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A zártkert kategória ma már hivatalosan nem használt minősítés. A telekkönyvi nyilvántartás a 

földterületeket két osztályba sorolja, amely lehet belterület és külterület. A zártkerti kategóriába 

sorolt, a településhez tartozó szőlők, gyümölcsösök a külterülethez tartoznak. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 32. pontja határozza meg 

a lakott terület fogalmát. Eszerint lakott terület a település közigazgatási területének belterületi 

része, valamint az övezeti besorolástól függetlenül minden olyan külterületi településrész, ahol 

a nyilvántartott földrészleteket (ingatlanokat) tekintve legalább 50%-ban állandó tartózkodási 

hely szerint bejelentett (nyilvántartott) lakosság él, és a terület felhasználás, valamint az 

infrastruktúra-hálózat kialakítása a települést érintő - jóváhagyott - országos és térségi 

területrendezési tervekkel összhangban lévő településrendezési eszközöknek megfelel. 

 

Amennyiben a kérdéses zártkert a lakott terület fogalmába tartozik, úgy a kárt okozó vad 

elejtése a fegyverekről és lőszerekről 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.)  

36. §-ában foglalt szabályok szerint történhet. 

 

R. 36. § (1) bekezdése szerint: „Lakott területen a kárt okozó vad elejtéséhez – közegészségügyi, 

illetve közbiztonsági okból, illetve a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása 

érdekében – az elejtés helye szerint illetékes rendőrkapitányság engedélye szükséges. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell 

a) az elejtést irányító és a résztvevő természetes személyazonosító adatait, a fegyvertartási 

engedély adatait, 

b) az elejtés pontos helyét, idejét, és 

c) a biztonsági intézkedéseket, a lakosság tájékoztatásának módját. 

(3) Az érintett helyi önkormányzatot, valamint a területileg illetékes vadászatra jogosult szervet 

az (1) bekezdés szerinti engedély kiadásáról haladéktalanul tájékoztatni kell.” 

 

Az (1) bekezdés szerinti engedély kiadása iránti kérelmet az érintett település jegyzőjének kell 

előterjesztenie az illetékes rendőrkapitányságra.  

 

A vadászati törvény végrehajtási rendelete a vadászterület kiterjedésének megállapításánál 

figyelmen kívül hagyja azokat az ingatlanokat, amelyek a termőföldről szóló tv. hatályba 

lépéséig az ingatlan-nyilvántartásban zártkertnek minősültek. 

A vadászati hatóság e területet a föld tulajdonosának a kérelmére a vadászterület kiterjedésének 

a megállapításánál figyelembe vehető földterületnek minősítheti, amennyiben az 

vadgazdálkodásra alkalmas és az ingatlanon a vadászati tevékenység biztonságos feltételei 

adottak. Így amennyiben a zártkert vadászterületnek minősül, a kárt okozó vad elejtése a 

vadászati jogszabályok alapján történhet.        
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