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előszó

„Amikor a zab elkezd tejesedni, egyszerre csak kel-
lemetlen vendégei jelentkeznek a gazdaembernek. 
Sötét testű és sötét életű erdőlakók, akik máskor nem 
szívesen hagyják el vad otthonukat, de a zsenge bur-
gonya meg a zsenge zab annál bizonyosabban kicsa-
logatja, ahol az egész napot homályos, árnyas patakok 
környékén, a legnagyobb sűrűségben rejtőzve töltik.”1

A könyv története egy konferenciával kezdődött …
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi 
Tanulmányok Kara Civilisztikai Tanszéke 2019. június 14-én országos 
konferenciát szervezett „A vadászati jog gyakorlásával és a vadászattal 
kapcsolatos aktuális jogkérdések” címmel.2

A konferencia alkalmával exponált kérdések kapcsán vetődött fel, 
hogy érdemes lenne egy átfogó kutatást folytatni a Polgári Törvény-
könyvről szóló 2013. évi V. törvény által bevezetett vadászható állat által 
okozott kárért való felelősség, és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény által szabályozott 
vadkár, továbbá ezek vadgazdálkodási összefüggései témakörben, nem-
zetközi kitekintéssel. 

Az ötletet tett követte, a „Tudományos kutatás a vadászható ál-
lat által okozott kár és a vadgazdálkodás összefüggései nemzetközi 
kitekintéssel” címmel benyújtott pályázatot az Agrárminisztérium 
pénzügyi támogatásban részesítette, amelynek köszönhetően, 2021-ben 
elindulhatott a kutatómunka.

Szűk értelemben vett összehasonlító jogi munkáról nem lehet szólni, 
ha nem egy, hanem öt kutató és merőben más jogfelfogású országok 

1 BÁRSONY István: Nagykorúsítás. In: Bársony István: Erdőn, mezőn. 
Vadásztörténetek. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1962., 134.

2 Lásd erről bővebben DÚL János: Konferencia a vadászati joggal és a vadá-
szattal kapcsolatos aktuális kérdésekről. In: Polgári Jog, 2019/7-8. - Fórum
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tekintetében folytat vizsgálatot. A koncepció ezért az volt, hogy előre 
megadott szempontok szerint kell az egyes szerzőknek a témát feldolgoz-
ni, és ily módon összevethetővé tenni az egyes országok szabályozását, 
a konklúziók levonását pedig a szerkesztőn túl, az olvasókra bízni. 
A könyv előnyére szolgált, hogy a megadott szempontok mellett, a 
szerzők szabadon dolgozhattak, így szükség szerint, a jobb érthetőség 
érdekében, kitértek nem csak az adott ország vadászati jogi, hanem 
akár jogi szabályozásának főbb jellemzőire, a történeti előzményekre, 
a vadászat társadalmi elfogadottságának kérdésére, és foglalkoztak az 
adott országban kiemelten kezelt, aktuális vadászati jogi kérdésekkel is.

A kötet a vadkárra és a vadászható állat által okozott kárért való 
felelősségre irányadó magyar jogi szabályozás ismertetésével, elemzésével, 
kölcsönhatásával, a kapcsolódó bírói gyakorlat bemutatásával kezdődik. 
A második fejezet egy állatorvos igazságügyi szakértő szemével, új 
fókuszból ismerteti a téma magyar sajátosságait. Ezután indul útjára 
a szerzőgárdával a „bokrászás”, a hazai jogi szabályozáshoz közelebb 
álló román, osztrák, német jogi megoldásoktól távolodva az Egyesült 
Királyság különleges jellemzőkkel bíró joganyagán át, a kontinentális 
és angolszász jegyeket egyaránt felmutató Skandináv országok jogi 
szabályozásáig jutva. A „teríték” gazdag, számos érdekességet tartogat.

A könyv szerzői olyan egyetemi oktató-kutató és egyben gyakorló 
szakemberek, akik a kiválasztott ország nyelvét beszélik, jogi gondol-
kodását, szabályozását ismerik. Dr. Barta Judit egyetemi tanár (ME 
ÁJK és NKE ÁNTK) évek óta foglalkozik a vadászati magánjoggal, 
ezen belül a vadászható állatok által okozott károk kérdéskörével, annak 
egyes német és osztrák vetületeivel, vadászati magánjog témakörben 
speciális kollégiumot vezet hallgatók számára. Dr. habil. Marosán 
Miklós egyetemi docens, osztályvezető, címzetes egyetemi tanár 
(Állatorvostudományi Egyetem), igazságügyi szakértő, több évtizedes 
szakértői gyakorlattal rendelkezik vadkárfelmérések és vadütközések 
körében. Dr. Veress Emőd egyetemi tanár (Kolozsvár, Sapientia EMTE 
és ME ÁJK), Főosztályvezető a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet 
Magánjogi Kutatások Főosztályán – Dr. Bartis Előd romániai ügyvéd 
és PhD hallgató (DE, Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori 
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Iskola) szerzőpáros gyakorló jogászként, kutatóként, oktatóként jól 
ismeri a román magánjogot és annak vadászati jogi kérdéseit. 

Dr. Nyikes Zita magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és közép-
iskolai tanár, angol nyelvtanár, jogász és PhD hallgató (ME ÁJK Deák 
Ferenc Doktori Iskola) tanult, kutatott az Egyesült Királyságban. Dr. 
Petrétei Kristóf ügyvéd, jogi tanulmányai során évekig tanult, kutatott 
Finnországban, jelenleg is kutató a Lappföldi Egyetemen.

A könyvet jó szívvel ajánljuk vadászoknak, vadgazdálkodási szakem-
bereknek, vadkárral érintett gazdálkodóknak, bíráknak, ügyvédeknek, a 
témával foglalkozó egyetemi oktatóknak, de a kártérítési jog iránt érdek-
lődőknek is (számos csemegét tartogat részükre), továbbá mindenkinek, 
aki szeretné tudni, hogyan alakul a vadászat szabályozása, a vadászati 
jog gyakorlása, annak társadalmi elfogadottsága Skandináviában, az 
Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában, Romániában.

A kutatás résztvevői és egyben a kötet szerzői köszönettel tartoznak 
a téma felkarolásáért, a kutatás pénzügyi támogatásának segítéséért, a 
könyv megszületéséért az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért 
felelős államtitkárának, Zambó Péter úrnak, valamint a Vadgazdálkodási 
Főosztály főosztályvezetőjének, Kovács Ferenc úrnak.

Köszönet Dr. Gremsperger Gábor ügyvéd úrnak, aki személyes 
támogatásával segítette a konferencia megszervezését és a kutatás 
megvalósulását. 

