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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a védett őshonos
állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról szóló H/3709 sz. országgyűlési határozati
javaslathoz a Mezőgazdasági bizottság nevében a következő

módosító javaslatokat
terjesztem elő :

1 . Az országgyűlési határozati javaslat címe a következők szerint módosuljon :

„a védett őshonos, vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar
állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról"

2. Az országgyűlési határozati javaslat preambulumának utolsó mondata kapjon határozati
sorszámot .

1. Ennek szellemében a Magyar Országgyűlés a régi magyar állatfajtákat nemzeti kinccsé
nyilvánít] a

3. Az országgyűlési határozati javaslat 1 . pontja a következők szerint módosuljon :

[1]2. A [régi magyar] nemzeti kinccsé nyilvánított állatfajták tenyésztését, állományának
fenntartását, és az ezekkel összefüggő tevékenységeket az állam [felkarolja] nemzeti,
regionális, helyi és ágazati programok támogatásával segíti elő .

4. Az országgyűlési határozati javaslat 2 . pontja az alábbiak szerint módosuljon :

Bizottsáci módosító iavaslat



[2]3. A védett őshonos és régi magyar tenyésztett állatfajták megőrzése nemcsak állami
feladat, nemzeti kinccsé nyilvánításuk a civil és gazdálkodó szervezetek [és] valamint a
magánszemélyek összefogására buzdít .

5 . Az országgyűlési határozati javaslat 3 . pontja az alábbiak szerint módosuljon :

[3]4. A védett őshonos és régi magyar állatfajtáknak szerepe van az oktatásban, a
művészetekben, nemzeti identitásunk megtartásában. Esztétikai értéket képeznek, a bennük
rejlő génvagyon gazdasági jelentőséggel bír .

6. Az országgyűlési határozati javaslat 4 . pontja az alábbiak szerint módosuljon :

[4]5. A nemzeti kinccsé nyilvánított állatfajták[ :] jeRvzékét a határozat melléklete tartalmazza .
A iegyzék felülvizsjzálatáról - legalább 5 évente -akormány gondoskodik .

[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, Fecskehalú 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)
1) Magyar galambfajták (Budapesti magasröptű keringő, Budapesti tollashAbú keringő,

Budapesti tükrös keringő, Budapesti bíbic, Csepeli magasröptű hófehér keringő,
Kiskunfélegyházi fésűs keringő, Szegedi magasszálló keringő, Alföldi /körösi/
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 tükrös ponty, nyurgaponty)]

7. Az országgyűlési határozati javaslat a következő ponttal egészüljön ki :



6.A határozatban foglaltak végrehajtásáról a kormány az álltatenyésztésről szóló 1993 . évi
CXIV. tv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik .

8. Az országgyűlési határozati javaslat a következő ponttal egészüljön ki :

Melléklet :

SZARVASMARHA-FÉLÉK
Magyar szürke szarvasmarha
Magyar tarka szarvasmarha
Magyar bivaly

JUH
Hortobágyi racka (fehér, fekete)
Gyimesi racka
Cigája
Cikta

KECSKE
Magyar parlagi kecske

SERTÉS
Mangalica (szőke, fecskehalú, vörös)

TYÚK-FÉLÉK
Magyar tyúk (fehér, sárga, kendermagos, fogolyszínű)
Erdélyi kopasznyakú tyúk (fehér, fekete, kendermagos)

PULYKA
Rézpulyka
Bronzpulyka

LÚD
Fodrostollú magyar lúd (fehér, szürke, tarka)
Simatollú magyar lúd

KACSA
Magyar kacsa (fehér, tarka)



GYÖNGYTYÚK
Magvar gyöngytyúk (fehér, ezüst, tarka, kékesszürke)

NYÚL
Magyar óriás nyúl

LÓ

HAL

Gidrán
Lipicai
Kisbéri félvér
Nóniusz
Shagya-arab
Furioso-NorthStar
Hucul
Magyar hidegvérű

SZAMÁR
Magyar parlagi szamár

Pontyok (attalai tükrös ponty, biharugrai tükrös ponty, bikali tükrös ponty, tiszai
nyurga ponty, dinnyési tükrösponty, geleji nyurga ponty, szaioli tükrös ponty, haidú T1
tükrös ponty, haidú P1 pikkelyes ponty, haidúszoboszlói tükrös ponty, hortobágyi
tükrös ponty, hortobágyi pikkelyes ponty, dunai vad ponty, varászlói tükrös ponty,
balatoni sudár ponty, mórichelyi tükrös ponty, nagyatádi tükrös ponty, szarvasi 215
tükrös ponty, szarvasiP34pikkelyes ponty, P 31 pikkelyes ponty, szegedi tükrös
ponty, tatai aranysárga pikkelyes ponty, tatai palaszürke pikkelyes ponty, tatai
hátpikkelyes tükrös ponty, tatai acélos nyurga ponty, ráckevei dunai tőponty)
Leső harcsa
Tok-félék (sima tok, sőregtok, vágótok, viza)
Sebes pisztráng

KUTYA
Komondor
Kuvasz
Mudi
Puli
Pumi
Magyar agár
Magyar vizsla (rövidszőrű, drótszőrű)
Erdélyi kopó



GALAMB
Alföldi buga galamb
Alföldi (körösi) keringő
Bácskai hosszúcsőrű keringő
Baiai keringő
Budapesti bíbic
Budapesti ma asrö tp ű csapos keringő
Budapesti magasröptű keringő
Budapesti rövidcsőrű
Budapesti tollaslábú gólyás
Budapesti tükrös
Ceglédi rövidcsőrű szívhátú
Csepeli magasröptű hófehér keringő
Debreceni pergő
Dél-Bácskai keringő
Egri kék keringő
Hódmezővásárhelyi ernyőszemű keringő
Kecskeméti keringő
Kiskunfélegyházi keringő
Kiskunfélegyházi simafejű keringő
Komáromi bukó
Magasröptű magyar deres
Magyar begyes
Magyar csirkegalamb
Magyar díszposta
Magyar óriás galamb
Magyar szarkakeringő
Makói magasszá116 keringő
Miskolci keringő
Monori keringő
Szegedi magasszá116
Székesfehérvári bukó
Szolnoki bagdetta
Szolnoki keringő
Szováti kék

Indokolás



A cím megváltoztatását valamint a javasolt új 6 . pont felvételét az állattenyésztési törvénnyel
való összhang megteremtése indokolja .
Az új első pont a döntés határozottságát hivatott jelezni .
A határozati javaslat 1 . pontjának javasolt módosítása részletezi az állami felkarolás
mibenlétét .
A határozati javaslat 2 . pontjának javasolt módosítása egyértelműbbé teszi a közreműködői
személyi kört .
A határozati javaslat 3. pontjának javasolt módosítása a preambulum lényegét a határozat
szövegévé emeli .
A határozati javaslat 4 . pontjának javasolt módosítása lehetővé teszi a fajtajegyzék szükséges
korrekcióját .
A mellékletben szereplő fajtajegyzék széleskörű szakmai egyeztetésen nyugszik .

Budapest, 2004 . március 23.
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