VADKÁRBECSLÉSI ELJÁRÁS
Működési területemen (a Komárom-Esztergom Megye keleti térsége) alig találkoztam olyan
gazdálkodóval akinek valamely vetésében a terület vadon élő állatai kisebb-nagyobb károkat ne
okoztak volna. A területbejárások során gyakran tapasztaltam félreértéseket, felesleges vitákat a
kártérítési felelősséget, a kár mértékét, stb. illetően. Mindezeket elkerülendő, jelen tájékoztatóban
megpróbálom összefoglalni a vadkárok rendezésének jogszabályokban megfogalmazott rendjét.
A vadkárokért való felelősségről, a kár megelőzéséről, megállapításáról, stb. az 1996. évi LV. törvény
(Vadászati törvény) V. fejezete, illetve az ennek végrehajtási szabályairól szóló 79/2004. (V.4.) FVM
r. rendelkeznek. A tv. 75. § értelmében a vadkár megtérítésére az a vadászatra jogosult kötelezett,
akinek a területén a károkozás bekövetkezett, illetőleg akinek a vadászterületéről a vad kiváltott. A
vadászatra jogosult (egyedi eseteket kivéve, pl. kármegosztás) a kár 5 %-ot meghaladó részét (a nettó
bevételkiesés 95 %-át) köteles megtéríteni a károsultnak.
A vadkár megelőzése mindkét fél kötelezettsége! A 78. § alapján a vadászatra jogosult köteles a vad
lehetőség szerinti elriasztásáról gondoskodni, a vadászati jogot a mezőgazdasági tevékenységgel
összhangban gyakorolni, szükség esetén vadkárelhárító vadászatokat tartani, a földtulajdonos,
földhasználó hozzájárulásával vadkárelhárító berendezéseket (kerítés, elektromos karám, magasles,
stb.) állíthat fel. A 79. § szerint a föld használója köteles a vadkár elhárításában ill. csökkentésében
közreműködni, károsítás vagy annak közvetlen veszélye esetén a vadászatra jogosultat értesíteni,
köteles továbbá a vadállomány kíméletéről gondoskodni. A vadállomány túlszaporodása esetén
állományszabályozó vadászat elrendelését kezdeményezheti a vadászati hatóságnál. A föld használóját
az előírt kötelezettségek teljesítésével összefüggésben a rendes gazdálkodás körét meghaladó
közreműködésért ellenszolgáltatás illeti meg.
A vadkár megállapítása: A tv. 81.§ alapján a vadkár megtérítését a kár bekövetkezésétől számított 30
napon belül igényelheti a földhasználó. Az igénybejelentést mindenképpen írásban célszerű megtenni,
mivel az eljárás esetleges későbbi szakaszában ennek ténye nem bizonyítható. Bizonyos kártípusoknál
(kora tavaszi taposás, rágáskár, kukoricában vetést követő túráskár, napraforgóban virágzás előtti
rágáskár, stb.) célszerű előzetes kárszemlét kérni, mivel az ezek miatt bekövetkezett terméskiesés a
betakarítás előtti kárbecslésnél nem állapíthatók meg. A vadkár megállapítását meghatározott
szakirányú képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakértő (igazságügyi kárszakértő, vagy a
megyei vadászati hatóságnál nyilvántartott kárszakértő) végezheti. Amennyiben a felek a szakértő
személyében nem tudnak megegyezni, úgy közös kérelmükre a károkozás helye szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzője rendel ki kárszakértőt. A kár becslését a bejelentéstől számított 8
napon belül el kell végezni. A kár felméréséről a szakértő jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza a
szakértő és a felek megnevezését, a szakértő helyszíni megállapításait, a kár mértékét, a kármegelőzési
kötelezettségek teljesítésének módját, az érintett felek észrevételeit, stb. A jegyzőkönyvet a
kárszakértő haladéktalanul köteles megküldeni az illetékes jegyzőnek, aki a kárszakértői vélemény
alapján a felek közt létrejött egyezséget, vagy annak hiányát jegyzőkönyvbe foglalja, és az eljárást
lezárja. Az a fél, aki a jegyző által kirendelt szakértő kármegállapítását nem fogadja el, a jegyzőkönyv
kézhezvételétől számított 30 napon belül polgári peres úton kérheti a kár megállapítását. A határidő
elmulasztása jogvesztéssel jár!
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