/11050/32. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 27. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

30.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésében a Vtv. 54. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /9. § (1) A Vtv. 54. § (1) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő 
rendelkezés lép:/ 
 
 "54. § (1) A hivatásos vadász – amennyiben megfelel a külön jogszabályban leírt egyéb 
feltételeknek – a vadászatra jogosult megbízása alapján, a vad, valamint élőhelyének védelme 
érdekében a vadászterületen és a közforgalom előtt elzárt magánutakon jogosult, illetve 
köteles:" 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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31.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Vtv. 56. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /10. § A Vtv. 56. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) Vadászat a vadnak az e törvényben engedélyezett eszközzel, – vagy ragadozó 
madárral, [és] engedélyezett módon, vadász által, – vadászterületen történő elejtésére, vagy 
elfogására irányuló tevékenység." 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

32.  Dr. Orosz Sándor képviselő a törvényjavaslat 11. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "11. § (1) A Vtv. 62. § (1) bekezdésének felvezető szövege és b) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:
 
 [/Vadászati engedélyt kérelemre az a tizennyolcadik életévét betöltött nem magyar 
állampolgár, vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező, nagykorú magyar 
állampolgár kaphat, aki rendelkezik:/] 
 
 „Vtv. 62. § (1) Vadászati engedélyt kérelemre az a tizennyolcadik életévét betöltött nem 
magyar állampolgár, vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező, nagykorú magyar 
állampolgár kaphat, aki rendelkezik:” 
 
 (2) A Vtv. 62. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „b) vadászlőfegyver, ragadozó madár, vadászíj behozatalának, vagy”" 
 

Megjegyzés: a módosító javaslatot támogatása esetén pontosítani szükséges. 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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33.  Szabó József Andor képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Vtv. 62. § (1) 
bekezdés felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § A Vtv. 62. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "/Vadászati engedélyt kérelemre az a tizennyolcadik életévét betöltött nem magyar 
állampolgár, aki magyarországi tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkezik, vagy 
magyarországi lakóhellyel nem rendelkező, nagykorú magyar állampolgár kaphat, aki 
rendelkezik:/ 
 
 „b) vadászlőfegyver, ragadozó madár, vadászíj behozatalának, vagy”" 
 

Megjegyzés: a módosító javaslat támogatása esetén a törvényjavaslat 11. § bevezető szövegét is pontosítani 
szükséges. 

 
Indokolás: Lásd a T/11050/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

34.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 14. § bevezető szövegének következő 
módosítását javasolja: 
 
 "14. § (1) A Vtv. a 68. §-át megelőzően a következő új alcímmel egészül ki:" 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

35.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában a Vtv. 68. § (1) bekezdését 
a következő új f) és g) pontokkal kiegészíteni javasolja: 
 
 /(2) A Vtv. 68. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) E törvény alkalmazásában tiltott vadászati eszköznek minősül: 
 a) a mérgezett hegyű és robbanó fejű nyílvessző; 
 b) a számszeríj; 
 c) az e törvény előírásainak meg nem felelő vadászíj, illetve nyílvessző; 
 d) a lőfegyverre szerelt hangtompító eszköz; 
 e) a gímszarvasra, dámszarvasra, muflonra, valamint őzre történő vadászat esetén a 
sörétes vadászlőfegyver[.]; 
 f) robbanószer; 
 g) lábfogó csapda." 
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Indokolás: Lásd a T/11050/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

36.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 15. § (3) bekezdésében a Vtv. 71. § (2) 
bekezdés d) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) A Vtv. 71. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 
§ (2) bekezdésének jelölése (3) bekezdésre változik:/ 
 
 "„(2) A vadászat rendje megsértésének minősül továbbá az alábbi eszközökkel történő 
vadászat: 
 a) az önműködő (automata) és öntöltő (félautomata) golyós lőfegyver; 
 b) az öntöltő (félautomata) sörétes vadászlőfegyver, amelyben egyidejűleg háromnál 
több lőszer van; 
 c) a vaddisznó vadászata esetén – a sörétes vadászlőfegyverből kilőhető golyóval 
történő vadászat kivételével – a sörétes vadászlőfegyver; 
 d) a dámszarvasra, a gímszarvasra, [a dámszarvasra,] a muflonra történő vadászat 
esetében a kétezer ötszáz joule-nál kisebb csőtorkolati energiájú vadászlőszer, őzre történő 
vadászat esetében az ezer joule-nál kisebb csőtorkolati energiájú vadászlőszer; 
 e) az elektronikus optikai eszköz; 
 f) a vad megtévesztésére alkalmas elektronikus akusztikai eszköz; 
 g) a vad megtévesztésére alkalmas mesterséges szaganyag, valamint megcsonkított élő 
csali állat.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

37.  Kékkői Zoltán képviselő a törvényjavaslat 15. § (3) bekezdésében a Vtv. 71. § 
(2) bekezdés e) pontjának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok 
jelölése értelemszerűen változik): 
 
