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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: "Mennyire komolyan vehető a miniszterelnök-helyettes 
által felvázolt -szika szarvassal kapcsolatos- terv?" 

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a FeHoVa kiállítás megnyitó beszédében megemlített 
egy, a jövőben szerinte felvázolható tervet.

A miniszterelnök helyettes elmondta, hogy a sertéspestis miatt a hazai vaddisznóállomány hatalmas 
károkat szenved el. Ennek a jelenségnek az egyik nagy vesztesei a vadaskertek, melyeknek a 
vaddisznó vadászatból származó bevétel jelenti, az egyik fő bevételi forrást. A jövőben vélhetően 
nagyon nehezen áll vissza vaddisznó populáció mérete és a muflon, illetve dámvad vadászata nem 
fogja tudni a kieső bevételt pótolni.

Semjén Zsolt leszögezte, hogy nem szeretné, hogy csökkenjen a vadászipar bevétele. Ezt részben 
úgy akarja elérni, hogy idegenhonos állatfajokat telepítenek be ezekbe a vadaskertekbe, például 
szikaszarvast. Elmondása szerint a vadaskertekkel szemben lehetünk engedékenyek, így oda a 
betelepítés megengedhető. A legtöbb országban vadasparkba lett betelepítve a szikaszarvas, 
ugyanakkor onnan kiszökve szaporodott el.

Köztudott, hogy Ázsiában a szikaszarvas génállományában jelentős génszennyeződés lépett fel az 
eltérő alfajok közti kereszteződés miatt. Hazánkban ezáltal az őshonos gímszarvas génállománya 
kerülhet veszélybe. Ez pedig ahhoz vezethet, hogy csökken az amúgy nagy jelentőségű gímszarvas 
vadászat aránya, ha keveredik a két állomány, hiszen kevésbe lesz vonzó vad a vadászok, 
természetfotósok számára. Illetve kis trófeája miatt a trófeavadászok között sem annyira népszerű 
vad.

Ez a felvázolt terv ellent mondd a kormányzati céloknak, kommunikációnak, miszerint a cél az 
őshonos növény- és állatfajok védelmével párhuzamosan az idegenhonos és inváziós fajok 



kiszorítása.

Az alábbi kérdésekben várom Miniszter Úr megtisztelő válaszát.

Mennyire komolyan vehető ez a miniszterelnök-helyettes által felvázolt terv?

Valóban ez az egyetlen mód a vadaskertek pénzügyi bevételének szinten tartására? Ha leromlik a 
gímszarvas génállománya, nem kerül veszélybe a hazai gímszarvas vadászat?

Nem tart a kormány a genetikai állomány romlásától ez esetben?

Milyen lépéseket tervez kormányzat tenni az ilyen jellegű felvetések helyett, a hazai, őshonos 
vadállomány védelmének érdekében?

Válaszát és együttműködését előre is köszönöm!

Hohn Krisztina országgyűlési képviselő
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