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A Házszabály 102. §-ának (1) bekezdése alapján az egyes agrártárgyú törvénye k
módosításáról szóló T/7042 . számú törvényjavaslathoz a kővetkező

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 4 . §-a a következ ő új (17) bekezdéssel egészül ki :

„(17) A Vtv . 81 . §-a helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„81 . § (1) Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítése iránti igényt
a kár bekövetkezésétől – folyamatos kártétel esetén az utolsó kártételtől – számított harminc
napon belül kell közölni a kárért felelős személlyel _

(2) Ha a károsult és a kárért felel ős személy között az (1) bekezdés szerinti közléstől
számított 8 napon belül nem jön létre egyezségkár megtérítésér ől és a kártérítés mértékéről,
és a károsult kárának megtérítését nem közvetlenül a bíróságtól kéri, a károsult a károkozás
helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétő l (a továbbiakban: jegyző) nyolc
napon belül kérelmezheti a kárbecslési eljárás lefolytatását . A határidő elmulasztása esetén
igazolásnak van helye .

(3) Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megállapítását a miniszter által
rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkez ő kárszakértő (a továbbiakban: szakértő)
végezheti . A szakértőt a jegyző öt munkanapon belül rendeli ki .

(4) A kár becslését – a miniszter által rendeletben megállapított egyszer űsített
vadkárbecslési szabályok szerint – a kirendeléstől számított öt munkanapon belül kell
lefolytatni . A kárbecslés időpontjáról és helyérő l – az azon való részvétel céljából – a jegyz ő
az érdekelteket értesíti . A kárbecslést akkor is le kell fol atni ha a kár be'elentése az 1
bekezdésben előirt határidő után történt . Ha késedelmes bejelentés miatt a vadkár vag y
mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentő terhére kell figyelembe venni .



(5) A szakértő kötelesakárbecslésről készült jegyzőkönyveket haladéktalanul átadnia
jegyzőnek. A jegyző a szak értő i vadkárbecslési jegyzőkönyvben foglaltak alapfán egyezség
létrehozását kísérli meg a felek között'a kár megtérítésére vonatkozóan, illetve megállapítja az
egyezség létrejöttének hiányát. A jegyző — a szakértő vadkárbecslése alapján —azérintettek
közötti egyezséget jóváhagyja, illető leg az egyezség hiányát jegyzőkönyvbe foglalja .

(6) A károsult az egyezség hiányát megállapító jegyzőkönyv kézhezvételétő l számított
harminc napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését . A határidő elmulasztása
jogvesztéssel jár.

(7) A jegyző által kirendelt szakértő által lefolytatott vadkárbecslési eljárás – ideértv e
a jegyző által lefolytatott eljárás költségeit is – költségeinek előlegzésére a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályait kell alkalmazni ,
viseléséről a felek által kötött egyezségben, illetve a kártérítés tárgyában indított pert befejező
határozatban kell rendelkezni a Polgári perrendtartás költségviselésre vonatkozó szabályai
szerint'»'

Indokolás

A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiuma a vadgazdálkodással kapcsolatban okozott
károk anyagi jogi szabályainak újrafogalmazása és az új Polgári Törvénykönyv rendszeréb e
való beillesztése nyomán javasolta a kapcsolódó eljárási szabályok újragondolását, a
vonatkozó eljárási rendelkezések megfogalmazásából és rendszerbeli elhelyezkedéséb ő l
fakadó, korábban is meglevő bizonytalanságok felszámolását.

A korábbi szabályozás világos volt atekintetben, hogy a vadkár megtérítése iránti pert
meg kellett előznie a vadkár megállapítása és megtérítése iránti közigazgatási eljárásnak ,
amelyben a felek egyezsége hiányában a kárigényről a hatóság döntött . A bírói gyakorlat
ennek megfelelően értelmezte jogvesztőnek az igényérvényesítési határid őket. A hatályos
szabályozás bizonytalansága a Vtv . 81 . §-ának, különösen az (1) és (5) bekezdés
értelmezésével kapcsolatos problémákból adódik . Különösen a határidők jellege és
számításának módja, valamint az (5) bekezdésben meghatározott eljárás keretei vitatottak . Az
mindenesetre egyértelműen kiderül, hogy a hatályos szabályozás lehetővé teszi, hogy a
károsult a kárt – az előzetes kárbecslési eljárás mellőzésével – közvetlenül a bíróság előtt
érvényesítse.

A módosítás nyomán is megmarad a közvetlen bírósági út igénybe vételének
lehetősége, azonban a vad által okozott károk rögzítésére rendelkezésre álló rövid id ő miatt a
károsult vélhetően továbbra is jórészt az előzetes kárbecslési eljárást fogja igénybe venni .

A vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár bekövetkeztét és a ká r
megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől — folyamatos kártétel esetén az utolsó
kártételtő l — számított harminc napon belül kell közölni a kárért felel ős személlyel. A határidő
nem jogvesztő, tehát a kárigényre nincs kihatással azonban ha a késedelmes közlés miatt a
vadkár vagy mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelent ő terhére kell
figyelembe venni . A bizonyítás ugyanis a károsult terhére esik, azaz az ő érdeke, hogy az
mielőbb a megtérítésért felelős személy tudomására jusson. Ugyanakkor a másik félnek is
érdekében áll a kártételről való tudomásszerzés a további károkozás megel őzése és a
kárelhárításért szükséges cselekmények megtétele érdekében. A feleknek ezt követően nyolc



nap áll rendelkezésükre, hogy egymás között megállapodásra jussanak . Ennek elmaradás a
esetén — jogvesztés terhe mellett — nyolc nap áll a károsult rendelkezésére, hogy az el őzetes
kárbecslési eljárás lefolytatását kezdeményezze a jegyzőnél. Ezen eljárás gyakorlatilag
előzetes bizonyítási eljárásnak tekinthető , azonban, ha a felek között ennek keretei között
egyezség jön létre, azt a jegyző jóváhagyja és végrehajtható okiratnak minősül . Az előzetes
kárbecslési eljárás során a jegyző öt munkanapon belül szakértőt rendel ki, aki a kirendeléstő l
számított öt munkanapon belül lefolytatja a kárbecslési eljárást . A jegyző a szakértő által
készített jegyzőkönyv alapján kísérli meg a felek között az egyezség létrehozását, melynek
elmaradása esetén a károsult az egyezség hiányát megállapító jegyz őkönyv kézhezvételétő l
számított harminc napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését . Ezen határidő
elmulasztása jogvesztéssel jár. A jegyző által kirendelt szakértő által lefolytatott
vadkárbecslési eljárás, valamint a jegyző által lefolytatott eljárás költségei eljárási költségnek
minősülnek, viseléséről a felek által kötött egyezségben, illetve a kártérítés tárgyában indítot t
pert befejező határozatban kell rendelkezni . A költségeket a károsultnak kell előlegeznie ,
azonban azt a perben a perköltség részeként érvényesítheti .

Budapest, 2009 . március 24 .
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