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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mikor kapnak méltó büntetést a kedvtelésből gyilkoló 
vadászok?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Magyarország az állatbántalmazások és a felelőtlen állattartás területén élen jár. Naponta hallunk 
szörnyű híreket megkínzott, meggyilkolt, kidobott, éheztetett kutyákról. Ami a sajtóban megjelenik,
csak a jéghegy csúcsa, ezeknél sokkal több a nyilvánosságra soha nem kerülő esetek száma. 
Sajnos, azok az emberek is követnek el ilyen bűncselekményeket, akiknek a természet védelme a 
hivatásuk. Egyre gyakrabban értesülünk vadászok által kilőtt kutyákról, holott a legtöbb esetben 
számos más módon megoldható lenne például egy vadászterületen kóborló, sőt, gazdájával sétáló 
eb problémája. A vadásztársaságok „természetesen” mindig megvédik az elkövetőket, lobogtatják 
az erre engedélyt adó paragrafusokat, miközben egy kis körültekintéssel, emberséggel kevésbé 
drasztikus, életet nem követelő módszerekhez is folyamodhatnának.

A legutóbbi hír szerint nagy valószínűséggel vadászok lőttek ki két kutyát a szőci hegyen. Mindkét 
állat gazdás volt, mindkettőben volt chip, és mindkettőt kereste a gazdája. Megállapíthatatlan, hogy
volt-e olyan veszélyhelyzet, amiért nem volt más mód, mint lelőni a két kutyát. 

Az állatvédők és az állattartók egyaránt felháborítónak tartják a vadászok önkényes túlkapásait. 
Nehezményezik azt is, hogy Magyarországon alig van olyan szabad terület a természetben, ahol 
anélkül sétáltathatnák a kutyáikat, hogy veszély leselkedne rájuk – állatra és emberre egyaránt.

Kérdezem ezért Miniszter Urat:

- Tervezik-e a vadászok jogkörének szűkítését, ténykedésük szigorítását társállatok kilövésével 
kapcsolatban?



- Tervezik-e szigorítani a vadászok kötelező pszichológiai alkalmassági vizsgálatát?
- Tervezik-e növelni a szabad kutyasétáltatás számára engedélyezett területek számát?
- Mikor kapnak méltó büntetést a kedvtelésből gyilkoló vadászok?

Várom válaszát.

2019. március 4.

Arató Gergely
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