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   Az Országgyűlés 

 
Mezőgazdasági bizottságának Gazdasági bizottságának 

 
 

Környezetvédelmi 
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi 
LV. törvény módosításáról szóló T/11050. számú törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/11050/42. sz. ajánlással.) 

 
 
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/11050/43-60. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 
 A T/11050/58-59. számú módosító javaslatokat Ivanics Ferenc képviselő a részletes 
vita lezárása után nyújtotta be. 
 
 
 Visszavont módosító javaslatok: 
 T/11050/23. szám T/11050/42. sz. ajánlás 7. pontja Dr. Pap János 
 T/11050/39. szám T/11050/42. sz. ajánlás 25. pontja Dr. Orosz Sándor 
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1.  Dr. Orosz Sándor képviselő – kapcsolódva Szabó József Andor és Borkó Károly 

képviselők T/11050/13. számú módosító indítványához (T/11050/42. számú ajánlás 1. pontja) 
– a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(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/] 
 
 „(1) Társult vadászati jog esetén a föld tulajdonosai 
 
 a) a tulajdonosi képviselet formájáról, a képviselő személyéről, 
 
 b) a vadászterület határának megállapítására, megváltoztatására irányuló, e törvényben 
foglaltaknak megfelelő tartalmú kérelem előterjesztéséről, 
 
 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 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/11050/50/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

2.  Ivanics Ferenc képviselő – kapcsolódva dr. Pap János képviselő T/11050/22. 
számú módosító indítványához (T/11050/42. számú ajánlás 3. pontja) – 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 földtulajdonosi 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/11050/55. 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

 
 
 

3.  Ivanics Ferenc képviselő – kapcsolódva dr. Pap János képviselő T/11050/22. 
számú módosító indítványához (T/11050/42. számú ajánlás 3. pontja) – 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 képviselő elszámolási kötelezettségének, valamint vadászati 
jog haszonbérbe adása esetén a haszonbérleti díj elszámolásának rendjét is. A működési 
szabályzat fő tartalmi kívánalmait és elkészítésének részletes szabályait a miniszter 
rendeletben állapítja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/56. 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.  Ivanics Ferenc képviselő – kapcsolódva dr. Papp János képviselő T/11050/21. 
számú módosító indítványához (T/11050/42. számú ajánlás 5. pontja) – 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) bekezdés[ben] c) pontjában foglaltak kivételével a földtulajdonosok 
vadászati hatóságnál nyilvántartásba vett képviselője is összehívhatja a földtulajdonosok 
gyűlését." 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/57. 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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5.  Sági József képviselő – kapcsolódva dr. Pap János képviselő T/11050/20. számú 
módosító indítványához (T/11050/42. számú ajánlás 4. pontja) – 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] A földtulajdonosok vadászati 
hatóságnál nyilvántartásba vett képviselője is összehívhatja a földtulajdonosok gyűlését." 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/45. 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

 
 
 

6.  Sági József képviselő – kapcsolódva Kékkői Zoltán képviselő T/11050/15. számú 
módosító indítványához (T/11050/42. számú ajánlás 6. pontja) – a törvényjavaslat 2. § (1) 
bekezdésében a Vtv. 14. § (1)-(2) bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 
 /(1) A Vtv. 14. §-ának (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(1) Társult vadászati jog esetén a 12. § szerinti kérdésekben való határozat 
meghozatalát a vadászterület tulajdonosainak a 12. §-ban foglaltak szerint számított 
[egyharmada] egytizede kezdeményezheti. A kezdeményezőnek a vadászati hatóság és az 
érintett települések önkormányzata hirdetőtábláján legalább harminc napra hirdetményt kell 
közzétennie, amelynek tartalmaznia kell a földtulajdonosok gyűlésének helyét, idejét és 
napirendi pontjait, a képviselet szabályaira való figyelmeztetést, továbbá a 12. § (1) 
bekezdésének b) pontja esetében a kialakítandó vadászterület térképi megjelölését. 
 
 (2) Érvényes határozat csak akkor hozható, ha a földtulajdonosok gyűlésének 
összehívása érdekében eleget tettek az (1) bekezdésben foglalt eljárásnak. Amennyiben a 
földtulajdonosok gyűlésén a kezdeményezők által a kezdeményezők által előterjesztett 
javaslatot a leadott szavazatok több mint egyharmada támogatja, úgy a kezdeményező 
egyharmadot meglévőnek kell tekinteni.
 Amennyiben földtulajdonos a megkötött haszonbérleti szerződésben a vadászathoz 
való jogát átruházza a haszonbérlet időtartamára a föld használójának, akkor a haszonbérlőt 
tulajdonos hivatalos képviselőjének kell tekinteni." 
 

