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Jakab István, a MAGOSZ elnöke, az Országgyűlés alelnöke
Szólláth Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei
Szervezetének elnöke

A természetvédelmi érintettségű állatfajok – különösen a vetési varjak,
seregélyek, darvak és vadlúdfajok – évről évre jelentős károkat okoznak a
gazdálkodók számára. A jelenlegi szabályozási keretek között a gyakorlatban
nem lehetséges a károk jogszerű megelőzése, valamint a gazdálkodók által
elszenvedett károk jogos megtérítése. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a
gazdálkodók érdekeire tekintettel igyekszik a helyzetet megnyugtatóan
rendezni, a gazdák tájékoztatásával, engedélyezési eljárásban való
közreműködéssel, jogalkalmazó hivatalokkal való együttműködéssel, valamint a
MAGOSZ-szal közösen a jogalkotó felé tett módosító javaslatokkal.
A természetvédelmi érintettségű állatfajok nem csak a megyében, hanem az ország
jelentős részén okoznak bosszúságot, komoly anyagi kárt a növénytermesztéssel és
halászattal foglalkozók számára. A tavalyi évben a kamara falugazdászai által a
megyében végzett kérdőíves felmérésünk alapján – amit 561 gazdálkodó töltött ki –
több mint 10 ezer hektár nagyságrendű érintett területről van szó, ahol a
terméskiesés változó, átlagosan 25%, azonban vannak területek, ahol a 80%-ot is
eléri.
A probléma feltárása és megoldása érdekében több kezdeményezést is elindított a
NAK Hajdú-Bihar Megyei Szervezete, így számos szakmai fórumot tartottunk, a
joggyakorlatban érintett hatóságok képviselőivel több alkalommal folytattunk
egyeztetéseket. Falugazdászaink tájékoztatják a gazdálkodókat, közreműködnek a
természetvédelmi hatóság riasztási, gyérítési engedélyezési eljárásában, a
formanyomtatványok előkészítése, helyszíni szemlék szervezése útján.
Ezúton is fokozottan kérjük a kárt szenvedett gazdálkodókat, hogy keressék a
falugazdászokat, akik minden káreseményt rögzítenek, segítik a szabályos hatósági
eljárást.
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Fontos, hogy a gazdák a jelenlegi szabályozás által biztosított módon, az
engedélyezett módszerekkel végezzék a riasztási, gyérítési tevékenységeiket.
Mindemellett az a tapasztalat, hogy a jelenlegi szabályozás és az az alapján
alkalmazott joggyakorlat nem teszi lehetővé a gazdálkodók számára a jogszerű
megelőzést és a károk jogos megtérítését. A NAK és a MAGOSZ ezzel kapcsolatban
megkereste az agrártárcát, jelezve a problémát, illetve egy szakértők által készített
javaslatcsomagot is vitára bocsátott, amely alapján megkezdődhettek az
egyeztetések az Agrárminisztérium illetékes területeivel a hatékony kármegelőzés
és a kártérítés pénzügyi és szabályozási eszközeiről. Bízunk abban, hogy
kezdeményezéseink eredményeként hamarosan átfogó megoldások születnek, és a
hosszú évek óta jelentős károkat elszenvedő gazdálkodók kára megtérítésre
kerülhet.
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