Köszönet Prof. Dr Csák Csillának, a Miskolci Egyetem Állam-és 
Jogtudományi Kara dékánjának, a CEDR-Magyar Agrárjogi Egyesület 
elnökének, hogy felkarolta a kutatást és keretet adott annak.

a szerkesztő





i. fejezet

Dr. Barta Judit1 

A vAdkár, vAlAmint 
A vAdászhAtó állAt áltAl 

okozott kár szAbályozásA és 
vAdgAzdálkodási összefüggései 

mAgyArországon

1 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Intézet Keres-
kedelmi Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Civilisztikai 
Tanszék félállású egyetemi tanár.
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1. Bevezető

A vadgazdálkodás fogalmát a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: 
Vtv.) az alábbiak szerint határozza meg: vadgazdálkodásnak minősül a 
vadállomány és az élőhelyének – ideértve a biológiai életközösséget is 
– védelmével, a vadállomány hasznosításával és szabályozásával kapcso-
latos tevékenység.2 Bővebben kifejtve, a vadgazdálkodás a természetes 
vadállomány fenntartását és fejlesztését célozza olyan módon, hogy 
ne sérüljenek a mező- és erdőgazdálkodás, illetve a természetvédelem 
érdekei, a biológiai sokféleség fennmaradjon.

A természetben élő vadállomány potenciális veszélyt jelent a mezőgaz-
daságra, szőlő és gyümölcstermesztésre, valamint az erdőgazdálkodásra, 
ezért a vadgazdálkodáshoz tartozik a vadkárok megelőzésének összetett 
feladata (pl. szükséges állományapasztás3, változatos, természetes élelem 
biztosítása, a vad egyéb módon történő távoltartása a potenciális kártéte 
lektől).4 Avadállomány-hasznosítása elsődlegesen minőségi vadgazdál-

2 Vtv. 40. §
3 Említésre érdemes, hogy van olyan tudományos álláspont, amely szerint: 
 „A vadlétszám és a vadkár összefüggése egyébként is nehezen bizonyítható. 

Náhlik András (1998) felméréséből az derül ki, hogy a kár mértékét a gaz-
dálkodás módja határozza meg. Vizsgálatai szerint alacsony állománysűrű-
ségnél a vadállomány szintje és a vadkár között nincs összefüggés. További 
kutatások is bizonyítják, hogy a vadlétszám és vadkár közötti összefüggés 
nem túl szoros (Bleier – Szemethy, 2003; Csányi, 2003).”

 Idézi: HAJDÚ MÁRK: Keserű pirulák vadgazdálkodásunkban – III. rész: 
Bioindikátorokra alapozott alkalmazkodó gazdálkodás. 2016. január 12.

 https://erdo-mezo.hu/2016/01/12/keseru-pirukak-vadgazdalkodasunk-
ban-iii-resz-bioindikatorokra-alapozott-alkalmazkodo-gazdalkodas/

4 Szemléletesen ír Cifferszky István a vadvédelmi kerítés, vagy állománya-
pasztás dilemmájáról, a „Mint élelmező tiszt…” c. elbeszélésében, amely 
arról szól, milyen fondorlatot vetnek be az ötvenes évek tervgazdálkodási 
szabályaival szemben a vadvédelmi kerítés legyártása érdekében, csak ne 
kelljen „válogatás nélkül” kilövöldözni a vadakat. In: CIFFERSZKY Ist-
ván: A gemenci bak és más vadászelbeszélések. Móra Ferenc Könyvkiadó, 
Budapest, 1980., 80-81.
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kodást kíván, fontos ezért a selejtezés. A vad és élőhelyének védelme-
körében szükség lehet kiegészítő élelmezésre, víz, valamint ásványok 
biztosítására, kártevők ritkítására, egyes vadfajok szaporítására, stb.5

A vadgazdálkodás során a vadászatra jogosultak így számos olyan 
tevékenységet is kifejtenek, melyek – akár direkt, vagy akár indirekt 
módon – össztársadalmi szinten is értékesek, pl. a téli vadetetés táplálja 
a nem vadászható, védett fajokat is, sertéspestis diagnosztikai minta 
vétele és beszállítása, a rókák veszettség elleni immunizálása körében 
ellenőrző diagnosztikai vizsgálatokhoz történő mintavétel, vadászati 
kultúra életben tartása, védett rétek megóvása az elcserjésedéstől, szőr-
més, szárnyas ragadozók létszámának szabályozása, ezzel csökkentve a 
védett állatokra nehezedő predációs nyomást, stb.6

A vadgazdálkodás (vadállomány nagysága, összetétele, élelemhez jutása, 
stb.) szoros összefüggést mutat az ún. vadkárok és vadak által okozott 
egyéb károk kérdésköreivel is, amelyek ennek a természeti karakterű 
tevékenységnek kapcsolódó jogi vetületei. A jól végzett vadgazdálkodás 
csökkenti a vad által okozott károkat, míg a rosszul végzett vadgazdálkodás 
egyik negatív hatásaként, növekedhet azok bekövetkezési esélye. 

Természetesen, még a legmagasabb szintű vadgazdálkodás mellett is 

5 Lásd még HAJDÚ MÁRK: Keserű pirulák a vadgazdálkodásunkban – I. 
rész: Miért nem kérünk szaktanácsot? 2015. 08. 22.

 Keserű pirulák a vadgazdálkodásunkban – I. rész: Miért nem kérünk szak-
tanácsot? | Erdő-Mező (erdo-mezo.hu)

 HAJDÚ MÁRK: Keserű pirulák a vadgazdálkodásunkban – II. rész: Lőni 
vagy nem lőni? 2015. október 26. https://erdo-mezo.hu/2015/10/26/
keseru-pirulak-a-vadgazdalkodasunkban-ii-resz-loni-vagy-nem-loni/

 HAJDÚ MÁRK: Keserű pirulák vadgazdálkodásunkban – III. rész: Bioin-
dikátorokra alapozott alkalmazkodó gazdálkodás. 2016. január 12. htt-
ps://erdo-mezo.hu/2016/01/12/keseru-pirukak-vadgazdalkodasunk-
ban-iii-resz-bioindikatorokra-alapozott-alkalmazkodo-gazdalkodas/

6 Lásd HEJEL Péter: „Magunkra hagyatva” c. cikkét. In: Magyar Vadászlap, 
2011. június, 378. A vadgazdálkodás további értékteremtő jellemzőiről 
lásd még BARTA Judit: A vadon élő állatok és élőhelyük, mint természeti 
erőforrások fenntartása és a vadászat kapcsolódási pontjai. In: Csák Csilla 
(szerk.): Jogtudományi tanulmányok a fenntartható természeti erőforrások 
témaköréből. Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012., 6-16.

Barta Judit
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keletkezhetnek vadak által okozott károk. A vadkárok és a vadászható 
állat által okozott károk kezelése, rendezése komoly feladat a vadászatra 
jogosultak számára.7

A továbbiakban rendszerezve áttekintjük a vadkár és a vadászható 
állat által okozott kár összetett magyar jogi szabályozását, megvizsgáljuk 
annak összefüggéseit, az egyes tényállások egymásra hatását, a vonatkozó 
joggyakorlatot. Igyekszünk rámutatni arra, hogy mennyire kiszámítható, 
követhető, értelmezhető ez a jogi környezet, nehezítheti-e valóban a 
vadgazdálkodók mindennapjait?