T/11050/46. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/11050/46. 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

 
 
 

7.  Sági József képviselő – kapcsolódva Kékkői Zoltán képviselő T/11050/15. számú 
módosító indítványához (T/11050/42. számú ajánlás 6. pontja) – a törvényjavaslat 2. § (2) 
bekezdésében a Vtv. 14. § (3) bekezdés első mondatának a következő kiegészítését 
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 meg. 
 Amennyiben a földtulajdonos a haszonbérleti szerződésben, a vadászathoz való jogát 
is átruházza, akkor a haszonbérlet időtartamára a haszonbérlőt a tulajdonos hivatalos 
képviselőjének kell tekinteni." 
 

T/11050/46. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

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

 
Indokolás: Lásd a T/11050/46. 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

 
 
 

8.  Dr. Papp János képviselő – kapcsolódva T/11050/23. számú módosító 
indítványához (T/11050/42. számú ajánlás 7. pontja) – 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:/ 
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 "(6) Ha a haszonbérleti szerződés időtartama alatt a haszonbérlő [megszűnik] 
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/11050/51. 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

 
 
 

9.  Dr. Papp János képviselő – kapcsolódva T/11050/23. számú módosító 
indítványához (T/11050/42. számú ajánlás 7. pontja) – 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 
szerződéstől, 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/11050/52. 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

 
 
 

10.  Dr. Orosz Sándor képviselő – kapcsolódva dr. Pap János képviselő T/11050/23. 
számú módosító indítványához (T/11050/42. számú ajánlás 7. pontja) – a törvényjavaslat 3. § 
(2) bekezdés bevezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A Vtv. 17. §-a új (7) [bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép] 
bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a 17. § eredeti (7) bekezdésének [jelölése] számozása (8) 
bekezdésre változik:" 
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Indokolás: Lásd a T/11050/50/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

11.  Sági József képviselő – kapcsolódva dr. Pap János képviselő T/11050/23. számú 
módosító indítványához (T/11050/42. számú ajánlás 7. pontja) – a törvényjavaslat 3. § (2) 
bekezdésében a Vtv. 17. § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Vtv. 17. § (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 
§ (7) bekezdésének jelölése (8) bekezdésre változik:/ 
 
 "(7) Ha a haszonbérleti szerződés a (6) bekezdésben foglaltak miatt szűnik meg, vagy 
ha a haszonbérleti szerződés időtartama alatt a haszonbérlő jogutód nélkül megszűnik, a 
vadászati közösség képviselőjének a megszűnés időpontját követő hatvan napon belül össze 
kell hívni a földtulajdonosok vadászati közössége gyűlését, és annak döntenie kell a vadászati 
jog hasznosításának módjáról, feltételeiről. A haszonbérleti szerződés megszűnik, 
amennyiben a hivatalos vadkárbecslő által megállapított vadkárt a vadászatra jogosult féléven 
belül nem rendezi bármely földtulajdonossal." 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/47. 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

 
 
 

12.  Ivanics Ferenc képviselő – kapcsolódva dr. Papp János képviselő T/11050/23. 
számú módosító indítványához (T/11050/42. számú ajánlás 7. pontja) – 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.] vélelmezhető személy nincs közvetlen közelben." 
 
 
 
 
 



-  8  - 

Megjegyzés: A T/11050/58. számú módosító javaslatot Ivanics Ferenc képviselő – az Iromány-nyilvántartó 
adatai szerint – a részletes vita lezárása után nyújtotta be. 

 
Az első helyen kijelölt Mezőgazdasági bizottság döntése szerint a módosító javaslat 
 nem házszabályszerű. 

 
Indokolás: Lásd a T/11050/58. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

13.  Dr. Papp János képviselő – kapcsolódva T/11050/28. számú módosító 
indítványához (T/11050/42. számú ajánlás 18. pontja) – a törvényjavaslat 6. §-ának az 
elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
értelemszerűen változik): 
 

"[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/11050/53. 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

 
 
 

14.  Dr. Papp János képviselő – kapcsolódva T/11050/32. számú módosító 
indítványához (T/11050/42. számú ajánlás 27. pontja) – 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;”  
 
 (2) A Vtv. 45. §-ának (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
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 „(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/11050/54. 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.  Sági József képviselő – kapcsolódva Borkó Károly képviselő T/11050/7. számú 
módosító indítványához (T/11050/42. számú ajánlás 26. pontja) – 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 előzetes 
szakhatósági hozzájárulásával – a vadászati hatóság hagyja jóvá. Az éves üzemterv 
elfogadása esetén a földhasználók 50%-a egyetértési jogot gyakorol." 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/48. 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

 
 
 

16.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslatot új 9. §-sal kiegészíteni javasolja 
(a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "9. § A Vtv. 47. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(3) Az éves vadgazdálkodási tervet a vadászati hatóság hagyja jóvá.”" 
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T/11050/60/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 24. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/60/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - Az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

