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Napjainkban egyre gyakrabban hallunk
a lakott területen megjelenõ vaddal
kapcsolatos problémákkal és az ezek-
hez kapcsolódó konfliktusokkal.

A téma immár napi szinten jelen van
a médiában és sajnos egyre gyakoribb
eset, hogy a lakott területen bekövet-
kezett vad által okozott károkat a
szomszédos vadászatra jogosult-
tal kívánja megtéríttetni egy-egy
károsult, és ennek érdekében
nem ritkán akár jogi útra is tere-
li az ügyét.

Az országos szinten is egyre
fokozódó probléma súlyát szak-
mánk felismerte, így egyre gyak-
rabban hallani arról, hogy a bel-
területi károk kezelésére speciá-
lis jogi szabályozást kell alkotni.

A jogi környezet megváltoztatá-
sa alap esetben is évekbe telhet és
a megváltozott jogszabályok sem
biztos, hogy teljes mértékben szakmánk
elképzeléseit, illetve véleményét fogják
tükrözni, a jogalkalmazás szélsõséges
eseteirõl nem is beszélve.

A Pilisi Parkerdõ Zrt. Budapesti Er-
dészete a budai hegyvidék fõvárosunk-
hoz legközelebb esõ vadászatra jogo-
sultjaként, az elmúlt években több száz
ilyen esettel foglalkozott. A panaszosok
leggyakrabban érzelmileg felfokozottan
(dühösen, mert anyagi kárt okozott a
vaddisznó a kertjében, vagy félelemtõl
reszketve) keresik az illetékest, akitõl a
megoldást várják, lehetõleg azonnal.
Akinek volt „szerencséje” ilyen bejelen-
tõvel beszélnie az tudja, hogy egy-egy

beszélgetés alkalmával milyen nehéz
megértetni magunkat, a higgadtságunk
megõrzésérõl nem is beszélve.

A sok éves tapasztalataink azt mutat-
ják, hogy az ilyen esetekben a legfonto-
sabb a higgadt, érthetõ és következetes
kommunikáció, ami az általában feszül-
tebb légkörben cseppet sem egyszerû

feladat. Amennyiben sikerül a pana-
szossal megértetni a helyzet kialakulá-
sának okait, akkor az esetek csupán 1-
2%-a keresi tovább igazát jogi úton.

Ezeknek a feladatoknak a kezelése
óriási többletmunkát ró a vadászati szak-
emberekre, ezért fontos, hogy a lehetõ
legtöbb kommunikációs csatornát fel-
használjuk az információk megosztására.

Ebben lehetnek segítségünkre pél-
dául a helyi újságok, ahol alapvetõ
tudnivalókkal láthatjuk el az érintette-
ket. Ez egyébként a jogi útra terelt ese-
tek során is jó pont lehet a vadászatra
jogosult szempontjából, mivel ezzel bi-
zonyíthatja, hogy idõben felhívta a la-

kosság figyelmét a lehetséges problé-
mára. 

Másik lehetséges eszköz az internet
használata. Amennyiben a vadászatra
jogosult rendelkezik web-felülettel, ak-
kor azon elhelyezheti az alapvetõ infor-
mációkat tartalmazó anyagot, vagy már
meglévõ, a témával foglalkozó oldalt

ajánl az érdeklõdõ figyelmébe.
Így a telefonos bejelentések al-
kalmával nem kell újra és újra el-
mondani mindent, hanem meg-
kérhetjük a bejelentõt, hogy ke-
resse fel honlapunkat, webolda-
lunkat és ott választ talál a kérdé-
seire. Amennyiben mégis telefo-
non vagyunk kénytelenek kom-
munikálni, mindenképp hangsú-
lyozzuk ki, hogy a vadászatra jo-
gosult a tevékenységét a vadgaz-
dálkodás eszközeivel, a vadásza-
ti törvény alapján, a mûködési te-

rületén mint vadászterületen végzi. La-
kott területen nincsen illetékességünk
eljárni, azonban a mûködési területün-
kön számos vadgazdálkodási tevékeny-
séget végzünk a probléma megoldása
érdekében, pl.: etetés, itatás, dagonya-
fenntartás, létszám-apasztás stb. Érde-
mes megemlíteni, hogy az önkormány-
zat és a lakosság milyen lépéseket tehet
a probléma megszüntetése érdekében.
Mindannyiunknak fontos, hogy a szak-
mánk kommunikációja egységes és ha-
tékony legyen!

Rácz Károly
erdészetvezetõ-helyettes

Pilisi Parkerdõ Zrt., Budapesti Erdészet 

ERDÉSZETI KOMMUNIKÁCIÓ

A belterületi vadkárokkal kapcsolatos
kommunikációról

12. Nemzetközi erdészeti és

erdészettechnikai szakvásár 
2014. július 16-20. között rendezik meg Münchenben a következõ INTERFORST szakvásárt, 1970 óta immár a tizenkettediket. A nemzetkö-
zileg magas szinten jegyzett kiállítás az erdész szakemberek fontos találkozóhelye, ahol mindaz látható, ami fontos és új ebben a szakmá-
ban. A látogatókat érdekes fórumok, külön bemutatók is várják. Kiemelt program a „Grüne Couch”, mely az ipar, a tudomány és a politika pár-
beszédének rendezvénye. 

Az említett eseményeken túl értékes szakmai kapcsolatok kiépítésére és ápolására is lehetõség nyílik a magyar erdészeti szakemberek
számára. A négy évvel korábban megrendezett Interforst 2010 vásárra 24 országból 413 kiállító jött el. Kínálatukra 80 országból közel 50 ezer
látogató volt kíváncsi. Az idei kiállítás fõbb témakörei: erdõtelepítés, erdõvédelem, fakitermelés, farönk-tárolás, az erdei út karbantartása, a
szállítás speciális jármûvei, a fából nyerhetõ energia hasznosítása, az erdõk megõrzése, földmérések, munkavédelem és használt gépek.

Az INTERFORST 2014 szakvásárra elõvételben a világhálón keresztül, a szakvásár hivatalos honlapján lehet jegyet rendelni. Csak az eb-
ben a formában rendelt jegy ára kedvezményes. Minden online megrendelt belépõjegyet bankkártyával lehet kifizetni. Az e-mailben megkül-
dött jegyet (Print@homeTicket) kinyomtatva kell Münchenbe vinni a vásárlátogatóknak, amivel elkerülhetõ a felesleges és kényelmetlen sor-
banállás is. További információ és online jegyrendelés: www.interforst.com., www.munchenivasar.hu.

Az Erdészeti Lapok az INTERFORST 2014 szakkiállítás kiemelt hazai szakmai médiaképviselõje.
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