ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2022. március 29-i soron következő ülésére
Tárgy: lakott területen történő állategészségügyi védekezés
Remeteszőlős Község belterülete 3 km hosszúságban közvetlenül határos a Remete-hegyi – fokozott védelem alatt
álló – erdőkkel. A közelség miatt rendszeresen jelenik meg vad Községünk belterületén.
A jelenlegi helyzetben az afrikai sertéspestis (ASP) miatt Községünk közigazgatási területe különösen ellenőrzött
terület.
Az elmúlt napokban 7 alkalommal tévedt be Remeteszőlős belterületére beteg, legyengült vaddisznó, mely esetekben
a hatóság intézkedését kellett kérnünk.
Egyeztettünk a NÉBIH és a Pilisi Parkerdő Zrt. szakembereivel, valamint a területileg illetékes Budaőrsi Rendőrkapitánysággal, akik arról tájékoztattak, hogy a kárt okozó (fertőző betegség) vadat Remeteszőlős belterületén el kell
ejteni.
Jogi háttér
A lakosságnak, ha a település belterületén megjelenő, esetleg kárt is okozó vadfajt (pl. rókát) észlel, bár vadfajról, sőt
vadászható vadfajról van szó, mégsem a területileg illetékes megyei vadászati hatóságot kell megkeresnie, ugyanis a
vadászati hatóságnak nincs illetékessége a belterületen megjelenő vaddal és az általuk okozott kárral kapcsolatos
intézkedésekre, irányuljon az akár a vad elejtésére, akár befogására. Ugyanez vonatkozik a vadászatra jogosultakra is,
a legközelebbi vadászterület vadászatra jogosultjára is. A vadászati törvény szerint vadászni belterületen tilos, ezért a
jogszabály nem is terjed ki az utóbbi tevékenységére.
A helyi önkormányzat feladatkörébe tartozik többek közt a településüzemeltetés, a köztisztaság, környezetegészségügy, a helyi környezet- és természetvédelem, valamint a helyi közbiztonság, amelyek kapcsolódnak a
belterületen megjelenő vadfajokhoz és az általuk okozott problémákhoz. A fegyverekről és lőszerekről szóló
253/2004. (VIII. 31.) Kormányrendelet 36. §-a pedig kimondja, hogy a kérelemnek egyebek (pl.: az elejtés pontos
helye) mellett tartalmaznia kell a biztonsági intézkedéseket, a lakosság tájékoztatásának módját, amelyet
tulajdonképpen a feladat nagyságából és összetettségéből adódóan csak a helyi önkormányzat tud egy kézben
összefogni és kezelni.
A bejelentést tehát a település jegyzőjének kell címezni. A jegyző kezdeményezheti, hogy az illetékes
rendőrkapitányság engedélyezze a megjelenő, esetleg kárt okozó állatok kilövését. Ebben az esetben a rendőrség
határozatában konkrétan meghatározásra kerülnek a fegyverhasználat körülményei, amely alapján vadászok (nem
feltétlenül a legközelebbi vadászatra jogosult vadászai) vadászpuskával vagy vadász íjjal elejthetik a vadat. Lakott
területen ugyanis a vadászati törvény értelmében csak kiürítve, tokban tartható, illetve szállítható vadászfegyver.
A vad csapdával történő befogása talán a leginkább elfogadható megoldás a lakosságnak. Ehhez azonban azt is hozzá
kell fűzni, hogy ez a humánusnak tűnő megoldás csak átmeneti megoldásnak tekinthető, mert a települési
környezethez szokott vad a befogást és elszállítást követően valószínűleg hamarosan újra megjelenik a lakott területen.
A vadászati törvény értelmében vadat elfogni az e célra szolgáló hálóval, befogó karámmal, altató-, bénítólövedékes
fegyverrel, valamint a vonatkozó közösségi rendeletben nem tiltott, illetve megengedett csapdázási módszerrel lehet.
Ez a paragrafus azonban szintén csak a vadászterületre vonatkozik, belterületre nem, a vadászatra jogosultak
csapdázást végző hivatásos vadászai nem kötelezhetőek a lakott területeken erre a tevékenységre.
