HIRDETMÉNY
Tisztelt Földhasználók!
A „Tatai Gazdák Vadásztársaság és Természetvédő Egyesület” 11-252050-509 kódszámú
vadászterület jogosultja ezúton értesíti a Tisztelt Földhasználókat, hogy a 1996.évi LV. törvény 75.§ (1) a)
pontjában előírtaknak megfelelően a vadkárral kapcsolatos ügyekben kapcsolattartóként valamennyi
érintett település közigazgatási területére eső földterületek esetében Szabó Kálmán Elnök került
kijelölésre.
Levelezési cím: Tatai Gazdák Vadásztársaság, 2890 Tata, Dózsa György utca 75.
A jogszabályban rögzített vadfajok által okozott vadkár következtében felmerülő kárigényüket kizárólag
írásban, az egyesület posta címére küldött tértivevényes levél formájában közölhetik. A bejelentést a
törvényes földhasználó teheti meg, amelynek tartalmaznia kell az érintett ingatlan helyrajzi számát, a
károsított haszonnövény megnevezését, a tapasztalt káresemény idejét és annak leírását. A bejelentéshez
mellékelni kell az ingatlan földhasználati lapját, továbbá az tárgyévi támogatás igénylés adott parcellára
vonatkozó térképi lapját és területi adatainak azonosítását (blokkazonosító, parcellaszám és igénylésben
szereplő terület). A bejelentést nem törvényes földhasználó csak a Ptk. szerinti meghatalmazás
birtokában, annak csatolásával adhatja be.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amennyiben megegyezés nem jön létre Társaságunk és a Károsult
között, úgy minden esetben közös költségviselés mellett vadkárszakértő közreműködését kell igénybe
venni a kár mértékének megállapítására. Vadkárbecslést csak a Kormányhivatal névjegyzékben szereplő
szakértő végezhet.
Felhívjuk a Földhasználókat, hogy a fokozottan vadkárveszélynek kitett növénykultúrák (jellemzően, de
nem kizárólag kukorica, napraforgó) esetén a vetést megelőzően legalább 15 nappal értesítsék a
vadászatra jogosultat arról, hogy hol milyen növényt és mekkora területen kívánnak vetni (vetésterv). Az
értesítés célja, hogy a jogosult felkészülhessen és megfelelő tervet tudjon kidolgozni a kármegelőzésre.
Amint az bizonyára T. Földhasználó számára is ismert, a 1996.évi LV. törvény és annak 79/2004. (V.04)
számú végrehajtási rendelete a föld használója számára is meghatároz a vadkárok megelőzése körében
kötelezettségeket az alábbiak szerint:
Vtv.79.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a föld használója a vadkárok, valamint a vadban okozott károk
megelőzése érdekében köteles:
a) a vadkár elhárításában, illetve csökkentésében a vadászatra jogosulttal egyeztetett, és a
károkelhárítására vagy csökkentésére alkalmas módon közreműködni;
b) a károsodás vagy a károkozás veszélye esetén a vadászatra jogosultat haladéktalanul értesíteni és
tájékoztatni;
c) károkozás csökkentése érdekében közvetlenül az erdősült terület mellett található mezőgazdasági tábla
esetén gondoskodni arról, hogy az erdősült terület szélétől legalább 5 méter szélességben olyan
mezőgazdasági kultúra kerüljön termesztésre, amely magassága alapján lehetővé teszi az erdőből kiváltó
vad észlelését és vadkárelhárító vadászatát;
d) az általa szakszerű agrotechnológiával művelt, a vad általi károkozás ellen a tőle elvárható
mértékben és módon védett területeket a kritikus időszakokban ellenőrizni;
e) nagy értékű növénykultúra esetében, illetve a fokozottan vadkárveszélyes területen fokozottan
közreműködni a vadkár megelőzése és elhárítása tekintetében;
f) a vadállomány kíméletéről megfelelő eljárások alkalmazásával gondoskodni;
g) a mezőgazdasági tábla esetén hozzájárulni, hogy a vadászatra jogosult ideiglenesen, vadkárelhárító
vadászatok célját szolgáló berendezéseket létesítsen, ha a létesítés és fenntartás költségeit a vadászatra
jogosult fedezi;(magaslesek)
h) apróvadas vadászterületen az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott táblák
kaszálása során vadriasztó láncot vagy egyéb, hanghatáson alapuló vadriasztó eszközt használni.
(2) A föld használója jogosult a vadállomány túlszaporodása miatt a vadászati hatóságnál
állományszabályozó vadászat elrendelését kezdeményezni.

25. § A 79/2004 (V.04.) FVM Rendelet a következő 82/A. §-sal egészül ki:
„82/A.§ (1) A Vtv. 79. § (1) bekezdés e) pontjának alkalmazásában, nagy értékű növénykultúrának
minősül a csemegekukorica, az étkezési napraforgó, a szántóföldi zöldségnövények, az ökológiai
gazdálkodásban termesztett növények, valamint a fajta előállítási, fajta fenntartási, vetőmag előállítási és
kísérleti célú növényállományok.
2) A Vtv. 79. § (1) bekezdés e) pontjának alkalmazásában fokozottan vadkárveszélyes területnek minősül
az a mezőgazdasági művelés alatt álló tábla,
a ) amelynek szegélye 40%-ot meghaladóan erdő, nádasművelési ágba vagy műveléssel felhagyott, a vad
elrejtőzését lehetővé tevő, egyéb művelési ágba tartozó területtel határos, továbbá
b) amelynek szegélye 40%-ot meghaladóan más mezőgazdasági művelés alatt álló táblával határos és a
tábla fekvése szerinti vadászterület erdősültsége meghaladja a 30%-ot.
A Vtv. 79. § (1) bekezdés h) pontjának alkalmazásában, vadriasztó láncot vagy egyéb hanghatáson alapuló
vadriasztó eszközt olyan mezőgazdasági művelés alatt álló táblákon kell alkalmazni, ahol a termés
betakarítása, illetve a kultúrállapot fenntartása kaszálással, vagy szárzúzással történik. A vadállományban
a vadriasztó eszközök használatának elmulasztása miatt keletkező kárt a föld használójának meg kell
térítenie a vadászatra jogosult részére. Az igazoltan bekövetkezett kár megtérítését a vadászatra jogosult
a bekövetkezéstől számított harminc napon belül írásban kérheti.”
(3) Ha a föld használója e törvény szerinti, rendes gazdálkodás körébe tartozó közreműködési
kötelezettségének szakszerű és a károk elhárítására, csökkentésére alkalmas módon az (1) bekezdés a)-g)
pontjaiban foglaltak szerint nem tesz eleget, a vadkárt a föld használójának a terhére kell figyelembe
venni.
(4) Ha a föld használója vadkár igényét érvényesíteni kívánja, úgy az adott növénykultúrában keletkezett
vadkárra vonatkozó – a miniszter által rendeletben megállapított – bejelentési határidőn belül az észlelést
követően, legfeljebb 15 nap elteltével – az egyes növénykultúrákra meghatározott bejelentési időszakban
– köteles azt a vadászatra jogosultnak írásban bejelenteni!
Tájékoztatom a T. Földhasználókat, hogy a vadászatra jogosult kész a vadkárok megelőzése érdekében az
ésszerűség mértékéig mindenben együttműködni a földhasználókkal!

Tata, 2020. március 21.
Tisztelettel:

