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Tisztelt Földhasználó! 

 

Ön a Magyaregregyi Máré Vára Vadásztársaság, mint a 02-500850-406 kódszámú vadászterület 

vadászatra jogosultja (székhelye: 7624 Pécs, Bárány út 2., Pécsi Törvényszék: 02-02-0001407, 

adószám: 18307560-2-02) képviseli dr. Czéh-Tóth Imre elnök, vadászterületén mezőgazdasági 

tevékenységet folytat. 

Mint az Ön, mint a Vadásztársaságunk elemi érdeke, hogy az Ön által folytatott tevékenység és a 

vadgazdálkodásunk egymás érdeksérelme nélkül, lehetőleg mindkét fél előnyére, párhuzamosan 

történjen. 

A vadászati törvényben is előírt kölcsönös együttműködés érdekében keressük meg Önt, hogy még a 

mezőgazdasági munkák megkezdése előtt egyeztetni tudjunk az Ön által termeszteni kívánt kultúrákat 

illetően, szakmai segítséget tudjunk nyújtani ahhoz, hogy az Ön által használt földterületeken az 

esetleges vadkárokat lehetőleg elkerülni, illetve minimalizálni lehessen, kölcsönösen megbeszéljük és 

közös együttműködéssel kialakítsuk a szakmailag leg megfelelőbb védekezési formákat, tájékoztassunk 

Önt a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben 

(Vtv.) előírt kötelezettségeiről, kölcsönösen tájékozódjunk egymás tevékenységéről és hosszú távra 

biztosítsuk a mindkét fél számára előnyös együttműködést. 

A tapasztalatok alapján a károk mértéke jelentősen csökkenthető a megfelelő vetésszerkezet 

kialakításával, a vadkár veszélyes területek figyelembevételével a termeszteni kívánt kultúrák esetében. 

A kölcsönös együttműködés, a megfelelő tájékoztatás, kommunikáció lehetővé teszi, hogy már a vetést 

megelőzően közösen megtervezhessük a szükséges intézkedéseket.  

 

 

Vadásztársaságunk részéről az általános kapcsolattartó Szilágyi Gábor hivatásos vadász.  

Elérhetőségei: telefon: 30-6418610, lakcím: 7633 Kárász, Ady Endre utca 24., e-mail: 

szilagyigabor30@gmail.com. 

 

Tájékoztatásul az alábbiakban összefoglaljuk a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv.) és a végrehajtási rendelete (Vhr.) földhasználókra 

vonatkozó előírásait annak érdekében, hogy együttműködésünk a közös érdekeink mentén, a jogszabályi 

keretek között, a lehető leg korrektebb és eredményesebb legyen. 

 

A földhasználó (gazdálkodó) kötelezettségei: 

 

Vtv.79. § (1) A föld használója a vadkárok, valamint a vadban okozott károk megelőzése érdekében 

köteles 

a) a vadkár elhárításában, illetve csökkentésében a vadászatra jogosulttal egyeztetett, és a károk 

elhárítására vagy csökkentésére alkalmas módon közreműködni; 

b) a károsodás vagy a károkozás veszélye esetén a vadászatra jogosultat haladéktalanul értesíteni és 

tájékoztatni; 

c) 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; 

d) az általa szakszerű agrotechnológiával művelt, a vad általi károkozás ellen a tőle elvárható mértékben 

és módon védett területeket a kritikus időszakokban ellenőrizni; 

e) nagy értékű növénykultúra esetében, illetve a fokozottan vadkárveszélyes területen fokozottan 

közreműködni a vadkár megelőzése és elhárítása tekintetében; 

f) a vadállomány kíméletéről megfelelő eljárások alkalmazásával gondoskodni; 
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g) 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; 

h) apróvadas vadászterületen az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott táblák 

kaszálása során vadriasztó láncot vagy egyéb, hanghatáson alapuló vadriasztó eszközt használni. 

(2) A föld használója jogosult a vadállomány túlszaporodása miatt a vadászati hatóságnál 

állományszabályozó vadászat elrendelését kezdeményezni. 

(3) Ha a föld használója e törvény szerinti, rendes gazdálkodás körébe tartozó közreműködési 

kötelezettségének szakszerű és a károk elhárítására, csökkentésére alkalmas módon az (1) bekezdés a)–

g) pontjaiban foglaltak szerint nem tesz eleget, a vadkárt a föld használójának a terhére kell figyelembe 

venni. 

(4) 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. 

 

A bekövetkezett vadkár érvényesítésének a rendje: 

 

Vtv.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. 

(3) A kár megállapítását a miniszter által rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő 

(a továbbiakban: szakértő) végezheti. A szakértőt a jegyző három munkanapon belül rendeli ki. 

(4) 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. 

(4a) 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. 

(5) 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. 

(6) 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. 

(7) Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást 

megszünteti. 
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(8) A károsult az eljárást megszüntető végzés véglegessé válásától számított harminc napon belül kérheti 

a bíróságtól kárának megtérítését. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

(9) Abban az esetben, ha a károsult kérésére a közjegyző előzetes bizonyítási eljárás keretében vadkár 

felmérés céljából szakértőt rendel ki, a szakértő a kárfelmérési eljárás megindításáról, valamint a 

helyszíni felmérés helyéről és időpontjáról köteles igazolható módon értesíteni a vadászatra jogosultat. 

A vadászatra jogosult a szakértő eljárásáról készülő jegyzőkönyvben foglaltakra jogosult észrevételeket 

tenni a kár tényével és mértékével összefüggésben. Ha a vadászatra jogosult képviselője a szakértő 

értesítése ellenére nem jelenik meg a kárfelmérési eljárás helyszínén, úgy ez az eljárás lefolytatását nem 

akadályozza. 

 

Vhr. 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. 

(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 

Vhr. 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. 

Vhr. 83. § (1)Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kárfelmérést az igazságügyi szakértői 

szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 

miniszteri rendeletben vagy az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői 

tevékenység végzésének feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakirányú 

végzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy végezhet. 

(2) A Vtv. 75. § (2) bekezdése alkalmazásában erdőgazdálkodásban okozott vadkár az erdősítésben a 

vad rágása, hántása, túrása, taposása, törése által a csemeték elhalását előidéző, vagy a csúcshajtás 

lerágásával, letörésével a csemeték fejlődését akadályozó, továbbá az erdei magok elfogyasztása által a 
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természetes erdőfelújulás elmaradását okozó károsítás. A kár pénzértékben történő megállapításához a 

károsított erdőrészlet értékét kell alapul venni. 

(3) A Vtv. 81. § (3) bekezdésének alapján a települési önkormányzat jegyzője által kirendelhető 

szakértők névjegyzékét a vadászati hatóság állítja össze, és azt a települési önkormányzatok jegyzőinek 

rendelkezésére bocsátja. 

Vhr. 84. § (1) A vadkárfelmérésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a szakértő 

és a felek megnevezését, címét, a szakértő helyszíni megállapításait, az általa megállapított kár mértékét, 

valamint azt, hogy a károsult a kár megelőzési kötelezettségének milyen módon tett eleget, illetve a 

felek vadkárátalány-fizetésben megállapodtak-e. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell továbbá a felek, 

illetőleg képviselőik által a szakértő megállapításaira tett esetleges észrevételeit is. 

(2) A mezőgazdasági (ideértve a szőlőt és gyümölcsöst is) és az erdei vadkárok felméréséhez a 

szakértő által alkalmazott jegyzőkönyv mintáját a 19. számú melléklet tartalmazza. A jegyzőkönyvet a 

szakértőnek és a vadkárfelmérési eljárással érintett feleknek (képviselőinek) kell aláírniuk. 

(3)A kárfelmérési jegyzőkönyvre alappal nem hivatkozhat az, aki annak tartalmát aláírásával nem 

hitelesítette. Ha valamelyik fél a jegyzőkönyv tartalmával nem ért egyet, e tényt a jegyzőkönyv 

aláírásával egyidejűleg, a jegyzőkönyv megjegyzés rovatában rögzítheti. 

 

Tisztelt Földhasználó! 

 

Kérjük, hogy a fentiek alapján szíveskedjen kapcsolattartó hivatásos vadásztársunk útján felvenni a 

kapcsolatot vadásztársaságunkkal, még a konkrét mezőgazdasági munkák megkezdése előtt.  

 

 

 Pécs, 2022. március 9.     Dr. Czéh-Tóth Imre elnök s.k. 


