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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -, 
valamint Környezetvédelmi bizottsága megvitatta a védett őshonos állatfajták nemzeti 
kinccsé nyilvánításáról szóló, H/3709. számon beterjesztett országgyűlési határozati 
javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/3709/3. számú módosító javaslatot. 
 
 
 Megjegyzés: A határozati javaslat 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. 

 Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat pontjainak jelölésére vonatkozik, a javaslat 
elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, 
hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 
 

1.  Dr. Orosz Sándor képviselő a határozati javaslat következő módosítását javasolja: 
 

 "[a védett őshonos] egyes magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról 



 
[A magyar nép történetéből ismert, hogy ősidőktől fogva milyen szoros volt 

kötődésünk az állattartáshoz, állattenyésztéshez. Hazánkban a Kárpát-medencében 
őshonosnak mondott fajták fenntartása kapott védelmet az Állattenyésztési Törvényben. 
A régi magyar háziállatfajták köre azonban ennél nagyobb sugarú, mert az „őshonos” 
fajtákon túl számos olyan, hosszú időn keresztül tenyésztett fajta él hazánk területén, 
amely állatfajták a magyar nemzeti kultúra részét képezik. 
 

A régi magyar háziállatok az emberi munka több évszázados eredményei. 
Történelmi múltunkhoz tartoznak, nemcsak az állattenyésztés történetéhez, hanem a 
teljes magyar történetiséghez is. Hozzátartoznak a magyar tájhoz, részei nemzeti 
identitásunknak. Nemzeti állataink ma is élő, eleven örökségünk.] 
 

Az Európai Uniós csatlakozás küszöbén, a Magyar Országgyűlés megkülönböztetett 
figyelmet fordít arra, hogy nemzeti létünk 1100 éves értékeit, eredményeit megőrizzük, és 
Európában ezzel is kifejezzük nemzeti karakterünket. 
 

Ennek szellemében a Magyar Országgyűlés [a régi] egyes magyar állatfajtákat 
 

nemzeti kinccsé nyilvánít[ja]. 
 

1. A [régi] magyar állatfajták tenyésztését az állam felkarolja. 
 

2. A [régi] magyar tenyésztett állatfajták megőrzése nemcsak állami feladat, nemzeti 
kinccsé nyilvánításuk a civil és gazdálkodó szervezetek [és] valamint a magánszemélyek 
összefogására buzdít. 
 

3. A [régi] magyar állatfajtáknak szerepe van az oktatásban, a művészetekben, 
nemzeti identitásunk megtartásában. Esztétikai értéket képeznek, a bennük rejlő génvagyon 
gazdasági jelentőséggel bír. 
 

4. A nemzeti kinccsé nyilvánított állatfajták[:] jegyzékét a határozat melléklete 
tartalmazza. 
 

[a) Kutyák (Kuvasz, Komondor, Puli, Pumi, Mudi, Rövidszőrű magyar vizsla, 
Drótszőrű magyar vizsla, Magyar agár, Erdélyi kopó) 

b) Lovak (Nóniusz, Gidrán, Furioso, Kisbéri félvér, Magyar lipicai, Shagya-arab, 
Hucul, Magyar hidegvérű) 

c) Juhok (Magyar /hortobágyi/ rackajuh, Gyimesi racka, Cikta juh, Cigája vagy 
berke) 

d) Magyar bivaly 
e) Szarvasmarhák (Magyar szürke marha, Magyar tarka fajta) 
f) Sertések (Szőke mangalica, Fecskehasú mangalica, Vörös mangalica) 
g) Magyar kecske 
h) Magyar óriás nyúl 
i) Magyar tyúkfajták (Fehér magyar, Fehér kopasznyakú, Sárga magyar, 

Kendermagos magyar, Kopasznyakú kendermagos, Fogolyszínű magyar tyúk, Erdélyi 
kopasznyakú) 

j) Fodros tollú magyar lúd 
k) Pulykák (Bronzpulyka, Rézpulyka) 
l) Magyar galambfajták (Budapesti magasröptű keringő, Budapesti tollaslábú 

keringő, Budapesti tükrös keringő, Budapesti bíbic, Csepeli magasröptű hófehér 
keringő, Kiskunfélegyházi fésűs keringő, Szegedi magasszálló keringő, Alföldi /kőrösi/ 
keringő, Komáromi bukó, Kecskeméti keringő, Egri kék keringő, Dunakeszi 



magasröptű keringő, Bácskai keringő, Debreceni pergő, Magyar szarka keringő, Alföldi 
buga, Magyar csirkegalamb, Magyar tyúktarka, Magyar óriás, Szolnoki bagdetta, 
Magyar páva, Magyar óriás begyes, Magyar fodros, Budapesti rövidcsőrű, Budai kék) 

m) Pontyok (Szarvasi pikkelyes nemes ponty, Dinnyési tükrösponty, 
Nyurgaponty)]  
 

5. A határozatban felsorolt állatfajtákat nemzeti állatainknak tekintjük, amelyek 
egyben [– nevükben és képi megjelenésükben –] Magyarország szimbólumai." 
 

Indokolás: Lásd a H/3709/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő nem ért egyet
- A Kormány képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. március 17. 
 
 
 
 
 

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

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

 bizottság elnöke 
 


