
KÉRELEM VADKÁRBECSLÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA1 

A KÁROSULT  
Neve:                   ................................................................................................................. 
Lakcíme/ levelezési címe: ..................................................................................................   
Telefonszáma:  ................................................................................................................... 
Jogcíme (a megfelelő aláhúzandó): tulajdonos, haszonélvező, bérlő, egyéb:  ................... 

A FÖLDTERÜLET: 
Település szerinti fekvése: ................................................. 
Helyrajzi száma: ................................................................. 
Jellege: ............................................................................... 
Nagysága: ...........................................................................  
Dűlő megnevezése: ............................................................ 
Károsított terület nagysága (=ha./m2 /: .............................. 
A károsult által vélt  károsító vad: ......................................................................................... 
A vadkár keletkezésének időpontja/folyamatos kártétel esetén az utolsó kártétel időpontja 
(megfelelő aláhúzandó): ............................................................................................... 
Vadkárok tételes felsorolása és annak a tulajdonos által becsült értéke:  
................................................................................                          ......................................... 
................................................................................                          ......................................... 
...............................................................................                           .........................................   
...............................................................................                            .........................................   
A kárért felelősnek tartott vadásztársaság megnevezése, címe: ........................................... 

........................................................... ...................................................................................... 

 A vadkár közlésének időpontja a vadásztársaság képviselőjével: .............................................. 

NYILATKOZAT 
Mint károsult bejelentem, hogy – a fentiekben rögzítettek szerint – vadkárom keletkezett. 
Kijelentem, hogy a kárért felelős személy (illetékes vadásztársaság) 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.  
Hozzájárulást adok ahhoz, hogy a hatóság személyes adataimat az ügyintézés céljából kezelje. 
 
_______________, 202___év _____________ hónap _____ nap 

 

                                                                                   .................................................................... 
                                                                                                        Kérelmező/Károsult 
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Tájékoztató 
 
Kivonat2 a „vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról” szóló 1996. évi 
LV. törvényből 
 

„A kár megállapítása 
 
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. 
 
81/A. § A kárfelmérési eljárásra az e törvényben meghatározott eltérésekkel és 
kiegészítésekkel az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényt kell alkalmazni.” 

 
 
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 37. § (1) bekezdése alapján a kérelem az illetékes 
hatóságnál vagy - ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki - a kormányablaknál 
terjeszthető elő.  
 
A kérelmet be lehet nyújtani személyesen is, aláírva a hivatalunknál, vagy postai úton. (cím: 
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal, 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. szám.) 
 
A hatóság kereshető -ügyfélkapus azonosítás után- az e-papír rendszeren (epapir.gov.hu) is, 
vagy jogi személy esetén a cégkapu rendszeren (cegkapu.gov.hu) keresztül. 
 
Tájékoztatom arról is, hogy az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján, az eljárás a kérelemnek az 
eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul. 
 


