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TÁJÉKOZTATÁS 
Vadkárral kapcsolatos jegyzői eljárásról 

 
 
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a 
továbbiakban: Vtv.) 75. §-a rögzíti a vadkár fogalmát. 
„75. § (1) A vadászatra jogosult az e törvényben foglaltak alapján köteles a vad által okozott 
kárt (a továbbiakban: vadkár) a károsultnak megtéríteni. 
(2) Vadkárnak minősül 
a) a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezőgazdaságban 
és az erdőgazdálkodásban, továbbá 
b) 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. 
(3) Ha a vadászatra jogosult a jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervben a gímszarvasra és a 
vaddisznóra előírt elejtési tervszámokat nem teljesíti, akkor a következő vadászati évben a 
bekövetkezett vadkár teljes egészében a vadászatra jogosultat terheli. 
(4) Nem tekinthető vadkárnak, és így a vadkár számításánál nem vehető figyelembe a megújuló 
természeti erőforrásnak és nemzeti vagyonnak minősülő vadállomány életfeltételeinek 
kielégítésére szolgáló, a (2) bekezdés szerinti természetes önfenntartási érték. 
(5) A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vadfajjal vadgazdálkodási tevékenységet 
folytat és annak vadászatára jogosult, valamint akinek vadászterületén a károkozás 
bekövetkezett.” 
 
A Vtv. 81. §-a így rendelkezik: 
„81. § (1) Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár (e § alkalmazásában a 
továbbiakban együtt: kár) megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől 
számított tizenöt napon belül írásban kell közölni a kárért felelős személlyel. 
(2) Ha a károsult és a kárért felelős személy között az (1) bekezdés szerinti közléstől számított 
öt napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, 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 az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti igazolási 
kérelemnek van helye.” 
 
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V.4.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vtvr.) így 
rendelkezik: 
„82. § (1) A Vtv. 75. § (2) bekezdésében foglalt vadkár tíz százalékot meghaladó részét a 
bekövetkezett összes kár alapján kell számolni. 
(2) A Vtv. 75. § (2) bekezdésének alkalmazásában mezőgazdaságban okozott vadkár a vad 
táplálkozása, taposása, túrása vagy törése következtében a szántóföldön, a gyümölcsösben és 
a szőlőben a mezőgazdasági kultúra terméskiesését előidéző károsítás. A gyümölcs-, illetve 
szőlőtelepítésben bekövetkezett vadkár pénzértékét a pótlás mértékének arányában kell 
meghatározni. 
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(3) Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő időszakokban lehet 
bejelenteni, igényelni: 
a) őszi gabona: október 1. - július 31. 
b) tavaszi gabona: április 1. - augusztus 31. 
c) kukorica: április 15. - november 15. 
d) burgonya: április 15. - október 15. 
e) napraforgó, szója: április 15. - szeptember 30. 
f) borsó: március 1. - augusztus 30. 
g) szőlő, gyümölcsös: egész évben 
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, fajtafenntartási, vetőmag-előállítási és kísérleti célú növényállomány. 
(2) A Vtv. 79. § (1) bekezdés e) pontjának alkalmazásában fokozottan vadkárveszélyes 
területnek minősül az a mezőgazdasági művelés alatt álló tábla, amelynek szegélye 40%-ot 
meghaladóan 
a) erdő, nádas művelési ágba vagy műveléssel felhagyott, a vad elrejtőzését lehetővé tevő, egyéb 
művelési ágba tartozó területtel határos, vagy 
b) más mezőgazdasági művelés alatt álló táblával határos és a tábla fekvése szerinti 
vadászterület erdősültsége meghaladja a 30%-ot. 
(3) A Vtv. 79. § (1) bekezdés h) pontjának alkalmazásában vadriasztó láncot vagy egyéb 
hanghatáson alapuló vadriasztó eszközt szálas- és tömegtakarmányok, pillangósok, őszi és 
tavaszi keveréktakarmányok, valamint a gyepterületek művelése és betakarítása során kell 
alkalmazni.” 
 
A fentiekre megfelelően a jogszabály (Vtvr.) eltérést nem engedően és növényfajtákhoz 
köthetően rögzíti, hogy mikor és milyen növénykultúrára vonatkozóan lehet vadkárt 
bejelenteni.  
Először a vadkár megtérítéséért felelős személlyel, jogi személlyel kell felvenni a 
kapcsolatot, aki a jogszabálynak megfelelően a vadgazdálkodási tevékenységet folytató, illetve 
vadászatra jogosult. A kárért felelős értesítése és a megegyezés kezdeményezése kötelező 
jelleggel írásban, az írásos megkeresés dokumentált átvételével lehetséges. Kizárólag akkor 
indítható meg a jegyzői eljárás, amennyiben a dokumentált (például tértivevénnyel igazolt) 
átvételt követő 5 napon belül nem jön létre a károsult és a károkozásért felelős vadásztársaság 
között megegyezés a kár tekintetében. 
 
A jegyzőnél az eljárás papír alapú vagy ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelemre 
indul. Az eljárás illetékköteles, a fizetendő eljárási illeték 3.000,-Ft, melyet 
illetékbélyegben kell az írásbeli kérelem beadásakor leróni, vagy az Önkormányzat 
illetékszámlájára átutalással teljesíteni. A vadkár megállapítását kizárólag miniszteri 
rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő végezheti. A szakértőt a jegyző 
három munkanapon belül rendeli ki. A kárbecslés időpontjáról és helyéről - az azon való 
részvétel céljából - a jegyző az érdekelteket értesíti. 
 
A kárbecslésre a kirendelést követő 5 napon belül kerül sor, és akkor is le kell folytatni, ha a 
kár bejelentése az előírt határidő után történt. Ha késedelmes bejelentés miatt a vadkár vagy 
mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentő terhére kell figyelembe venni. A 
jegyző a szakértői vadkárbecslési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását 
kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan. Ha a felek között kötött egyezség 
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megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, a jegyző az egyezséget határozatba foglalja 
és jóváhagyja.  
 
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. 
 
Amennyiben 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 jogvesztő. 
 
A jegyző által kirendelt szakértő által lefolytatott vadkárbecslési eljárás (ideértve a jegyző által 
lefolytatott eljárás költségeit is) költségeinek megfizetésére eltérő megállapodás hiányában a 
közigazgatási rendtartás költségviselésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni 
(Ákr. 128. § (1) és (5) bekezdés). Az összeg jelentős mértékére tekintettel a kérelmező a 
szakértői költségeket letéti számlára történő befizetéssel megelőlegezni köteles. A 
későbbiekben az eljárás eredményétől függ a költségek megosztása a kérelmező és a 
vadásztársaság között. 
 
A Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal a vadkár esemény bejelentése és kárbecslési eljárás 
megindítása tárgyában formanyomtatványt rendszeresített. 
 
 
 
Csákberény, 2020. május 27. 