Ennek megfelelően a belterületen megjelenő élő rókák és vaddisznók esetében a bejelentéseket, megkereséseket a
területileg illetékes Önkormányzathoz továbbítják a hatóságok.
A belterületen megjelenő beteg vad esetében állategészségügyi okok miatt a vadat el kell ejteni és laboratóriumi
vizsgálattal kell ellenőrizni fertőzöttségét.
A fentiek alapján egyeztettünk a Pilisi Parkerdő Zrt. szakembereivel, akik a következő javaslatot tették:
 Önkormányzatunknak meg kell kérni az engedélyt Remeteszőlős lakott területén a kárt okozó vad elejtésére a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
 Az engedélyt csak erre kiképzett, a megfelelő fegyvertartási engedéllyel bíró személy számára lehet csak
kiadni.
 A területünkön jelenlévő afrikai sertéspestis (ASP) betegség miatt célszerű olyan vadászra vonatkozóan
megkérni az engedélyt, aki állatorvos is egyben, mivel a szükséges mintavételekben és az elvégzendő
vizsgálatok tekintetőben ő bír a megfelelő ismeretekkel.
 A Pilisi Parkerdő megadta annak az illetőnek a nevét, aki Budapest területén ezeket a feladatokat elvégzi és a
megfelelő szakmai kompetenciákkal bír.

A fentiek alapján – hivatkozva a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 36. §-ában
foglaltakra – kérelmet nyújtottunk be a Pest Megyei Főkapitánynak arra vonatkozóan, hogy engedélyezze
Remeteszőlős lakott területén a kárt okozó vad elejtését, közegészségügyi és közbiztonsági okból, illetve a köz- és
magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében.
A kérelemben a következő – Pilisi Parkerdő Zrt. által javasolt – személyt jelöltük meg.
A belterületi vadászatot irányító személy: Dr. Lehoczky Pál
Az elejtésben részt vevő vadász: Lehoczky András
Személyesen is egyeztettem Dr. Lehoczky Pál úrral, aki egyben állatorvos, valamint a Pest Megyei Vadászati kamara
elnöke. A doktor úr a Budapest II. és III. kerületi Önkormányzataival szerződéses jogviszonyban van a következő
feladatok elvégzésre:
 Önkormányzati értesítés alapján kárt okozó vad elejtése, közegészségügyi és közbiztonsági okból, illetve a
köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében.
 Önkormányzati értesítés alapján belterületre tévedt beteg vadállatok elejtése és a szükséges állategészségügyi
eljárások lefolytatása.
 Önkormányzati értesítés alapján belterületen elhullott vadállatok begyűjtése és a szükséges állategészségügyi
eljárások lefolytatása.
 Készenlét tartása a hétvégi időszakban is.
A fentiek alapján javaslom, hogy Önkormányzatunk is kössön megállapodást Dr. Lehoczky Pállal (Punctum
Vadgazdálkodási Szolgáltató és Tanácsadó Kft.).
Határozat javaslat:
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a belterületen megjelenő beteg
vadállatok elleni védekezésről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet
36. §-a alapján a közegészségügyi és közbiztonsági okokból, illetve a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való
megóvása érdekében történő, a kárt okozó vad elejtésére vonatkozó engedélyt megkérte a polgármester a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányságtól.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Remeteszőlős lakott területén a kárt okozó vad elejtése
érdekében kössön megállapodást a Punctum Vadgazdálkodási Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel, a következő feladatok
ellátására:
 Önkormányzati értesítés alapján kárt okozó vad elejtése, közegészségügyi és közbiztonsági okokból, illetve a
köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében.
 Önkormányzati értesítés alapján belterületre tévedt beteg vadállatok elejtése és a szükséges állategészségügyi
eljárások lefolytatása.
 Önkormányzati értesítés alapján belterületen elhullott vadállatok begyűjtése és a szükséges állategészségügyi
eljárások lefolytatása.
 Készenlét tartása a hétvégi időszakban is.
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