2. A vad fogalma és ennek jelentősége

Miután a vadászat gyakorlása, a vadgazdálkodás szabályozása, és a 
vadkárok szempontjából is csak az a vadon élő állat releváns, amely 
vadászható, az első annak tisztázása, hogy melyek ezek a vadfajok és 
mit jelentenek a jogszabályok által használt kifejezések.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény megkülönbözteti 
a vadon élő állatfajok körében a nem vadászhatókat és a vadászhatókat. 
A 11. § (4) bekezdés nevezi a vadászható állatfajokat „vad”-nak.

AVtv. 1. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a megnevezett szakminiszter 
által kiadott rendelet állapítja meg a Magyarországon honos, előforduló, 
engedéllyel telepített, vagy átvonuló, természetvédelmi oltalom alatt nem 
álló nagyvadnak, illetve apróvadnak minősülő vadászható állatfajokat (a 
továbbiakban: vad). A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint 
a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól 
szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (1) 
bekezdése a vadászható vadfajokat két nagy csoportra osztja: nagyvad-

7 „[…] lassan másból sem áll a vadgazdálkodó munkája, mint kezelni a vadkár 
ügyeket, pereskedni a vaddal való ütközések miatt, egyezkedni, ki fizesse a 
kerítést az erdőben… Ez a legérzékenyebb, legtöbb érzelmet kiváltó kérdés 
talán napjainkban”

 HAJDÚ MÁRK: Keserű pirulák a vadgazdálkodásunkban – II. rész: Lőni 
vagy nem lőni? 2015. október 26. https://erdo-mezo.hu/2015/10/26/
keseru-pirulak-a-vadgazdalkodasunkban-ii-resz-loni-vagy-nem-loni/

A vadkár, valamint a vadászható állat által okozott kár ...
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fajokra8 és apróvadfajokra, amelyeken belül megkülönböztet hasznos9 
és egyéb apróvadfajokat10. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) nem túl szerencsés módon, a vadászható állat terminológiát használja, 
amely tartalmilag azonos a két szaktörvény által használt vad kifejezéssel.

3. A vadak által okozott kár és a vadászati kár szabályainak rendszere

A Vtv.V. Fejezete „Felelősség a vadkárért, a vadászható állat által okozott 
kárért, a vadászati kárért, valamint a vad elpusztításával okozott kárért” 
cím alatt tartalmazza a vadkár tényállását, a Vtv. szabályozza tehát azt.

A Ptk.-ban találjuk a vadászható állat által okozott kárért való fe-
lelősség szabályait.

A Vtv. alapján, szintén a Ptk.-ban található veszélyes üzemek találko-
zására vonatkozó szabályok az irányadók abban az esetben, ha veszélyes 
üzemnek minősülő gépjármű (pl. személygépkocsi, tehergépkocsi, busz, 
villamos, stb.) találkozik vaddal.

4. A vadászatra jogosult fogalma

Ha egy vadászterület kizárólag egy személy tulajdonában van, a vadá-
szati jog önállóan illeti, ő ún. önálló vadászati jogosult lesz.11 Ha az 
adott vadászterület több személy tulajdonában van, a vadászati jog a 
vadászterület tulajdonosait közösen illeti, ekkor szólunk társult vadászati 
jogról,12 amely esetén a vadászati jogot – a Vtv. 13. § (2) bekezdése alap-
ján – kizárólag hasznosítani lehet, haszonbérlet útján. Ekkor vadászatra 
jogosultnak a haszonbérlőt kell tekinteni.13

8 Gímszarvas, dámszarvas, őz, muflon, vaddisznó, szikaszarvas – japán szika, 
dybowskiszika.

9 Hasznos apróvadfaj pl. tőkés réce, erdei szalonka, nyári lúd, fogoly fácán, 
mezei nyúl, üregi nyúl.

10 Egyéb apróvadfajok pl. házi görény, nyest, borz, róka, aranysakál.
11 Vtv. 6. § (1) bek.
12 Vtv. 4. § (1) bek.
13 Vtv. 6. § (3) bek.
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A haszonbérleti szerződéseket legutóbb 2017-ben kötötték meg, 
azok határozott időre szólnak, a vadászterületre vonatkozó, a vadászati 
hatóság által jóváhagyott vadgazdálkodási üzemterv időtartamára, 
legfeljebb azonban 2037. február 28-ig.14.

A vadászati jog haszonbérlője csak a törvényben meghatározott 
személyi kör lehet.15

A vadászatra jogosultat a vadászati hatóság nyilvántartásba veszi, 
e nyilvántartásban lehet megkeresni, hogy a károkozás helyszínén ki 
minősül vadászatra jogosultnak.16

5. A vadászati jog

A vadászati jog tartalmát részjogosultságok (vad elejtése, vad elfogása; 
hullatott agancs, vadászható szárnyas vad tojásának gyűjtése; elhullott 
vad tetemének elsajátítása) és kötelezettségek (vadgazdálkodás, vad és 
élőhelyének védelme) alkotják.17 A vadászati jog tehát részjogosítványok 
és kötelezettségek összessége, amely teljességében csak a vadászatra jo-
gosultakat, ezen belül a vadászati jog haszonbérlőit illeti, és őket terheli 
a Vtv.-ben meghatározott kártérítési felelősség.

A vadászati jog haszonbérletétől el kell különíteni a bérvadászatot, 
mely a vadászatra jogosulttal kötött bérvadászati szerződés alapján 

14 Vtv. 17. § (3) bek.
15 Vtv. 16. § (1) bekezdés szerint, a vadászati jog haszonbérlője lehet:
 a) vadászjeggyel rendelkező tagokból álló egyesület (a továbbiakban: va-

dásztársaság);
 b) a vadásztársaságok érdekképviseleti szerve;
 c) a természetvédelmi kezelésért felelős központi költségvetési szerv, a 

mezőgazdasági, erdészeti, vadgazdálkodási oktatást folytató középiskola 
és felsőoktatási intézmény, a mezőgazdasági, illetve erdőgazdálkodás ága-
zatba sorolt, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, szövetkezet, 
erdőbirtokossági társulat, feltéve, ha a vadászterület legalább 25%-át, vagy 
a vadászterületből legalább 300 hektárt mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
vagy természetvédelemmel összefüggő tevékenység céljából használja.

16 Vtv. 6. § (4) bek.
17 Vtv. 2. §

A vadkár, valamint a vadászható állat által okozott kár ...
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biztosítja meghatározott fajú és számú vad vadászatát. A bérvadászat a 
vadászati jog egyetlen részjogosítványának a vadelejtésnek a gyakorlását 
engedi át szűk körben a bérvadásznak, az egyéb jogosultságok nem 
illetik és kötelezettségek így a kártérítési kötelezettség sem terheli, ilyen 
megállapodás a károsulttal szemben nem hatályos. A bérvadász nem 
minősül vadászatra jogosultnak.

