Eljárási illeték: 3.000,- Ft

KÉRELEM VADKÁRBECSLÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA
A KÁROSULT
Neve:
Lakcíme/ levelezési címe:
Telefonszáma, emailcíme:
Jogcíme:

tulajdonos, haszonélvező, bérlő, egyéb*:

A FÖLDTERÜLET:
Helyrajzi száma:
Növényzete:
Nagysága:
Károsított terület nagysága:
A károsult által vélt károsító vad:
A vadkár keletkezésének időpontja/folyamatos* kártétel esetén az utolsó kártétel időpontja:
................................................................................................................................................................
Vadkárok tételes felsorolása és annak a tulajdonos által becsült értéke:
hrsz.

,- Ft.

hrsz.

,- Ft.

hrsz.

,- Ft.

hrsz.

,- Ft.

A kárért felelősnek tartott vadásztársaság megnevezése: .......................................................................
A vadkár írásbeli közlésének időpontja a vadásztársaság képviselőjével: ...........................................
NYILATKOZAT
Mint károsult bejelentem, hogy – a fentiekben rögzítettek szerint – vadkárom keletkezett.
Kijelentem, hogy a kárért felelős személy és köztem a vadkár közlésének időpontjától számított 5
napon belül nem jött létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről. Egyidejűleg
bíróságon nem kértem a károm megállapítását.
Kérem - a kárért felelős személy és köztem egyezség létrehozására irányuló - kárbecslési
eljárás lefolytatását.
Tudomásul veszem, hogy az eljárási költségeket (elsősorban: általános tételű eljárási illeték, a
szakértői kirendelés díja) meg kell előlegeznem, mert ennek hiányában a jegyző az eljárást
megszünteti.
Kelt: …………………………….
Kérelmező/Károsult
* A megfelelő aláhúzandó.
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Tájékoztató vadkárbecslési eljárásról
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
(a továbbiakban: Vt.) alapján
A vadkár fogalma:
Vt. 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 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 vadkárügyben induló jegyzői eljárás menete:
Vt. 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.
Szakértő kirendelése:
Vt. 81. § (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.
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 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.
A jegyző eljárása a szakértői vélemény alapján:
Vt. 81. § (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.
(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.
Vt. 81/A. § A kárfelmérési eljárásra az e törvényben meghatározott eltérésekkel és
kiegészítésekkel az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényt kell alkalmazni.
Mezőgazdasági vadkárt a vadkárbecslési szabályok szerint a következő időszakban lehet
bejelenteni:
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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A vadkárral kapcsolatos jegyzői eljárásra az ingatlan fekvése szerinti jegyző illetékes.
Ügyintézési határidő: 30 nap
A kérelmező által megelőlegezendő eljárási költség:
1) Eljárási illeték: 3.000 Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni a benyújtott kérelmen.
2) Szakértői díj
Kapcsolódó jogszabályok:
• A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény
• a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet
• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Kis-Fehér Katalin sk.
jegyző
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