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írásbeli kérdés

Dr. Schmitt Pál úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a vidékfejlesztés i
miniszterhez: „ígéret és valóság - avagy mikor lesznek a kisvállalkozások számára i s
ugyanazok a feltételek a mezőgazdaságban?” címmel .

A választ írásban kérem !

Az adott kérdés a mezőgazdaság egy speciális részterületét érinti ugyan, de nem tartom
kizártnak, hogy nem túl nehéz keresés után jelentősebb területeken is hasonló gondokkal
szembesűlne a vizsgálódó .
A vidéki Magyarországon közel ezerötszáz családot érint közvetlenül a vaddisznó zárttér i
tenyésztése. Többnyire olyan területén az országnak, ahol semmiféle egyéb jellegű
jövedelemtermelő lehetőség nincs, tehát az itt élő, és ezzel foglalkozó emberek számára ez
jelenti a megélhetést. A házi sertéssel ellentétben a vaddisznót kizárólag el őzetes
engedélyeztetés után, szigorú kontroll mellett lehet tenyészteni . A tenyésztett, értékesítési kort
elérő állatokat többnyire az Állami Erdőgazdaságok vagy vadászkerttel rendelkez ő
magánszemélyek vásárolták fel . A gazdasági válság jelentkezéséig - ezzel együtt a külföld i
vadászok elmaradásáig — a tenyésztés tisztes jövedelmet adott az ezzel foglalkozóknak . A
válság azonban - egyes szocialista jövend őmondók állításával ellentétben — nem állt meg
országunk határainál, hanem hozzánk is alaposan begyűrűzött. A gazdaság húzóágazata
lehetne az idegenforgalom — és benne a vadászati turizmus is — ám az er ős visszaesés itt i s
érezhetővé vált. A külföldi vadászok elmaradásával a vadaskerti vaddisznóvadászato k
jelentős része is eladhatatlanná vált. Az a helyzet állt elő, hogy a tenyésztésben eddig jelentős
volument adó kistermelők és tevékenységük egyik napról a másikra a monopolhelyzetben
lévő és vadászkerttel rendelkezők számára kényelmetlen konkurenciává váltak.
A konkurenciát nálunk fejlettebb üzleti kultúrával rendelkező — általában nyugat-európai —
országokban nem tekintik kíméletlenül eltaposandó szükségtelen rossznak, hanem a saját
munkánk minőségét javító, ösztönző kihívásnak, amire természetesen nem azt a választ adják,
mint Magyarországon. Nálunk ugyanis az erős, kapcsolatokkal, tőkével rendelkező és általam
már előzőleg említett erdőgazdaságok, nagy vadaskert-tulajdonosok együttes
lobbitevékenysége hatására és segítségével a törvényhozók sebtében nekikezdtek ezeknek a
kisvállalkozásoknak az életét ellehetetlenítő rendelkezések megalkotáshoz .
Kezdték azzal, hogy a Vadászati törvény — régi, jó szokás szerinti mindenféle egyezteté s
nélküli módosításával - a határozatlan időre szóló, és ezek tudatában töménytelen pénz t
beinvesztáló tenyésztők engedélyeit a törvény változására hivatkozva egyszer űen bevonták,



majd elő írták, hogy a csak rájuk vonatkozó új előírások teljesítésével kérjék tenyészetűk
vadfarmmá minősítését . Előírták, hogy minden egyedet egyedileg azonosítani, a tenyészeteket
az ENAR (Sertések Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszere) kötelékébe be kel l
vezetni. Kötelezték a tenyésztőket állományváltozási, elhullási, takarmányozási napl ó
vezetésére, technológiai leírás megalkotására, kezelőállatorvosi szerződés megkötésére, és
ami szakmailag teljesen érthetetlen és indokolatlan : minden egyes egyed és nem csak a
tenyészállatok (!) egyedi genetikai vizsgálatának elvégzésére! Erre azért volna szükség, hogy
a tenyészet kizárólag vaddisznót (Sus scrofa) tenyészt és nem más - esetleg keverék — disznót.
Ezzel a szerényen megbúvó módosítással küldték meg a tenyészt őknek a képzeletbeli
selyemzsinórt, ugyanis a vizsgálat költsége jelenleg magasabb, mint a süldő piaci ára!
A törvényalkotók arra azért figyeltek, hogy ezeket a rendelkezéseket kizárólag a vadfarmokr a
hozzák és az erdőgazdaságokra, valamint a magántulajdonú vadászkertekre ez semmilyen
formában ne vonatkozzon! ők továbbra is megkötöttség nélkül befoghatják a szabadon él ő
vaddisznókat és egyedi nyilvántartás, fertőző betegségekre vonatkozó vérvizsgálat és
genetikai vizsgálat nélkül, karanténozás mellőzésével azonnal berakhatják vadászkertjükb e
ezeket az egyedeket. Arra az egyszerű és minden szakember által ismert tényre sem figyeltek ,
hogy a szabadon élő vadsertés genetikai palettája sem száz százalékig fajspecifikus, hiszen
akkor nem fordulhatnának elő a szabad természetben nagy rendszerességgel, a házi sertésse l
való valamikori keveredést igazoló tarka, un."babos" vaddisznók. Tehát teljességgel
lehetetlen még a szabad természetben is fellelni olyan vadsertést, aminek a genetikai
palettáján kizárólag a fajra jellemző génkészlet található .
Az a tény is elkerülte a hatóság figyelmét, hogy a szabad területen jelenleg sajnos igen so k
helyen előfordulnak azok a veszélyes sertésbetegségek, amelyek a tenyészeteknél hellyel-
közzel teljesen ismeretlenek, tehát az ilyen jelleg ű, kontrollálatlan befogásokkal egy nagyob b
lokális járvány kitörésének — ezzel a sertéshúsexport leállításának — a veszélyét i s
kockáztatják .

Tisztelt Miniszter Úr !

Várom válaszát, hogy ezt a kétségtelenül szakmailag megalapozatlan, egyoldalúan a
kisvállalkozásokat ellehetetlenítő módosítást mikor kívánják eltörölni és a sokat
hangoztatott esélyegyenlőséget ebben a témában is a választási ígéreteknek megfelelően
alkalmazni?

Budapest, 2010 június 14.

Samu Tamás Gergő
Jobbik
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