6. Vadászterület

A Vtv. 8. § (1) bekezdése alapján, a vadászterület nagysága minimum 
háromezer hektár, szemközti határvonalainak távolsága legalább három-
ezer méter, olyan terület, amelyen belül a vad a szükséges táplálékot 
megtalálja, természetes szaporodási feltételei, természetes mozgásigénye, 
búvóhelye, nyugalma adott.

Nem minősül vadászterületnek, és a vadászterület kiterjedésének 
megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az azon található település 
közigazgatási belterületét, a lakóingatlanul szolgáló bekerített külterü-
leti ingatlan, tanya, valamint major, temető, nem mező-, erdő- vagy 
vadgazdálkodási célból bekerített hely, stb. területét.

A vadászterületet tilos körbekeríteni, a területén belül is csak a va-
dászati hatóság engedélyével, a Vtv.-ben meghatározott okokból lehet 
a vad mozgását befolyásoló, tartós telepítésű kerítést létesíteni.

7. Felelősség a vadkárért

A Vtv. 75. § (2) bekezdése alapján vadkárnak minősül:
a) a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon 

által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá
b) az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a 

szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben
okozott kár tíz százalékot (a továbbiakban: természetes önfenntartási 
érték) meghaladó része.
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A Vhr. továbbrészletezi a Vtv. hivatkozott tényállását:
• 82. § (2) bekezdés szerint mezőgazdaságban okozott vadkár a vad 

táplálkozása, taposása, túrása vagy törése következtében a szántóföldön, 
a gyümölcsösben és a szőlőben a mezőgazdasági kultúra terméskiesését 
előidéző károsítás;

• 83. § (2) bekezdés szerint erdőgazdálkodásban okozott vadkár az 
erdősítésben a vad rágása, hántása, túrása, taposása, törése által a cse-
meték elhalását előidéző, vagy a csúcshajtás lerágásával, letörésével a 
csemeték fejlődését akadályozó, továbbá az erdei magok elfogyasztása 
által a természetes erdőfelújulás elmaradását okozó károsítás. 

A Vtv. azt határozza meg, mely vadak és miben okozott kártételei 
minősülnek vadkárnak, a Vhr. ezt részben konkretizálja, továbbá sza-
bályozza, hogy a vad mely magatartása, illetve annak mely eredménye 
vezethet vadkár megállapításhoz.

A fenti szabályok alapján levonható az a következtetés, hogy a 
Vtv. kifejezetten korlátozni kívánta a vadkárok érvényesíthetőségének 
lehetőségét, meghatározott körre és meghatározott vadak által okozott 
károkra szűkítve azt. Ezt támasztja alá a Vtv. miniszteri indokolása is, 
mely szerint: „A vadkárt meghatározott vadfajok körében azok életmód-
jából eredően a mező- és erdőgazdálkodásban és néhány különösen 
kárveszélyes kultúrában ismeri el.” 

A joggyakorlatban főként a mezőgazdasági vadkárok köre vet fel 
kérdést, közelebbről azt, hogy mi tartozik abba? Vtv. és Vhr. mező-
gazdaságban okozott vadkárnak kifejezetten a mezőgazdasági kultúra-
termés kiesését előidéző károsítását tekinti. Erre utalnak a Vhr. további 
rendelkezései is:
• a Vhr. 82. § (3) bekezdése határozza meg, hogy meghatározott 

növények esetében a mezőgazdasági vadkárt milyen időszakban 
lehet bejelenteni, és igényelni;

• Vhr. 82/A. §, amely a nagyértékű növénykultúrákat azonosítja;
• a Vhr. 19. számú mellékletét képező vadkárbecslési jegyzőkönyv-

minta is egyértelműen terméskiesésről szól.

A vadkár, valamint a vadászható állat által okozott kár ...
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A Vtv. és annak végrehajtási szabálya, azzal, hogy pontosította a me-
zőgazdasági vadkár fogalmát, egyben le is szűkítette azt, így a korábbi 
jogszabályszövegek alapján született, tág értelmezésnek utat engedő 
szakirodalom már nem állja meg helyét.18

Precedens van arra is, hogy gyepben keletkezett károkat kívánnak 
vadkárként érvényesíteni.

A vadkárral, illetőleg a vadkár felmérési eljárással érintett területek 
az ingatlan-nyilvántartás szerint legelő, illetve rét művelési ágúak, a ter-
mészetben azonban gyep hasznosításúak voltak. A területen vaddisznó 
túrással okozott kárt, amelyre szakvélemény is készült.

Az ügy a Kúriáig jutott. A Kúria megállapította, hogy a Vhr. 82. § 
(2) bekezdése a Vtv. 75. § (2) bekezdésében foglalt mezőgazdaságban 
okozott vadkár fogalmát tovább pontosítva részletezi, hogy a vad mely 
magatartásával, milyen művelési ágú területen bekövetkezett terméskiesés 
tekinthető vadkárnak. E szerint az a vad táplálkozása, taposása, túrása, vagy 
törése következtében a szántóföldön, a gyümölcsösben és a szőlőben, a 
mezőgazdasági kultúra terméskiesését előidéző károsításával valósul meg.

A Vhr-beli felsorolás nem példálózó, hanem tételes, és mindez 
összhangban áll az adott művelési ágú terület hasznosításával, az adott 
területen megtermeszthető mezőgazdasági kultúra elérni kívánt védelmé-
vel. A szabályozás céljával lenne ellentétes, ha az alapvetően kaszálásra, 
legelésre szánt – így állatok által letaposott, túrt, tördelt – rét és legelő 
területen, ahol egyébként a Vhr. 82. § (3) bekezdése szerinti értékes 
növénykultúra meg sem jelenik, vadkár igény megállapítható lenne. A 
Kúria elutasította a vadkár iránti igényt.19

Egy másik, korábbi ügyben az eljáró bíróság az alábbit állapította 
meg: „A vadászatra jogosult akkor is köteles a vadkár megtérítésére, ha 
az gyepként, kaszálóként, illetve legelőként hasznosított szántó művelési 

18 ZOLTÁN Ödön: A vadgazdálkodás és a vadászat jogi rendje. Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1997, 219., és KLÁTYIK József: Nemzeti 
kincsünk a vad…Vadkárok, vadászati és vadban okozott károk. INGA-V 
GSZI, Pécs, 2003, 15.

19 Kúria Kfv. 37.517/2019/7. számú döntése.
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ágba tartozó ingatlanon következett be.”20

Álláspontunk szerint, a bíróság helytelen következtetést vont le, 
amikor egy gyepként használt területben keletkezett kárt vadkárnak 
minősített. A károsult tulajdonában lévő földterület szántó művelési 
ágban volt nyilvántartva, de természetes, illetve ültetett gyepként és 
kaszálóként használták azt. A bíróság a szántó művelési ágnak, és a 
szakértői azon véleményének tulajdonított jelentőséget, mely szerint „a 
gyep, legelő gazdálkodás is a mezőgazdasági művelés körébe tartozik. A 
mezőgazdasági kultúra lehet az állatok tartásához szükséges takarmány 
termesztése is.”

