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VÁC RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

 

Ügyszám: 13100/2617/2019. ált. 
 

       Tárgy:  hozzájárulás kártékony vad elejtéséhez 

       Hiv.szám:- 

       Ea: Sztruhár Bettina 

   Tel: 0627/505-600/3573 

 

HATÁROZAT 

 

Petrovics László Ferenc, Nagymaros Város Önkormányzata polgármestere által 2019.06.21-én 

beadott, a kárt okozó vad lakott területen történő elejtése iránti kérelme alapján közbiztonsági okból 

illetve a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében a lakosság 

biztonságát veszélyeztető, nagy anyagi károkat okozó vaddisznók, szarvasok, őzek kilövését 

 

e n g e d é l y e z e m.  

 

Társas vadelejtés a kérelem mellékleteként csatolt térképmellékleten jelölt területen lehetséges 

amelyek: 

 

1. Rigóhegy - Szamaras utca - Fehérhegy u. - Magyarvölgy u. - Kálvária domb - Foglár dűlő által 

határolt fás-bokros terület, elhanyagolt telkek. 

 

2. Bokréta u. - Katica u. és Katica u. feletti fás-bokros terület, elhanyagolt telkek.  

 

3. Kittenberger Kálmán u. - Pállya Celisztin u. által határolt bokros, fás terület, elhanyagolt telkek. 

 

4. Szálloda u. - Villasor - Latorvölgy - Őz u. által határolt bokros, fás terület, elhanyagolt telkek. 

 

5. Kapuhegy - Kóspallagi út által határolt bokros, fás terület, elhanyagolt telkek.  

 

6. Sólyom-Sziget - János hegyi út kerékpárút felőli szakasza, zártkerti övezete. 

 

A tevékenységet irányító és felelős személy: 

 

- Tóth Zoltán  szül: Zebegény, 1968.02.24. 

   2626 Nagymaros, Kittenberger Kálmán u. 22/a. szám alatti lakos 

   fegyvertartási eng.száma: A046809 

   tel: 06-30/388-3648 

   mezőőr 

 

 

 

A vad elejtést végző személyek: 
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- Niedermüller Ervin   szül: Zebegény, 1970.01.15. 

                                 lc.: 2626 Nagymaros, Kittenberger Kálmán u. 13. 

                                  fegyvertartási eng.száma: 00008947 

 

 

- Végvári Péter            szül: Budapest, 1956.11.20. 

                                    lc.: 2626 Nagymaros, Latorvölgy 11142/1. 

                                    fegyvertartási eng.száma: A044563 

   

    

 

A tevékenység ideje és helye: 

Ideje : 2019. július 01. és 2019. szeptember 31. között, előre bejelentett időpontokban, 16-24 

óra közötti időszakban. 

Helye: Nagymaros belterületi része, a kérelem mellékletében csatolt térképszelvény szerint. 

Kárt okozó vad elejtése egyéni és társas formában lehetséges. 

 

A társas vadelejtési tevékenység során a terelésben sebzett vad kegyelemlövése során el kell érni, 

hogy a sebzett vad a lakott területen az élet és vagyonbiztonságot ne veszélyeztethesse. 

 

A tevékenység irányításáért Tóth Zoltán mezőőr a felelős, minden résztvevő köteles a 

rendelkezéseit betartani. 

 

A társas vad elejtés során kirívó szabálytalanság észlelése esetén a rendőrség részéről kijelölt 

vadászati kapcsolattartó a hivatásos vadászt értesíti, a hivatásos vadász a vad elejtés azonnali 

leállítását köteles elrendelni ! 

 

Egyéni vadelejtés során az egyéni vadászati módok közül a cserkelés alkalmazható melynek során 

a területen levő személy vagy gépjármű mozgást is fel kell mérni, ez esetben lövés leadása tilos! 

 

A vadelejtést végző személy köteles megbizonyosodni arról, hogy a lövés leadásával személy vagy 

vagyonbiztonságot nem veszélyeztet!  

 

Minden vadászlőfegyvert fegyverszíjjal kell felszerelni, töltött vadászlőfegyvert csak biztosított 

állapotban, fegyverszíjon,  vagy kézben lehet tartani, a fegyvert csak közvetlenül a lövés leadása 

előtt lehet kibiztosítani. Vadászlőfegyvert még töltetlen állapotban is tilos kézből letéve vagy 

vállról levéve tárgyhoz támasztani! A vad elejtés során vadászíj nem alkalmazható! 

 

A társas vadelejtésre irányuló tevékenységet irányító és felelős személy köteles gondoskodni a 

társas vadászat esetén kötelezően előírt szabályok (balesetvédelmi oktatás és dokumentálása, 

hajtástérkép készítés és résztvevők közötti kiosztás) és határozatom tartalma megismertetéséről és 

megtartatásáról. A társas vad elejtés során minden résztvevő ruházatán láthatósági jelzést kell 

elhelyezni és azt a vadelejtés befejezéséig köteles viselni. 

 

A vadászmester az egyéni vadelejtés során is köteles gondoskodni a tiltott lőirány jelzések 

elhelyezéséről, valamint felelős a lőirányok és a biztonsági rendszabályoknak valamint a határozat 

tartalmának a vad elejtésében résztvevő személyek részére - a tevékenység megkezdése előtt - 

dokumentált módon történő megismertetéséért és kimutathatóságáért.  
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A vad elejtésben résztvevők mind a társas mind az egyéni vad elejtés során kötelesek betartani a 

Vtv. 37.§ -ban meghatározott vadászati tilalmakra, a 37/A § -ban leírt tiltott vadászati eszközökre, 

37/B § -ban leírt tiltott vadászati módokra , 38.§ szerinti vadászati idény és vadászati tilalmi időre 

vonatkozó, valamint  a végrehajtási rendeletben foglalt korlátozásokat. 

