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TÁJÉKOZTATÓ 

A zártkerti ingatlanok területén vadak által okozott károkról, bejelentésének, illetve 
megtérítésének módjáról 

 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény, illetve a 
vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004 (V.4.) FVM rendelet rendelkezései alapján, a vadászatra 
jogosult az e jogszabályokban foglaltak alapján köteles a vad által okozott kárt a károsultnak 
megtéríteni.  

VADKÁR 

Vadkárnak minősül: a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a 
mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei nyúl és a fácán által a 
szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben okozott kár 
tíz százalékot (a továbbiakban: természetes önfenntartási érték) meghaladó része. 

Nem tekinthető vadkárnak, és így a vadkár számításánál nem vehető figyelembe a megújuló 
természeti erőforrásnak és nemzeti vagyonnak minősülő vadállomány életfeltételeinek kielégítésére 
szolgáló, természetes önfenntartási érték, amely az okozott kár tíz százalékát teszi ki. 

A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vadfajjal vadgazdálkodási tevékenységet folytat 
és annak vadászatára jogosult, valamint akinek a vadászterületén a károkozás bekövetkezett, illetve 
akinek a vadászterületéről a vad kiváltott. 

A KÁR MEGÁLLAPÍTÁSA 

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár (a továbbiakban együtt: kár) megtérítése iránti 
igényt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított tizenöt napon belül írásban kell közölni a 
kárért felelős személlyel. 

Ha a károsult és a kárért felelős személy között a közléstől számított öt napon belül nem jön létre 
egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, és a károsult kárának megtérítését nem 
közvetlenül a bíróságtól kéri, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat 
jegyzőjétől (a továbbiakban: jegyző) öt napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a 
kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárás lefolytatását. A 
határidő elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény 
szerinti igazolási kérelemnek van helye. 

A kár megállapítását a miniszter által rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő 
(a továbbiakban: szakértő) végezheti. A szakértőt a jegyző három munkanapon belül rendeli ki. 

A kár felmérését - a miniszter által rendeletben megállapított egyszerűsített vadkárfelmérési szabályok 
szerint - a kirendeléstől számított öt napon belül kell lefolytatni. A kárfelmérést akkor is le kell folytatni, 
ha a kár bejelentése az (1) bekezdésben előírt határidő után történt. Ha késedelmes bejelentés miatt 
a kár vagy mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentő terhére kell figyelembe 
venni. 

A vadászatra jogosult, illetve a föld használója az egyezség meghiúsulása esetén három munkanapon 
belül kérheti másik szakértő kirendelését a költségek előlegezése mellett. Ebben az esetben a kárral 
érintett földterületen lévő termények betakarítására csak az újabb szakértői vizsgálat befejezése után 
kerülhet sor. 
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A szakértő köteles a kárfelmérésről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul átadni a jegyzőnek. A jegyző 
a szakértői vadkárfelmérési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a 
felek között a kár megtérítésére vonatkozóan. 

Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a 
közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza a kötelezett kártérítésre vonatkozó 
kötelezettségvállalását, a felek által előlegezett eljárási költség felek általi viselését, a kártérítés 
(eljárási költség) összegét és pénznemét, a teljesítés módját és határidejét, a jegyző az egyezséget 
határozatba foglalja és jóváhagyja. 

Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti. 

A károsult az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül 
kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

A KÁR MEGELŐZÉSE 

A vadászatra jogosult a károk megelőzése érdekében köteles: 

- a földhasználók számára elérhető módon a vadkárral kapcsolatos ügyekben hivatalos 
kapcsolattartót megadni; 

-  a vadászati jog gyakorlását úgy megszervezni, hogy az a föld használatával összefüggő gazdasági 
tevékenységgel összhangban legyen; 

- a vad általi károkozás vagy a károkozás veszélyének észlelése esetén a föld használóját 
haladéktalanul értesíteni; 

-  a vadászati hatóság által jóváhagyott éves vadgazdálkodási terv gímszarvasra, dámszarvasra, 
őzre, muflonra és vaddisznóra vonatkozó részét teljesíteni; 

-  fokozott vadkárveszély esetén a vad riasztásáról gondoskodni, valamint a vadkárral veszélyeztetett 
területre megfelelő számú és típusú, a vadkár megelőzését vagy elhárítását szolgáló vadgazdálkodási 
berendezést elhelyezni; 

- ha a vadkár megelőzése másként nem valósítható meg hatékonyan, úgy a föld használójával 
egyeztetve ideiglenes villanypásztort telepíteni a kár veszélyének fennállása idejére, melynek 
üzemeltetéséről a vadászatra jogosult és a föld használója közösen gondoskodik; 

