
Illetékbélyeg helye: 3.000 Ft

Kérelem vadkárbecslési eljárás lefolytatására

A károsult:

Neve: ............................................................................................................................................

Lakcíme/ levelezési címe: ............................................................................................................ 

Telefonszáma: ..............................................................................................................................

Jogcíme (a megfelelő aláhúzandó): tulajdonos, haszonélvező, bérlő, egyéb: .............................

A földterület:

Helyrajzi száma: .............................................................................................

Nagysága (ha, m2): .........................................................................................

Jellege: ...........................................................................................................

Dűlő megnevezése: ........................................................................................

A vadkár keletkezésének időpontja/folyamatos kártétel esetén az utolsó kártétel időpontja (a 

megfelelő aláhúzandó): ................................................................................................................

Károsított terület nagysága (ha, m2): …........................................................................................

A károsult által vélt károsító vad: ................................................................................................

Vadkárok tételes felsorolása és annak a tulajdonos által becsült értéke: 

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

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

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

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

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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A kárért felelősnek tartott vadásztársaság megnevezése: ............................................................

A vadkár közlésének időpontja a vadásztársaság képviselőjével1

szóban/írásban: . ............................................................................

Nyilatkozat

Mint károsult bejelentem, hogy – a fentiekben rögzítettek szerint – vadkárom2 keletkezett.
Kijelentem,  hogy  a kárért  felelős  személy  és  köztem  a  vadkár  közlésének  időpontjától 
számított  8  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.

Aszód, …....................................................

....................................................................
                                                                                                        Kérelmező/Károsult

1 Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: kár) 
megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől -folyamatos kártétel esetén az utolsó kártételtől- számított 
harminc napon belül kell közölni a kárért felelős személlyel. 

2 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló1996. évi LV. törvény 75. § (1) A 
jogosult az e törvényben foglaltak alapján köteles megtéríteni a károsultnak 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 (a továbbiakban együtt: vadkár).
(2)  A  vadkár  megtérítésére  az  köteles,  aki  a  kárt  okozó  vad  vadászatára  jogosult,  és  akinek 

vadászterületén a károkozás bekövetkezett, illetőleg akinek vadászterületéről a vad kiváltott.
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