A vadkár megállapítása körében a Vtv. és a Vhr. bírnak relevanci-
ával, nincs jelentősége annak, hogy a mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 17. pontja szerint mi 
tekinthető mező-, erdőgazdasági hasznosítású földnek. 

A vadkár felelősségi alakzata ún. szigorú, objektivizált felelősség, nincs 
mentesülés, a kár bekövetkezése önmagában kiváltja a kárfelelősséget.21

20 EBH2013. P.11. számú ügy.
21 A felelősségi alakzat történelmi gyökerekkel rendelkezik. Az első, olyan 

vadászati törvényünk, amely rendelkezett a vadkár megtérítéséről az 1802. 
évi XXIV. tc. volt. A vadászati jog eredendően a szabadok joga volt, földtulaj-
dontól függetlenül, valódi közjogosítványként gyakorolták, a föld használója 
maga is védekezhetett a vadak kártételei ellen. A vadászati jog később nemesi 
joggá vált, egészen az 1848-as átalakulásig. A vadászat nemesi privilégiuma 
miatt jött elő az a felfogás, hogy a telektulajdonosok a kártevő vadak ellen 
nem tudnak védekezni, mert azokat nem pusztíthatják el, az a vadászatra 
jogosultak joga, a károkat térítsék akkor meg a vadászatra jogosultak. Az 
1872. évi VI. törvénycikk a vadászati jogot a földtulajdonhoz kötötte, és a 
vadászati jogot gyakorló nagyobb földtulajdonosok kötelezettségévé tette 
a mások tulajdonában álló, vagy használatában álló földeken keletkezett 
vadkárok megtérítését, amit az 1883. évi XX. törvény is átvett és továbbfej-
lesztett. Kolosváry Bálint jogtudós monográfiájában foglalkozik a vadkárért 
való felelősség kérdésével és megállapítja, hogy nem lehet azt felelősségi 
alapokra helyezni. A vad károkat okoz és okozhat, minden tekintet nélkül 
arra, hogy milyen cselekményeket hajt végre a vadászati jogosult, akinek 
nincs lehetősége ezen „üzemet” megszüntetni sem, mert ha elejt is néhány 
vadat, a vadkárok lehetőségét ezzel nem zárhatja ki. A legmerészebb logikai 
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A mentesülés kizártságát példázza az alábbi eset:
Piaci csemegekukoricában keletkezett vadkár megtérítési ügyében az 

alperes vadászatra jogosult arra hivatkozott, hogy nem köteles megtéríteni 
a vadkárt, mert mindent megtett annak érdekében, hogy a kárt megelőzze, 
vadkárelhárító vadászatot folytatott, együttműködött a gazdálkodóval. 
A gazdálkodó hangágyút telepített, amely eredményesen tartotta távol 
a vadakat. Azonban a szomszédok birtokháborítási eljárást indítottak, 
és a jegyző megtiltotta a hangágyú használatát. A vadászatra jogosult 
és a gazdálkodó szerint a jegyző ennek során nem jogszerűen járt el. 
A hangágyú üzemeltetésének megszüntetését követően keletkeztek a 
vadkárok. A vadkár tehát a jogszerűtlen jegyzői eljárás következménye, 
a vadászatra jogosult nem felel.

Az eljáró bíróságok jogilag helyes álláspontja szerint, a kár keletke-
zésének ténye önmagában megalapozza a megtérítési kötelezettséget, 
az nem függ a vadászatra jogosult magatartásától, nem bír jelentőséggel 
azon védekezése, miszerint mindent megtett a vadászható állatok káro-
kozásának megelőzése érdekében. A kifejtettek egyben azt is jelentik, 
hogy a vadászatra jogosult a II. rendű alperes jegyző jogszerűtlen ma-
gatartására hivatkozással sem mentesülhet a felelősség alól.22

saltomortale volna ezért azt mondani, hogy a vadászati jogosított jogellenes 
magatartásban vétkes, ha a vadászterületen élő vad másnak kárt csinál. A 
vadkárokért valakinek azonban felelnie kell, a vadkárok nem kezelhetők 
a casusnocet domino elve alapján. Erre alkalmas a jog által megteremtett 
objektív felelősség. Lásd KOLOSVÁRY Bálint: Vadászati jog. Budapest,a 
„STUDIUM” Kiadása, 1923., 135-137.

 A vad állami tulajdonba kerülése és a vadászati jog államosítása fordulatot 
hozott. Az erdőkről és vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény a 
vadkárért való felelősség és kárral kapcsolatos kérdések rendezését először 
a Minisztertanácsra bízta, majd az 1970. évi 28. törvényerejű rendelet 
beépítette ennek lényegi szabályait a törvénybe. A vadkár viselését a vadá-
szatra jogosultakra telepítették, amelynek ideológiai háttere az volt, hogy a 
vadászati jogért cserébe a vadkár viselését a vadászatra jogosultaknak kell 
viselnie. Az alakzat alapján tehát kártelepítés történik. 

22 Szegedi Ítélőtábla Pf. 20.151/2017/4. számú döntése.
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A vadászatra jogosult a vadkárnak a tíz százalékot meghaladó részét, 
azaz annak kilencven százalékát köteles megtéríteni. A Vtv. alapján a vad 
által okozott kár tíz százalékát azért nem kell megtérítenie a vadászatra 
jogosultnak, mert az a megújuló természeti erőforrásnak és nemzeti 
vagyonnak minősülő vadállomány életfeltételeinek kielégítésére szolgáló, 
természetes önfenntartási érték. A vadállomány nemzeti értékünk, a ter-
mészetes életközösségek része, nem tekinthető rendellenesnek a mező- és 
erdőgazdasági területeken történő megjelenése. Ebből következőleg a 
kár viselésében a károsultnak is részt kell vállalnia.

A Vtv. a vadkár viselésével összekapcsolja az éves vadgazdálkodási 
tervben23 előírt elejtési tervszámokat, de csak két vadfaj, a gímszarvas és 
a vaddisznó vonatkozásában. A szűkítés oka, hogy jellemzően ez a két 
nagyvad okozza a tetemesebb mezőgazdasági károkat.24 Amennyiben e 
két vadfajra vonatkozó kilövési számot a vadászatra jogosult nem telje-
síti, nem történik meg a kellő vadritkítás, akkor a következő vadászati 
évben bekövetkezett vadkárt teljes egészében meg kell térítenie, azaz a 
tíz százalék természetes önfenntartási értéket is.25

A Vtv. pontatlan megfogalmazása következtében nem egyértelmű, 
hogy ha a vadászatra jogosult a jóváhagyott éves vadgazdálkodási 

23 A vadászatra jogosult évente köteles vadgazdálkodási tervet készíteni és azt 
a vadászati hatósághoz jóváhagyás céljából benyújtani. Az éves vadgazdál-
kodási terv tartalmazza vadfajonként az elejthető, elfogható vadlétszámot, 
a nem hasznos egyéb apróvadfajok gyérítésének végrehajtási tervszámait, 
eszközeit és ütemezését (Vtv. 47. § (1)-(2) bek.). A Vtv. 57. §(1) bekezdése 
szerint, a vadászatra jogosult csak az éves vadgazdálkodási tervben meg-
határozott fajú és darabszámú vadat ejtheti el.

