
Vadkár 

  

AZ ÜGYET  INTÉZŐ OSZTÁLY: 
 

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Osztály  7960. Sellye, Dózsa 
György u. 1.    
 

ÜGYINTÉZÉS HELYE, ELÉRHETŐSÉGE ÉS RENDJE: 
 
Sellyei Közös Önkormányzati  Hivatal 
7960.Sellye, Dózsa Gy. u. 1.  
Telefon: 06/73/580-900 
E-mail:  
Ügyfélfogadási időpontok: 
általános ügyfélfogadás (Ügyfélszolgálat ) 
hétfő-kedd : 8 – 12 óráig 

szerda: 8 – 12 óráig  13-15,00 óráig 
csütörtök: nincs 
 péntek:   8 – 12 h. 
Ügyintézési határidő: 30 nap      

 

Az eljárás illetékköteles. A fizetendő eljárási illeték 3.000,-Ft, melyet illetékbélyegben 
kell a kérelem beadásakor leróni. 

 

 
Vonatkozó jogszabályok 

• A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. 
törvény 

• 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól 

• 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 58. § szakértő 

  

Az eljárás menete 

Az eljárás a károsult bejelentésére indul. 

Kötelező megtéríteni a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által 
a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei nyúl és a fácán által a 
szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben 
okozott kár öt százalékot meghaladó részét (vadkár). 



A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vad vadászatára jogosult, és akinek 
vadászterületén a károkozás bekövetkezett, illetőleg akinek vadászterületéről a vad kiváltott. 

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítését a kár bekövetkezésétől - 
folyamatos kártétel esetén az utolsó kártételtől - számított harminc napon belül lehet 
igényelni. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. 
A vadkár megállapítását meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő végezheti. A 
szakértőt a jegyző nyolc napon belül rendeli ki. 

A kárbecslés időpontjáról és helyéről - az azon való részvétel céljából - a jegyző az 
érdekelteket értesíti. A kárbecslést 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 
megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, a jegyző az egyezséget határozatba foglalja 
és jóváhagyja. Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző 
az eljárást megszünteti. 

A károsult az eljárást megszüntetõ végzés jogerőre emelkedésétől számított harminc 
napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár! 

A jegyző által kirendelt szakértő által lefolytatott vadkárbecslési eljárás - ideértve a jegyző 
által lefolytatott eljárás költségeit is - költségeinek megfizetésére - eltérő megállapodás 
hiányában - a Polgári perrendtartás költségviselésre vonatkozó szabályait kell megfelelően 
alkalmazni. 

 