17.  Dr. Orosz Sándor képviselő – kapcsolódva dr. Pap János képviselő T/11050/33. 
számú módosító indítványához (T/11050/42. számú ajánlás 30. pontja) – a törvényjavaslat 9. 
§ (2) bekezdés bevezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "[(1)] (2) A Vtv. 54. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:" 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/50/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

18.  Dr. Orosz Sándor képviselő – kapcsolódva T/11050/38. számú módosító 
indítványához (T/11050/42. számú ajánlás 32. pontja) – a törvényjavaslat 11. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "11. § A Vtv. 62. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai 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:/] 
 
 /A magyarországi állandó lakóhellyel nem rendelkező tizennyolcadik életévét betöltött 
személy kérelemre akkor kaphat vadászati engedélyt, ha nem áll vadászati engedélyt 
visszavonó határozat hatálya alatt, továbbá rendelkezik:/ 
 
 b) vadászlőfegyver-, vagy ragadozó madár behozatali engedéllyel, [vadászíj 
behozatalának,] vagy 
 
 c) állandó lakóhelyének joga szerint megkövetelt vadászlőfegyver-, vagy ragadozó 
madár tartási engedéllyel, továbbá" 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/50/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

19.  Kékkői Zoltán képviselő – kapcsolódva T/11050/16. számú módosító 
indítványához (T/11050/42. számú ajánlás 37. pontja) – a törvényjavaslat 15. § (2) bekezdés 
bevezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A Vtv. 71. § (1) bekezdésének a) és d) pontjai helyébe a következő rendelkezések 
lépnek, a bekezdés e) pontja pedig elhagyásra kerül: 
 
 /E törvény alkalmazásában tiltott vadászati módnak minősül/ 
 
 „a) a légi járműből, mozgásban lévő motoros járműből vagy járműről, továbbá az 
óránként öt kilométert meghaladó sebességgel közlekedő vízi járműből,” 
 
 „d) a fényszóró engedély nélküli használatával, valamint”" 
 

Megjegyzés: A Vtv. 71. § (1) bekezdés e) pontjának elhagyására vonatkozó módosító javaslatot, támogatása 
esetén – mivel az hatályon kívül helyezésre vonatkozik – a törvényjavaslat 20. § (1) bekezdésében kellene 
elhelyezni. 

 
Indokolás: Lásd a T/11050/49. 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. Orosz Sándor képviselő – kapcsolódva dr. Pap János képviselő T/11050/36. 
számú módosító indítványához (T/11050/42. számú ajánlás 38. pontja) – a törvényjavaslat 15. 
§ (3) bekezdés bevezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A Vtv. 71. §[-ának]-a új (2) [bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép] 
bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a 71. § eredeti (2) bekezdésének [jelölése] számozása (3) 
bekezdésre változik:" 
 

Indokolás: Lásd a T/11050/50/5. 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.  Ivanics Ferenc képviselő – kapcsolódva dr. Pap János képviselő T/11050/37. 

számú módosító indítványához (T/11050/42. számú ajánlás 41. pontja) – a törvényjavaslat 18. 
§ (2) bekezdésében a Vtv. 84. § (1) bekezdés h) pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /(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[.], kivéve 
ha ott szakszerű mezőgazdasági tevékenységet végez." 
 

Megjegyzés: A T/11050/59. számú módosító javaslatot Ivanics Ferenc képviselő – az Iromány-nyilvántartó 
adatai szerint – a részletes vita lezárása után nyújtotta be. 

 
Az első helyen kijelölt Mezőgazdasági bizottság döntése szerint a módosító javaslat 
 nem házszabályszerű. 

 
Indokolás: Lásd a T/11050/59. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

22.  Borkó Károly képviselő – kapcsolódva T/11050/8. számú módosító 
indítványához (T/11050/42. számú ajánlás 42. pontja) – a törvényjavaslat 20. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "20. § (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/11050/44. 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

 
 
 

23.  Borkó Károly képviselő – kapcsolódva T/11050/8. számú módosító 
indítványához (T/11050/42. számú ajánlás 42. pontja) – a törvényjavaslat 20. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "20. § (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." 
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Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/11050/60/1. számú indítvánnyal (az ajánlás 
következő pontja), eltérő támogatottsága miatt önállóan szerepel. 

 
Indokolás: Lásd a T/11050/43. 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

 
 
 

24.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 20. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "20. § (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." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/11050/43. számú indítvánnyal (az ajánlás előző 
pontja), de összefüggése, illetve eltérő támogatottsága miatt önállóan szerepel. 

 
T/11050/60/2. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/11050/60/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - Az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. szeptember 23. 
 
 
 

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 
 


