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Módosító javasla t

Dr. Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 40 . §-a, 41 . §-a
alapján „a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefügg ő egyes
törvények módosításáról szóló T/6955 . számú törvényjavaslathoz a következő módosító
javaslatot terjesztem elő , amelynek megvitatását a Mez őgazdasági bizottságban kérem.

1 . A törvényjavaslat 17 .§-a az alábbiak szerint módosul :

„A Vtv. a 27. §-t követően a következő UA. Fejezettel egészül ki :

Vadaskert

27/C. § (1) A vadaskert a vadászterület gímszarvas, dámszarvas, őz, muflon, valamint
vaddisznó vadászati célú tartására, illetve tenyésztésére — kerítéssel bekerített — része .
Vadaskertbe [csak] szabad vadászterületrő l [befogott illetve másik vadaskertből származ ó
vad helyezhető ki. Vaddisznó vadaskertbe a vadászati hatóság külön engedélye alapjá n
vadasparkból vagy vadfarmról is kihelyezhető , ha a vaddisznó egyedek fenotípusos é s
genotípusos megjelenése a faj jellemző it hordozzák . A vadaskertbe történő kihelyezés t
megelőzően a vaddisznó egyedeket — az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben
meghatározott módon — egyedi azonosításra alkalmas füljelz ővel kell ellátni .] vagy
zárttéri vadtartásból származó vadak telepíthet ők, amennyiben a telepítendő egyedek
fenotípusos megjelenése az adott vadfajokra jellemz ő jegyeket hordozza . Nagyvad
vadaskertbe történő kihelyezését a vadászati hatóság az éves vadgazdálkodási tervben
engedélyezi .

2. A törvényjavaslat 52 .§ 6. pontja az alábbiak szerint módosul :



„6. 16. § (1) bekezdés c) pontjában az „a mezőgazdasági,” szövegrész helyébe az „ a
természetvédelmi kezelésért felelős központi költségvetési szerv, a mez őgazdasági,"szöveg,
valamint a „szövetkezet” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági, erdészeti, vadgazdálkodási
oktatást folytató középiskolák és felsőoktatási intézmények, szövetkezet” szöveg,

INDOKOLÁ S

1. ponthoz: A vadaskertek gazdaságos üzemeltetését lehetetleníti el, ha kizárjuk az egyé b
zártkerti rendszerekből való telepítés lehetőségét . Az intenzív vadászat – amiért ezeket a
kerteket építjük – szükségessé teszi a rendszeres állomány utánpótlást . Ennek a tiszta,
átlátható és legális megoldását teszi lehetővé a javaslat .
A kert üzemeltetőjének alapvető érdeke, hogy olyan egyedek kerüljenek telepítésre, amelye k
megjelenésükben és viselkedésükben az adott faj sajátosságait hordozzák magukon .
A vadaskertkezel ők és a vadfarm tulajdonosok képzésével, az információk szabadab b
áramlásával kell javítani a zártrendszerű tartások színvonalán.
A szabadterületről való állománypótlás jelentős állategészségügyi kockázatot jelent, a
szabad területen élő állatok befogása számos állatvédelmi kérdést vet fel a jelent ős
elhullások és stressz hatások miatt.

2. pontoz: A vadászati jog haszonbérlői közé szükséges beemelni az oktatási és kutatás i
intézményeket . Ha nem rendelkezhetnek vadászterülettel az említett intézmények, akko r
sérül a gyakorlat orientált képzések és kutatások elve .

Budapest, 2015. november „S

Tisztelettel :

L. Simon László
Fidesz-Magyar Polgári Szövetsé g
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