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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapjá n
KI19599 . számon hozzám benyújtott, „Miképpen látja el vadgazdálkodási feladatait a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága a Badacsonyi Vadgazdálkodási Egység
területén?” című írásbeli kérdésére a következő választ adom.
A 19-303950 kódszámú Badacsonyi Vadgazdálkodási Egységben a vadászati jogot ' a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság gyakorolja . A vadászterület kiterjedése brutt ó
8040 ha, ebből több mint 4000 ha a Balaton vízfelülete . A vadászterület fennmaradó része
magába foglalja Badacsonytomaj, Badacsonytördemic és Szigliget települések belterületét ,
illetve a településekhez tartozó nyaraló, üdül ő és zártkerti területeket is . A nem vadászható
részek levonása után a nettó terület 2800 ha nagyságú .
Mint az bizonyára Ön el őtt is ismert, a terület az idegenforgalmi szezonban s űrűn
látogatott, nagyszámú kiránduló, illetve nyaraló tulajdonos keresi fel . Ez a tény szűkíti a
vadászati lehetőségeket és az alkalmazható vadászati módokat . Az élőhelyi adottságokho z
kiválóan alkalmazkodó vaddisznó állomány természetesen az érintett vadgazdálkodási egysé g
területén is jelen van. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy az elhanyagolt ,
nem művelt ingatlanok kiváló táplálkozó és búvóhelyet jelentenek a vaddisznók számára, íg y
azok sok esetben a belterületi ingatlanokat el sem hagyják .
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A belterület közelsége a fegyverrel való állománygyérítést nem teszi lehetővé, ezért a
Nemzeti Park igazgatóság a 2011-12-es vadászati évt ől Badacsonyban és Szigligeten is
működtet vaddisznó befogókat . Az igy befogott vaddisznókat a területr ől elszállítják .
A 2007-2017 közötti 10 éves üzemtervi ciklusban a vadászati hatóság által jóváhagyott
lelövési tervszámokat a vadászati jog jogosultja minden évben teljesítette. Ha pedig az adott
vadászati évben a lelövési terv teljesítésre került, úgy a hatóságtól a tervszámok pozití v
irányba történő módosítását kérte .
A vadászható területnagysághoz viszonyítva a lelövési és befogási számok országo s
átlagban kifejezetten magasnak számítanak.
Képviselő Úr említi kérdésében a gép jármű-vadütközés számát. Az elmúlt 8 vadászati éve t
tekintve összesen 41 regisztiált vaddisznó-gépjármű ütközés történt. A legtöbb gázolás a
2016-17-es vadászati évadban volt, szám szerint 8 vaddisznót gázoltak el a szóban forg ó
vadászterületen.
Másik fontos kérdés a felmerülö mezőgazdasági vadkárok rendezése. A kifizetett vadkáro k
összege éves viszonylatban 300 ezer és 500 ezer forint között mozog . Kifizetetlen,
rendezetlen vadkárügye a Nemzeti Park Igazgatóságnak nincs. Sok esetben a kár
megelőzésének céljából anyagilag is hozzájárul a kerítések megerősítéséhez. A Nemzeti Park
Igazgatóság mindent elkövet annak érdekében, hogy az itt lakók, illetve az ide látogató k
számára a vaddisznó ne okozzon kellemetlenséget.
A hatályos jogi szabályozás is lehet ővé teszi a vadászatra jogosultnak. hogy számo s
módon és eszközzel gyéríthesse a vaddisznóállományt . A megfelelő megoldások megtalálása
és alkalmazása érdekében nagyon fontos szerepe van a nyaraló tulajdonosoknak és az álland ó
lakosoknak is, hogy telkük, birtokuk rendezett legyen, a keletkezett hulladékot elszállítsák .
Remélem, hogy tájékoztatásom választ adott a Képvisel ő Úr részéről felmerült kérdésekre.
Budapest, 2018 . február „)e.”
Üdvözlettel.
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