 

Nagyvad utánkeresés során a hivatásos vadászok részére a 79/2004. (V.4.) FVM. rendelet 39. §-ban 

leírt eszközök is használhatóak. 

 

Az egyéni és társas vadelejtés során a vad elejtését csak a határozatban feltüntetett időben és a 

megjelölt személyek végezhetik. 

 

Az engedély hatálya kizárólag a kérelemben szereplő a határozat rendelkező részében  nevesített 

lakott területre terjed ki, a kártékony vadat a vadászterületről történő lőfegyver használatával, 

illetve a vadászterületen lévő vagy az oda visszatérő vadat elejteni tilos. 

 

A társas vad elejtés során a turista utak zárásáról az Önkormányzat, a közforgalmi utak zárásáról a 

Váci Rendőrkapitányság gondoskodik az Önkormányzat illetve a vadászmester előzetes jelzése 

alapján. 

 

A tervezett vad elejtésről minden egyes esetben a tevékenység megkezdése előtt legalább három 

munkanappal  a lakosságot a Polgármesteri Hivatal  a hirdetőtábláján és egyéb helyi média útján 

tájékoztatja. 

 

A kárt okozó vad elejtés tevékenység során keletkező mindennemű felelősség a tevékenység 

irányításért felelős személyt terheli. 

 

A határozatban nem részletezett de a vad elejtése során felmerülő egyéb kérdésekben a vad 

védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló – 1996. évi LV törvény, valamint 

annak végrehajtási szabályairól szóló – 79/2004.(V.4.) FVM rendelet valamint az elejtett vad 

kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló, 43/2011. (V. 26.) VM 

rendelet, valamint az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feladatairól 

szóló, 43/2011. (V. 26.) VM rendelet, továbbá a vadászatra jogosult  házi  szabályzata az 

irányadó. 

 

Ezen határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest megyei 

Rendőr-főkapitánysághoz címzett, de hatóságomnál benyújtott fellebbezésnek van helye, azonban a 

fellebbezésben  nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről a döntés meghozatala előtt 

tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell. A döntés fellebezésre tekintet nélkül végrehajtható.  

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja: 4000 Ft ( négyezer forint ) melyet a Pest megyei 

Rendőr-főkapitányság számlájára a fellebbezés benyújtásával egy időben kell hatóságom által 

kiadott készpénz átutalási megbízáson befizetni. 

 

Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett. 

 

 

 

 

INDOKOLÁS 

 



4 

 RZSNEO_3.90.100.0 (13100-6019,6172-SOEIET-678909166-901B0E16BA9C-6019,6286) 

Nagymaros Város polgármestere, Petrovics László kérelmet terjesztett elő hatóságomhoz a 

Nagymaros belterületén élő lakosságra veszélyforrást jelentő és vagyoni károkat okozó vadak 

lőfegyverrel történő elejtésére. 

 

Nagymaros belterületén a János hegy, Kálvária, Fehérvölgy, Elsővölgy, Szálloda u, Kapuhegy, 

Kóspallagi út, Alsó mező és környéke területrészen a vaddisznók, szarvasok és őzek 

megjelenésével és a kertekben okozott kártétellel kapcsolatban több lakossági közérdekű bejelentés 

érkezett az év folyamán. Az Ipoly Erdő Zrt. Nagymarosi Erdészet által kihelyezett élve befogó 

csapdák a problémát nem oldották meg.  

 

A kérelemhez csatolásra került a lakosság tájékoztatására irányuló hirdetmény tervezet, az Ipoly 

Erdő Zrt. Nagymarosi Erdészettel kötött együttműködési megállapodás, valamint megjelölték 

azokat a vadászlőfegyver tartási engedéllyel rendelkező vadászokat, akik az elejtésben részt 

vesznek. 

 

A kérelemben foglaltak szerint mindegyik helyszínen biztonsággal folytatható a vad kilövése, a 

természetes golyófogó háttér adott.  

 

 

Biztonsági intézkedések:  

A tervezett vad elejtésről a lakosságot Nagymaros Város Önkormányzata a helyi médiákban való 

figyelemfelhívással, valamint táblázással tájékoztatja.  

 

 

Alkalmazott jogszabályhelyek: 

 

A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. ( VIII. 31.) Kormány rendelet 36. § (1), (2) és (3) 

bekezdés. Az általános közigazgatási rendtartásról szabályairól szóló 2016. évi CL. Törvény 106. § 

(1) bekezdés, 80. § (1) bekezdés, 81. § (1) bekezdés és 116. § (1) és (2) bekezdés és 118. § (2) és 

(3) bekezdés. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját az 50/2004. ( VIII. 31.) BM rendelet 1. § 

(5) bekezdése szerint állapítottam meg. 

 

 

Vác, 2019. június 25. napon 

  

  Latorovszky Gábor  r. alezredes 

  rendőrségi tanácsos 

  kapitányságvezető 

 

 

   "nevében és megbízásából" 

 

 

  Hugyeczné Orosz Judit c. r. alezredes 

  Igazgatásrendészeti Osztályvezető 

 

 

Elektronikus aláírással hitelesített példány (elektronikusan, Posta hibrid-en/Cégkapun keresztül/): 

- Készült: 3 példányban 

1 példány :  Nagymaros Község Önkormányzat Hivatal Jegyzője 

1 példány:  Gáncs Viktor, erdészetvezető  
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1 példány: Tóth Zoltán, mezőőr  

1 példány:   Ügyirat 
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