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Módosító javaslat

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 40. (1 )
bekezdés alapján „a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászatta l
összefüggő egyes törvények módosításáról” szóló T/6955 . számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslato t
terjesztem el ő :

1 . A törvényjavaslat 42. §-ában a Vtv. 78. §-a a következők szerint módosul :

„78. § (1) A vadászatra jogosult a károk megelőzése érdekében köteles :
a) a földhasználók számára elérhet ő módon a vadkárral kapcsolatos ügyekben hivatalo s
kapcsolattartót megadni ;

b) a vadászati jog gyakorlását úgy megszervezni, hogy az a föld használatáva l
összefüggő gazdasági tevékenységgel összhangban legyen;

c) a vad általi károkozás, vagy a károkozás veszélyének észlelése esetén a föl d
használóját haladéktalanul értesíteni ;

d) a vadászati hatóság által jóváhagyott éves vadgazdálkodási terv gímszarvasra,
dámszarvasra, őzre, muflonra és vaddisznóra vonatkozó részét teljesíteni ;

e) fokozott vadkárveszély esetén a vad riasztásáról gondoskodni, valamint a vadkárra l
veszélyeztetett területre megfelel ő számú és típusú, a vadkár megelőzését vagy elhárítását
szolgáló vadgazdálkodási berendezést elhelyezni ;

ha a vadkár megelőzése másként nem valósítható meg hatékonyan, úgy a föl d
használójával egyeztetve ideiglenes villanypásztort telepíteni a kár veszélyének fennállás a
idejére, melynek üzemeltetéséről a vadászatra jogosult és a föld használója közöse n
gondoskodik ;

g) ha a villanypásztor telepítése nem elegendő a vadkár megelőzéséhez, illetve a vadkár

megelőzése másképp nem valósítható meg hatékonyan, úgy a föld használójával egyeztetv e
más, a vadkár ellen célravezető szakszerű védekezési, illetve riasztási módszere k

alkalmazásában közreműködni, illetve ahhoz hozzájárulni ;

h) a szükséges mennyiségben és mértékben elterel ő etetést végezni ;
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i) a szükséges mennyiségben és mértékben vadkárelhárító vadászatot folytatni ;
j) a nagyvadállomány túlszaporodása esetén – a fokozott vadkárveszélyre tekintettel –

a vadászati hatóságnál idényén kívüli állományszabályzó vadászat engedélyezésé t
kezdeményezni ;

k) a felek eltérő megállapodásának hiányában a vadkárt annak megállapítását követő
harminc napon belül a jogosultnak kifizetni ;

1)az általa fizetendő vadkár fedezetére a (3) és (4) bekezdésben foglaltak szerint
pénzalapot (a továbbiakban : vadkár alap) képezni .
(2) A vadászatra jogosult a mezőgazdálkodáson, illetve az erdőgazdálkodáson kívül okozott
károk megelőzése érdekében – vadveszély esetén – az út létesít őjénél, illetve fenntartójánál ,
továbbá a vasút létesít őjénél, fenntartójánál, valamint üzemeltetőjénél megfelel ő védelmi
berendezések létesítését, illetve közúti, vasúti jelzések elhelyezését kezdeményezheti . Az út,

illetve a vasút létesítője, fenntartója, valamint üzemeltetője – ha a vadászatra jogosult a létesíté s
vagy az elhelyezés, továbbá a fenntartás, valamint az üzemeltetés költségeit vállalja – kötele s
a kezdeményezésnek helyt adni .
(3) A vadászatra jogosult köteles a vadászterület minden megkezdett hektárja után els ő
alkalommal 2017. november 1-ig 200 forint figyelembe vételével, ezt követ ően éventea
tárgyév november 1-ig erdőterület után 300 forint, más művelési ágú terület után 100 forint
figyelembevételével számított összeget a vadkár alapban elkülöníteni és azt külön számlá n
kezelni .
(4) A vadászatra jogosult (3) bekezdés szerinti vadkár alap feltöltési kötelezettségéne k
mindaddig köteles eleget tenni, amíg annak összege a tárgyévet megel őző öt év, ennek
hiányában a megelőző évek átlagában általa kifizetett éves vadkár összegét el nem éri .
(5) A vadászatra jogosult a vadkár alap terhére csak legalább teljes bizonyító erej ű
magánokiratba foglalt egyezséggel, vagy jogerős bírósági ítélettel megállapított vadkár
összegének megtérítése érdekében teljesíthet kifizetést .
(6) A vadkár alap képzését, felhasználását a vadászati hatóság ellen őrzi .
(7) A vadászati hatóság a vadászatra jogosultat törli a nyilvántartásból, h a

a) a vadászati hatóság felszólítása ellenére a vadkár alap képzésének, felhasználásána k

szabályait a vadászatra jogosult ismételten megszegi ,
b) a föld használójának kezdeményezésére, ha a vadászatra jogosult a föld használój a

részére az egyezségben, vagy bíróság ítéletében megállapított id őpontig vadkár térítés i
kötelezettségének nem tesz eleget.
(8) A föld használója (7) bekezdésb)pontja szerinti jogosultságával az egyezségben, illetv e
bírósági ítéletben megállapított határidő lejártát követő 30 napon belül élhet . A határidő
elmulasztása ellen igazolás nem nyújtható be ."

2. A törvényjavaslat 54. *-ában a Vtv. 103 . §-t követően az alcím 108 . §-a az alábbiak
szerint módosul :

„108 . § (1) A Módtv. hatálybalépése el ő tt létrejött, a vadászati jog haszonbérletére vonatkoz ó
szerződés időbeli hatályának lejárta el őtt, a Módtv . hatálybalépését követően kialakított
vadászterület tulajdonosi közössége a vadászatterület kialakítását követő első tulajdonosi
gyűlésén a 12.§ (1) bekezdésben megahatározott szavazattöbbséggel hozott határozatukkal
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dönthetnek a 16. § (4) bekezdésében meghatározott előhaszonbérleti jog gyakorlásának
kizárásáról .
[(2) A 16. § (4) bekezdésében meghatározott előhaszonbérleti jog gyakorlásának
kizárásáról szóló döntéshez a Módtv . hatálybalépését követően kialakított vadászterüle t
földtulajdonosai tulajdonában álló földterület – ideértve a medret is – tulajdoni hánya d
arányában számított szavazattöbbsége szükséges .]
[(3)] Az előhaszonbérleti jog gyakorlására jogosult személy az (1) bekezdésben
meghatározott tulajdonosi gyűlésen jogosult részt venni és a tulajdonosi közösség (1 )
bekezdésben meghatározott döntését megelőzően a tulajdonosi közösség részére az előző
üzemtervi időszakban folytatott vadgazdálkodási tevékenységéről tájékoztatást adni .

[(4)]) A tulajdonosi közösség a 16 . § (4) bekezdésében meghatározott előhaszonbérleti jog
gyakorlásának kizárásáról szóló döntéssel egyidejűleg dönthet az új haszonbérl ő személyérő l .

[(5W) Az (1) bekezdésben meghatározott döntés érvényességét az el őhaszonbérleti jo g
gyakorlására jogosult személynek az (1) bekezdésben meghatározott tulajdonosi gy űlésről
való távolmaradása nem érinti ."

Indokolás

1. A javasolt módosítás értelmében a vadászatra jogosult köteles vadkár alapot létrehozni, és
azt elkülönítetten kezelni . Ennek célja az, hogy a vadkár-térítés pénzügyi feltételei
folyamatosan rendelkezésre álljanak. A javaslat a vadkár alap felhasználását is szabályozza .
Ennek értelmében a vadászatra jogosult mindaddig köteles a vadkár alap feltöltés i
kötelezettségének eleget tenni, amíg annak mértéke a megel őző öt év átlaga alapján számított
éves vadkár összegét eléri. A vadkár alapot a javaslat szerint elkülönített számlán kell kezelni ,
és a számlán szereplő összeg kizárólag a vadkár térítéssel összefüggő, egyezséggel, vagy
jogerős bírósági ítélettel megállapított vadkár megfizetésére használható fel . A javaslat szerint
a vadkár alap képzés, felhasználás szabályainak betartását a vadászati hatóság ellen őrzi .
Amennyiben a vadászatra jogosult felszólítás ellenére és ismételten megszegi a vadkár alap
képzés, felhasználás szabályait, azt a javaslat olyan súlyú szabályszegésnek minősíti, hogy
ebben az esetben a vadászati hatóság jogosultságot kapna arra, hogy a vadászatra jogosulta t
töröljék a hatósági nyilvántartásból . A javaslat ugyanis abból a feltételezésb ő l indul ki, hogy
ilyen esetekben a vadgazdálkodás, a vadászat gyakorlásának, hasznosításának olyan súly ú
hiányosságai is megállapíthatók, amelyek az adott vadászatra jogosult esetében alapos okkal
feltételezhetik, hogy a vadászatra jogosult tevékenysége már sérti, vagy sértheti a
vadállománnyal való szakszerű gazdálkodás szabályainak betartását, betarthatóságát .

2. Amennyiben az eredeti javaslat a tulajdonosi gy ű lésen megjelent földtulajdonosok számár a
általános jelleggel biztosítja azt a jogot, hogy a vadászati jog hasznosításával kapcsolato s
döntéseket meghozza, nem indokolt, hogy az előhaszonbérleti jog gyakorlásának kizárásáró l
való döntés meghozatalához az általános szabályoktól való eltérő szavazati arányt állapítson
meg .

Budapest, 2015 . november 4 .

Magyar Polgári Szövetség
Képviselőcsoportja
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