24 A vaddisznó által okozott vadkárt és a vaddisznó vadászata során okozható 
vadászati kárt szemléletesen mutatja be dr. Molnár Tamás „Bronzérem” c. 
története. MOLNÁR Tamás: Parázsló alkonyat. Kiadó Dr. Molnár Tamás, 
Budapest, 2017., 33-37.

 A szarvas által okozott károk nagyságrendjét érzékelteti Cifferszky István „Mint 
élelmező tiszt…” c. elbeszélésében: „Tavaly télen a szarvasok legalább húsz 
hold fiatal, alig három éves telepítésű almást úgy elintéztek komám, de úgy 
[…] hogy nézni is borzasztó volt.” In: CIFFERSZKY István: A gemenci bak 
és más vadászelbeszélések. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1980., 80.

25 Vtv. 75. § (3) bek.
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tervben a gímszarvasra és a vaddisznóra előírt elejtési tervszámokat 
nem teljesíti, akkor a következő vadászati évben minden vadkárt teljes 
egészében meg kell-e térítenie, vagy csak a gímszarvas és a vaddisznó 
által okozott vadkárokat?

Az utóbbit tartjuk logikusnak és igazságosnak.
A vadkár megtérítésére az a vadászatra jogosult köteles, aki a kárt 

okozó vadfajjal vadgazdálkodási tevékenységet folytat és annak vadászatára 
jogosult, valamint akinek vadászterületén a károkozás bekövetkezett.26

A vadkárért a vadászatra jogosult csak akkor felel, ha a kár a vadász-
területén következett be, a kárt okozó vaddal vadgazdálkodást folytat 
és azt vadászhatja.27

A vadászatra jogosult törvénynél fogva köteles a vadkár fedezetének 
biztosításáról gondoskodni oly módon, hogy egy elkülönített számlán 
minden évben meghatározott pénzösszeget kell fedezetül lekötnie 
(vadkár alap).28

8. Megállapodás a vadkárról

A Vtv. nem említi, de nem is zárja ki, hogy a felek vadkárra vonatkozóan 
megállapodást kössenek. A korábbi jogi szabályozás még kifejezetten 
rendelkezett a vadkárátalányban történő megállapodás lehetőségéről.29 
A felek ekkor abban állapodnak meg, hogy a vadászatra jogosult évente 
meghatározott összeget fizet vadkárként, anélkül, hogy a károsultnak 
azt bizonyítania és érvényesítenie kellene. 

26 Vtv. 7. § (5) bek.
27 Előfordulhat, hogy olyan vadfaj (adott területen csak váltóvad, pl. apróvadas 

területen vaddisznó) okoz egy vadászterületen vadkárt, amelyre a kárral 
érintett vadászatra jogosult nem vadászhat, azzal vadgazdálkodást nem 
folytat. Ebben az esetben a vadkárt nem kell megtérítenie.

28 Vtv. 81/B. §
29 A 1997. 03. 01-ig hatályban volt 1961. évi VII. törvény 36. § (3) bekezdése 

kifejezetten rendelkezett arról, hogy a vadászatra jogosult és a föld használója 
a várható vadkárt illetően éves átalány fizetésében is megállapodhat, ekkor 
további kártalanítást érvényesíteni nem lehetett. A vadkárátalányra utalás 
a mai napig benne van a Vhr. 84. § (1) bekezdésében.
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A vadászatra jogosultak részéről megvan annak az igénye is, hogy 
a vadkárért való felelősségüket korlátozzák. Miután a felek közötti 
kárkötelem alapvetően magánjogi jogviszony, és bár a vadkárra vonat-
kozóan a Vtv. tartalmaz speciális rendelkezéseket, ez nem zárja ki a Ptk. 
kártérítési szabályainak mögöttes alkalmazhatóságát. A Ptk. 6:526. § 
alapján megengedett a károkozásért való felelősség korlátozása, vagy 
kizárása szerződéssel.30

Aggályokat vet fel viszont az, ha a vadkárért való felelősséget a 
vadászatra jogosult vadásztársaság alapszabályában, vagy valamely más 
szabályzatában kívánja kizárni, vagy korlátozni a földtulajdonos, vagy 
földhasználó tagokkal szemben. Ez előfordulhat úgy, hogy a tagfelvétel 
feltételeként írják elő, vagy úgy, hogy az alapszabályt módosítják és 
kényszerítik rá a tagokra a korlátozások elfogadását.

Az egyik publikált jogesetben, a vadásztársaság Házi Szabályzatát 
módosította, és az alábbit foglalta abba: „Annak a tagnak vagy közvetlen 
hozzátartozójának, akinek az alperes vadászterületén a mezőgazdasági 
művelési földterülete 10 hektár vagy annál kevesebb, a vadásztársaság 
vadkárt nem fizet, a tag ilyen igénnyel a társaság felé nem fordulhat, a 
vadkár megelőzése a tag kötelessége. Nem fizet vadkárt a vadásztársaság 
abban az esetben sem, ha a tag vagy annak közvetlen hozzátartozója 
fenti nagyságú földtulajdonukat másnak mezőgazdasági termelés céljából 
átadják. Ebben az esetben a vadkár rendezése a bérlő felé a tulajdonos 
kötelessége, mivel tagi kötelességének – a vadkárelhárításnak – nem 
megfelelő módon tett eleget. A tag a Házi Szabályzat e pontját magára 
nézve kötelező érvényűnek elfogadja, el nem fogadása taggá válásának 
akadálya, illetve régi tag esetében az alapszabály mivel a Házi Szabály-

30 Az eljáró bíróság megállapította, hogy a felek köthetnek vadkárra vonatkozó 
megállapodást, az nem ütközik a Vtv. szabályaiba. Perbeli esetben a vadkár 
vonatkozásában a felek szerződést kötöttek. Rögzítették, hogy az érintett 
területek meghatározott részeit közös költségviselés mellett bekerítik, a 
vadkárelhárító kerítéssel nem védett területek tekintetében pedig a felperesek 
2008. évre vonatkozóan vadkár megtérítést nem kérnek. Felperesek utóbb 
érvénytelenségre hivatkoztak, azzal, hogy a Vtv. kógens szabályaiba ütközik 
a megállapodás, és kérték a 2008. évben felmerült vadkáruk megtérítését 
(GYIT-H-GJ-2010-93.).
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zatban foglaltak megismerése és elfogadása a taggá válás feltétele – az 
el nem fogadás tagsági jogviszonyának felmondását vonja maga után.”

