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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak ,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Földművelésügyi Minisztériumot vezető miniszterhez

„Hogyan kívánják megel őzni a belterületi vadkárokat Badaesonyörs területén?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület -- amely 514 tagjával Badacsonyörs
legmeghatározóbb civil szervezete – levélben fordult hozzám, hogy egy, a lakosságot és a z
üdülő népességet is érintő súlyos problmára hívja fel a figyelmem, és közbenjárásomat kérje .

Idén az egyedület számos tagja és a lakosság jelent ős része is tapasztalta, jelezte, hogy a
környékbeli ingatlanokon vadkár keletkezett . Sajnos mindinkább jellemz ően a belterületeke t
érintően túrnak és rágnak a vadak, amelynek esetenként 30 éves fenyőfák, cédrusok estek
áldozatul . A veszteségeket fotódokumentáció is igazolja (mellékelve) .

Az állatok egyre jobban hozzászoknak az emberekhez, már a vadrisztók sem tartják távol őket
sikeresen, a probléma így a kül- és belterületeken egyaránt, szinte napi rendszerességge l
jelentkezik. Fényes nappal vaddisznő családok, őzek közlekednek a lakóházak közt, többen
már odáig jutottak, hogy félnek a saját ingatlanjaikon tartózkodni, szürkületben ki se m
merészkednek, és gyermekeiket nem engedik egyedül az érintett területekre . Ez a helyze t
egyre inkább tarthatatlan, a vadállomány exponencálisan nő, és láthatóan a helyi Csobánc
Vadásztársaság tehetetlen .



Az egyesület úgy véli, hogy a vadászgazdálkodás újraszervezésére lenne szükség, amíg ne m
történik komoly baleset . A közelmúltban sajnos a szomszédos Ábrahámhegy belterületéne k
központi részén kellett egy Vaddisznó esetében kényszerkil ővést alkalmazni, mert komoly
problémát okozhatott volna.

Úgy tudjuk, hogy a térségben működő előző vadásztársaság elindított a belterületi vadkár
felszámolására egy komplex megoldási folyamatot, ami idén márciusban sajnos félbeszakadt .

Információink szerint a Szentendrei Önkormányzat létrehozott egy csapatot vadászokból, aki k
próbálják szinten tartani az elszabadult állapotokat . Úgy véljük, ez a megoldás
Badacsonyörsön is javítana a helyzeten, megfékezhetné a lakóövezetbe betévelygő vadakat ,
így elkerülhető lenne egy esetleges személyi sérülés, baleset .

Kérdezem a fentiek kapcsán a Tisztelt Miniszter Úrtól :

A Kormány milyen intézkedésekkel kívánja a belterületi vadkár keletkezését megel őzni?

Számíthat Badacsonyörs és környéke a Kormány segítségére az említett probléma kapcsán ?

Biztosítja a Kormány a szükséges feltételeket egy megel őző csapat kialakítására és
működtetésére ?

Budapest, 2017 . december 06 .

Tisztelettel :



Melléklet:  

Vadkár fotódokumentáció Badacsonyörs területén. 
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