 /(3) A Vtv. 71. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 
§ (2) bekezdésének jelölése (3) bekezdésre változik:/ 
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 "2) A vadászat rendje megsértésének minősül továbbá az alábbi eszközökkel történő 
vadászat: 
 a) az önműködő (automata) és öntöltő (félautomata) golyós lőfegyver; 
 b) az öntöltő (félautomata) sörétes vadászlőfegyver, amelyben egyidejűleg háromnál 
több lőszer van; 
 c) a vaddisznó vadászata esetén – a sörétes vadászlőfegyverből kilőhető golyóval 
történő vadászat kivételével – a sörétes vadászlőfegyver; 
 d) a gímszarvasra, a dámszarvasra, a muflonra történő vadászat esetében a kétezer 
ötszáz joule-nál kisebb csőtorkolati energiájú vadászlőszer, őzre történő vadászat esetében az 
ezer joule-nál kisebb csőtorkolati energiájú vadászlőszer; 
 [e) az elektronikus optikai eszköz;] 
 f) a vad megtévesztésére alkalmas elektronikus akusztikai eszköz; 
 g) a vad megtévesztésére alkalmas mesterséges szaganyag, valamint megcsonkított élő 
csali állat." 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

38.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 15. § (3) bekezdésében a Vtv. 71. § 
(2) bekezdés g) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) A Vtv. 71. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 
§ (2) bekezdésének jelölése (3) bekezdésre változik:/ 
 
 "(2) A vadászat rendje megsértésének minősül továbbá az alábbi eszközökkel történő 
vadászat: 
 a) az önműködő (automata) és öntöltő (félautomata) golyós lőfegyver; 
 b) az öntöltő (félautomata) sörétes vadászlőfegyver, amelyben egyidejűleg háromnál 
több lőszer van; 
 
 c) a vaddisznó vadászata esetén – a sörétes vadászlőfegyverből kilőhető golyóval 
történő vadászat kivételével – a sörétes vadászlőfegyver; 
 d) a gímszarvasra, a dámszarvasra, a muflonra történő vadászat esetében a kétezer 
ötszáz joule-nál kisebb csőtorkolati energiájú vadászlőszer, őzre történő vadászat esetében az 
ezer joule-nál kisebb csőtorkolati energiájú vadászlőszer; 
 e) az elektronikus optikai eszköz; 
 f) a vad megtévesztésére alkalmas elektronikus akusztikai eszköz; 
 g) a vad megtévesztésére alkalmas mesterséges szaganyag, valamint [megcsonkított] 
élő csali állat." 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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39.  Godó Lajos és Herbály Imre képviselők a törvényjavaslat 16. §-ának az 
elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "[16. § Vtv. 73. §-ának (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
 
 „(1) A jogosult vagy meghatalmazásával a vadat elejtő, vadászjeggyel rendelkező 
vadász köteles legkésőbb a vadfaj vadászati idényét követő harminc napon belül – az 
elejtés helye vagy az elejtő lakóhelye szerint illetékes vadászati hatóságnak – 
trófeabírálat céljából bemutatni a gímszarvas, dámszarvas, őz agancsát, a muflon 
csigáját, illetve az elhullott egyed trófeáját, valamint a vadászati évet követő 30 napon 
belül a vaddisznó 16 centiméternél hosszabb agyarát. 
 
 (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vadat vadászati engedéllyel rendelkező 
vadász ejti el, a jogosult a vad trófeáját annak elejtésétől számított harminc napon belül 
trófeabírálat céljából a vad elejtésének helye szerint illetékes, vagy a miniszter által 
rendeletben megjelölt vadászati hatóságnál köteles bemutatni. 
 
 (3) Ha az (1) bekezdés szerinti trófeát az elejtő vadász lakóhelye szerint illetékes 
vadászati hatóság bírálta el, köteles a bírálat eredményét hivatalból jelenteni az elejtés 
helye szerint illetékes vadászati hatóságnak.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

40.  Szabó József Andor képviselő a törvényjavaslat 17. §-ában a Vtv. 83. § (3) 
bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /17. § A Vtv. 83. § (3) bekezdésének b)-d) pontjai helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
 
 /A vadgazdálkodási bírság mértéke:// 
 
 "b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a vadgazdálkodási bírság mértéke trófeás 
vad esetében a trófea értékétől függően egyedenként legalább [tízezer] húszezer, legfeljebb 
kétmillió forint, míg nőivarú egyed és egyéb vadfaj esetében a vad fajától függően 
egyedenként legalább [ötezer] tízezer, legfeljebb kétszázezer forint lehet," 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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41.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 18. § (2) bekezdésében az elhagyását 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[(2) A Vtv. 84. §-ának (1) bekezdése a következő új h) ponttal egészül ki: 
 
 /A vadászati hatóság határozata alapján vadvédelmi bírságot köteles fizetni:/ 
 
 „h) aki a jogszerű vadászati és vadgazdálkodási tevékenységet akadályozza.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

42.  Borkó Károly, valamint Dr. Orosz Sándor képviselők a törvényjavaslat 20. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát 
veszti a Vtv. [47. § (2) bekezdésének a) és f) pontja, 47. § (3) bekezdése,] 62. § (3) 
bekezdése, 65. § (2) bekezdésének b) pontja, 73. § (6) bekezdése, 83. § (1) bekezdésének a) 
pontja és (2) bekezdése, 83. § (3) bekezdésének a) pontja és aa), ab), ac) alpontjai." 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/8. számú és a T/11050/41. számú 
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 Budapest, 2004. szeptember 15. 
 

Dr. Magda Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági 
 bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi 

 bizottság elnöke 