A vadásztársaság egyetlen földtulajdonos tagja sérelmezte a határozatot, 
azt nem fogadta el. Felmondták tagsági jogviszonyát, ezzel a határozattal 
szemben bírósághoz fordult. Mind az első fokú, mind a másodfokú 
bíróság helyt adott keresetének, megállapította: „A vadkár viselésére 
vonatkozó házi szabályzatbeli pont (…) diszkriminatív, jogszabálysértő, 
a Ptk. 3:65. § (2) bekezdésében írt tagegyenlőség elvét sértő rendelkezés. 
A Házi Szabályzatot – miként egyébként az alapszabályt is – egységes 
egészként kell elbírálnia a bíróságnak, azaz, ha a szabályzat törvénybe 
ütköző rendelkezést tartalmaz, az egészében elfogadhatatlan, ebből kö-
vetkezően az azon alapuló határozat is – adott esetben a felperes tagsági 
viszonyának felmondással történő megszüntetése – törvénysértő, ezért 
a Ptk. 3:37. § (1) bekezdése értelmében hatályon kívül helyezendő.31

Megjegyezzük, hogy az ügy során, nem csak a tagegyenlőség elve 
sérült, hanem a tagsági jogviszony felmondását érintő Ptk. előírások 
is. Az egyesület tagja a Ptk. 3:66. § (1) bekezdés alapján, a tagi, tehát a 
tagsági jogviszonyát érintő kötelezettségek teljesítésére köteles. A vadkár 
megelőzése nem az egyesület tagjainak, hanem a vadászatra jogosult 
vadásztársaságnak a törvényi kötelezettsége, amely ellátásában közvetett 
módon a tag (az összes) közreműködhet (pl. vadkárelhárító vadászat 
során). A vadkár viselése szintén a vadászatra jogosult vadásztársaság 
törvényi kötelezettsége, az nem hárítható át közvetlenül a tagokra, kü-
lönösen nem az egyes tagokra. Ezen túl, a tag nem tagi minőségében 
alanya a vadkárkötelemnek, hanem más minőségében, mint földhasználó, 
vagy földtulajdonos, így az a tagsági jogviszonyával (tagsági jogok és 
kötelezettségek) nincs összefüggésben. Tagként nem kötelezhető az őt 
ért vadkár viselésére, és arra sem, hogy az esetleges harmadik személy 
földhasználó károsult kárát is viselje.

Egy másik ügyben a vadásztársaság közgyűlési határozattal módosí-
totta az alapszabályát, amelyben kötelezte tagjait, hogy az alapszabály 
I. számú mellékletében foglalt, vadkár megtérítésének korlátozására 
irányuló megállapodást írják alá; akik pedig a megállapodás aláírását 

31 PJD2019. 33.
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megtagadják, azoknak a tagsági viszonyát az elnökség törli azzal, hogy 
az általuk befizetett vagyoni hozzájárulást és a 2018. évi tagdíjat hiány-
talanul vissza kell fizetni a tagsági jogviszony megszűnésétől számított 15 
napon belül. A megállapodás aláírása a tagfelvételnek is feltétele lett.A 
vadásztársaság földtulajdonos, illetve földhasználó tagjai kezdeményezték 
a határozat bírósági felülvizsgálatát.

Az első és másodfokú bíróság is helyt adott a keresetnek. A felek 
kérelmének keretei között a másodfokon eljáró ítélőtábla az alábbiakat 
fogalmazta meg:

A vadkár rendezésének Ptk.-ban és Vtv.-ben lefektetett szabályaitól a 
károsult földtulajdonos és a kár megtérítésére kötelezett vadásztársaság 
közvetlen megállapodással nyilvánvalóan eltérhetnek. A jogvita tárgyát 
az képezte, hogy lehet-e a kárrendezés ezen módját, az alapszabály 
módosításával a Ptk. és Vtv. szabályainak mellőzése mellett, a tagsági 
viszony létesítése, illetve fenntartása feltételévé tenni.

Az ítélőtábla álláspontja szerint a civil szervezet működési autonó-
miája nem terjedhet odáig, hogy a tagfelvételt, illetve a tagsági viszony 
fenntartását a szerződési szabadság elvének sérelmével a teljes kártérítésről 
való lemondáshoz kösse. A joglemondó nyilatkozat megtételének, illetve 
a teljes kártérítésről részlegesen lemondó megállapodás megkötésének a 
tagsági jogviszony feltételéül szabása a szerződéses szabadság Ptk. 6:59. 
§ (1)–(2) bekezdéseiben rögzített elvbe ütközik.

A támadott határozat azt a diszkriminatív helyzetet eredményezi, 
hogy a korábbi tagfelvételi rendszer szerint már taggá vált földtulajdo-
nosok a többség által elfogadott, és a földtulajdonos kisebbség érdekével 
ellentétes új szempontrendszer függvényében a tagsági viszonyukat csak 
a kártérítésről való részleges lemondás esetén tarthatják fenn. Ezen sza-
bályozási mód az Alaptörvény XV. cikkében és az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
8. § q) pontjában írtakba ütközik.32

Megjegyezzük, hogy az érintett alapszabályi előírások sértik a már 
hivatkozott Ptk. 3:65. § (2) bekezdésébe foglalt tagegyenlőség elvét is.

32 BDT2020. 4139. (PJD2020. 21.)
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9. A kár megelőzése

A Vtv. a kármegelőzési kötelezettséget két nagy csoportra osztja, meg-
különbözteti: 
• a vadászatra jogosultat terhelő, a vadkár és vadászati kár körében 

kifejtendő kármegelőzési magatartásokat, valamint
• a föld használóját a vadkár és a vadban okozott kár tekintetében 

terhelő kármegelőzési magatartásokat.

A vadászatra jogosult esetében, az objektív kártérítési felelősség miatt, a 
Vtv.-ben felsorolt, megfelelő kármegelőzési magatartás kifejtése33 a kár 
csökkentésében játszik szerepet, tehát gazdasági és nem jogi előnyökkel jár. 

A jóváhagyott éves vadgazdálkodási terv gímszarvasra, és vaddisznóra 
vonatkozó részének nem teljesítése a vadkár teljes megtérítését vonja magával. 

A vadászatra jogosult érdeke, hogy szervezetén belül kijelöljön 
olyan személyt, aki a vadkárokkal kapcsolatos ügyekben eljár kapcso-
lattartóként, a potenciális károsultak által könnyen elérhető, ismeri a 
vadkárfelmérés lépéseit, legfontosabb kérdéseit (határidők, szakértő 
kompetenciája, jegyzőkönyv kötelező tartalma34, a megjegyzések, 
ellenvetések jegyzőkönyvbe foglalása35, kármegállapítás módszertana, 
összegszerűsége, károsult kármegelőzési tevékenységének vizsgálata, 
fényképek készítése, stb.). 