-  ha a villanypásztor telepítése nem elegendő a vadkár megelőzéséhez, illetve a vadkár megelőzése 
másképp nem valósítható meg hatékonyan, úgy a föld használójával egyeztetve más, a vadkár ellen 
célravezető szakszerű védekezési, illetve riasztási módszerek alkalmazásában közreműködni, illetve 
ahhoz hozzájárulni; 

-  a szükséges mennyiségben és mértékben elterelő etetést végezni; 

-  a szükséges mennyiségben és mértékben vadkárelhárító vadászatot folytatni; 

-  a nagyvadállomány túlszaporodása esetén - a fokozott vadkárveszélyre tekintettel - a vadászati 
hatóságnál idényen kívüli állományszabályzó vadászat engedélyezését kezdeményezni. 

A föld használója a vadkárok, valamint a vadban okozott károk megelőzése érdekében köteles_ 

- a vadkár elhárításában, illetve csökkentésében a vadászatra jogosulttal egyeztetett, és a károk 
elhárítására vagy csökkentésére alkalmas módon közreműködni; 
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- a károsodás vagy a károkozás veszélye esetén a vadászatra jogosultat haladéktalanul értesíteni és 
tájékoztatni; 

- a 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; 

- az általa szakszerű agrotechnológiával művelt, a vad általi károkozás ellen a tőle elvárható 
mértékben és módon védett területeket a kritikus időszakokban ellenőrizni; 

- nagy értékű növénykultúra esetében, illetve a fokozottan vadkárveszélyes területen fokozottan 
közreműködni a vadkár megelőzése és elhárítása tekintetében; 

-  a vadállomány kíméletéről megfelelő eljárások alkalmazásával gondoskodni; 

- 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; 

-  apróvadas vadászterületen az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott táblák 
kaszálása során vadriasztó láncot vagy egyéb, hanghatáson alapuló vadriasztó eszközt használni. 

A föld használója jogosult a vadállomány túlszaporodása miatt a vadászati hatóságnál 
állományszabályozó vadászat elrendelését kezdeményezni. 

Ha a föld használója e törvény szerinti, rendes gazdálkodás körébe tartozó közreműködési 
kötelezettségének szakszerű és a károk elhárítására, csökkentésére alkalmas módon nem tesz eleget, 
a vadkárt a föld használójának a terhére kell figyelembe venni. 

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. 

Mezőgazdasági vadkárt a vadkárbecslési szabályok szerint a következő időszakokban lehet 
bejelenteni, igényelni: 

 a) őszi gabona  október 1.-augusztus 15. 
 b) tavaszi gabona  április 1.-augusztus 1. 
 c) kukorica  április 15.-november 30. 
 d) burgonya  április 15.-október 15. 
 e) napraforgó, szója  április 15.-szeptember 30. 
 f) borsó  március 1.-augusztus 30. 
 g) szőlő, gyümölcsös  egész évben 
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TÁJÉKOZTATÓ 
A zártkerti ingatlanok területén vadak által okozott károkról, bejelentésének, illetve 

megtérítésének módjáról 
 
 
 

Jellemző problémája a Biatorbágy városa külterületein élőknek, hogy a zártkertekbe 
a vadak betörnek, és ott kárt okoznak a termesztett növényekben, termésben. Több 
beadvány, panasz is érkezett, érkezik az ott lakóktól a témával kapcsolatban. 

A vadak által okozott károk mértékének megállapításáról, megtérítésének módjáról  a 
vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. 
törvény, valamint a 79/2004. (V. 4.) a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint 
a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló FVM 
rendelet rendelkezik. Ez alapján lehetőség van a kár megtérítését kérni attól, aki a 
kárért felelős.  

A károsultak káruk enyhítéséül szolgáló lehetőségekről, illetve a további károkozás 
megszüntetésének esetleges eszközeiről készült tájékoztató. 

Kérem a tisztelt Bizottság tagjait, fogadják el a tájékoztatót. 

 

 
Biatorbágy, 2017. április 10. 
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Tarjáni István s.k. 
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Biatorbágy Város Képviselő-testületének 

Településfejlesztési Bizottságának 
 

/2017. (IV. 18.) határozata 
 

Tájékoztató a zártkerti ingatlanok területén vadak által okozott károkról, 
bejelentésének, illetve megtérítésének módjáról 

 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta 
és elfogadásra javasolja a zártkerti ingatlanok területén vadak által okozott károkról, 
bejelentésének, illetve megtérítésének módjáról szóló tájékoztatót. 
 
 
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
 
 
 

Kecskés László 
elnök 
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