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A bejelentés tartalmi
kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő
megírta,
hogy
Fonyódon valaki rendszeresen
nagy mennyiségű eledelt
helyez el az utcán, ennek
következtében
számos
vadállat
megjelenik
éjszakánként. Bejelentő látott
már rókát, nádi sakált, sünt, de
most már több vaddisznó is
megjelent a környéken, ezért
esténként már nem mernek
gyerekekkel
és
kutyával
kimenni azt utcára.

lezárt

Az ügyben eljárásra jogosult Fonyód Város Jegyzője a közérdekű bejelentésben foglaltakat
megvizsgálta. Megírta, hogy a Fonyódi Rendőrkapitányság megkeresése alapján megtudták,
hogy a rendőrkapitánysághoz ilyen jellegű bejelentés korábban nem érkezett, de a vadállatok
belterületi megjelenéséről értesítették a területileg illetékes vadásztársaságot.
Az ügyben szintén megkeresett Somogy Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban:
Kormányhivatal) megírta, hogy a Kormányhivatal, mint vadászati hatóság hatáskörét a vad
védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
(továbbiakban: Vtv.), illetve a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló
1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V.4.) FVM rendelet
tartalmazza. A vadászati hatóság intézkedései során kizárólag a hivatkozott jogszabályokban
meghatározott feladatkörökben köteles, illetve jogosult eljárni, azokon nem terjeszkedhet túl. A
Vtv.8. § (2) bekezdése alapján a belterület nem része a vadászterületnek, ezért – hatáskör hiányában
- a belterületeken tartózkodó nagyvadak, ragadozók (róka, aranysakál, vaddisznó, stb.) elfogását,
elejtését a vadászati hatóság nem engedélyezheti.
A fegyverekről és a lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 36. § előírásai
alapján lakott területen a kárt okozó vad elejtéséhez - közegészségügyi, illetve közbiztonsági okból,
illetve a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében - az elejtés helye
szerint illetékes rendőrkapitányság engedélye szükséges. A súlyos kárt okozó vad elejtését bárki
kezdeményezheti, azonban célszerű a problémát a helyi önkormányzat jegyzőjének jelezni,
aki kérelem formájában értesíti az illetékes Rendőrkapitányságot. Egyebekben az érintett
helyi önkormányzatot, valamint a területileg illetékes vadászatra jogosult szervet az engedély
kiadásáról haladéktalanul tájékoztatni kell. A Kormányhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a
vadak fegyverrel történő elejtésén kívül lehetőség van azok humánus befogására is - befogó
karámmal, altatólövedékkel, valamint nem tiltott, illetve megengedett csapdázási módszerrel melyhez javasolják szakember közreműködését kérni - tekintettel arra, hogy ennek végrehajtása
nem tartozik a Kormányhivatal feladatai közé.