A vadászatra jogosult érdeke az is, hogy a vadászterületen található 
vadkárveszélyes helyszíneket folyamatosan figyelemmel kísérje, figyelje 
a releváns időjárási viszonyokat (kivédje az összetéveszthető károkat, pl. 
új hajtások elfagyása, vagy rágás történt, jégkár, vagy vadkár), a bekövet-
kezett vadkárokat maga is minél hamarabb észlelje, mindezeket rögzítse 
(fénykép, drónfelvételek késztése).36 Később ezeket, az érvényesíteni 

33 Vtv. 78. § (1) bek.
34 Vhr. 81. § (1) bek. és 19. számú melléklet
35 Vhr. 84. § (3) bek.
36 VARGA Tibor: Vadkárfelmérés drónnal. In: Magyar Mezőgazdaság. 

2019.02.20. https://magyarmezogazdasag.hu/2019/02/20/vadkarfelme-
res-dronnal
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kívánt vadkár kivédése, vagy mérséklése érdekében, bizonyítékként fel 
lehet használni.37

A föld használója a vadkárok, valamint a vadban okozott károk 
megelőzése érdekében többféle tevékeny magatartásra és a vadászati 
jogosulttal való együttműködésre köteles38, amely a rendes gazdálkodása 
körébe tartozik.39

A föld használójának kötelezettsége, hogy a mezőgazdasági területet a 
kritikus időszakokban megfelelő rendszerességgel ellenőrizze40, különösen 
a nagyértékű, vagy nagyobb kárveszélynek kitett növénykultúrákat41, és 
ennek megfelelően, a kármegelőzés és kárelhárítás érdekében a vadászatra 
jogosultat haladéktalanul értesítse.

37 „Voltak, vannak olyan mezőgazdasági termelők is, akik meglátták a vadkár-
térítésben a felkínálkozó lehetőséget és többé már nem terményt, hanem 
vadkárt „termeltek”. Mindegy volt már nekik, lesz-e bármilyen termésük, 
az összes terméskiesést annak keletkezési okától teljesen függetlenül a vadra 
fogták, fogják.” In: Vadkárkezelés stratégiája. Magyar Vadgazdálkodási 
Szakértők Országos Egyesület. https:// docplayer.hu/9139397-Vadkar-
kezeles-strategiaja.html

 „A termelő a kártérítési összeg kézhezvételekor ugyanakkora összeghez 
jut, mintha eladta volna a megsemmisült terményét, viszont adót ebből a 
bevételből az értékesítéssel ellentétben már nem fizet.” 

 In: Vadkárkezelés stratégiája. Magyar Vadgazdálkodási Szakértők Országos 
Egyesülete. https:// docplayer.hu/9139397-Vadkarkezeles-strategiaja.html

38 Vtv. 79. § (1) bek.
39 Megjegyezzük, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodás-

ról szóló 2009. évi XXXVII. törvénynek újabb végrehajtási rendelete van 
(61/2017. (XII. 21.) FM rendelet), amelyben már nem szerepel az, hogy az 
erdőtelepítés, vagy erdőfelújítás védelme érdekében történő kerítés létesítése 
nem tartozik az erdőgazdálkodó rendes gazdálkodása körébe. 

40 Például, a német joggyakorlat által kimunkált elvárás, hogy a kritikus idősza-
kokban, illetve a különösen jelentős értékű növénykultúrákat a gazdálkodó 
heti rendszereséggel ellenőrizze.

41 Vhr. 82/A. § (1) bekezdés szerint nagy értékű növénykultúrának minősül a 
csemegekukorica, az étkezési napraforgó, a szántóföldi zöldségnövények, az 
ökológiai gazdálkodásban termesztett növények, valamint a fajta-előállítási, 
fajtafenntartási, vetőmag-előállítási és kísérleti célú növényállomány.
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Ha a föld használója a közreműködési, kárelhárítási, kármegelőzési 
kötelezettségének szakszerűen és a károk elhárítására, csökkentésére 
alkalmas módon nem tesz eleget, a vadkárt a föld használójának a 
terhére42 kell figyelembe venni.43

A Vtv.-ben előírt közreműködési kötelezettség megsértésének jogkö-
vetkezménye, hogy az igényérvényesítés során, a jogsértés mértékéhez 
igazodó kármegosztásnak van helye, azaz az egyébként a vadászatra 
jogosultat terhelő vadkár kilencven százalékából, a föld használójának 
mulasztásával arányos részt, a föld használójának kell viselnie. A károsult 
a saját magatartására visszavezethető károkat maga viseli.

10. A vadkár iránti igény érvényesítése, a kár megállapítása

A vadkárigény érvényesítésénél a földet használó gazdálkodót terheli 
annak bizonyítása, hogy az általa művelt területen az ültetvényben a kárt 
a vadak okozták, bizonyítania kell az okozott kárt (annak mértékét), 
és annak összegét. Mind a károsodás okának, mind a kár mértékének 
meghatározása szakkérdés.

A Vtv. kötelezően előírja, hogy a kárt, annak bekövetkezésétől, illetve 
észlelésétől számított tizenöt napon belül írásban kell közölni a kárért 

42 A kármegelőzési, kárcsökkentési közreműködési kötelezettség megsérté-
seként értékelte a bíróság és a mulasztás mértékéig a kárt károsult terhére 
állapította meg, pl.
• a vaddisznó által okozott vadkárt, amikor a földhasználó a vadászatra 

jogosultat előzetesen nem értesítette arról, hogy a területen kukoricát 
(fokozottan vadkárveszélyes) kíván ültetni. A vadkárt csupán a termény 
betakarításakor észlelte, amit megfelelő gondosság mellett korábban is 
észlelhetett volna (GYIT-H-GJ-2013-23.).

• a nyúl által almaültetvényben okozott vadkárt, mert az ültetvény 
bekerítésén és a kártétel jelentésén túl a felperes anyagi lehetőségeire 
és a védendő értékre tekintettel elvárható lett volna, hogy törzsbekö-
tözéssel, vadriasztóval védje az állomány egytizedét kitevő új ültetésű 
egyedeket (BH2001. 541.).

43 Vtv. 79. § (3) bek.
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felelős vadászatra jogosulttal.44 A vadkár bejelentésre egyes növények 
esetében, a Vhr.-ben meghatározott bejelentési határidőn belül kerülhet 
sor,45 a bejelentési határidő elmulasztása miatti bizonyítás nehézsége, 
azaz a kár, illetve mértéke bizonyításának bizonytalansága a károsult 
terhére esik.46 A károsultnak és a kárért felelős személynek a Vtv. öt 
napot biztosít a megegyezésre, a kártérítés mértékéről és megtérítésének 
feltételeiről. A vadászatra jogosultnak tehát rövid időn belül reagálnia 
kell, ha törekszik az egyezségre. Amennyiben hallgat, vagy elutasító 
választ ad, azaz, nem jön létre egyezség, a károsult a kárigény érvénye-
sítése céljából kétféle eljárást is igénybe vehet: 
• közvetlenül bírósághoz fordulhat;
• a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegy-

zőjétől kérelmezheti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési 
eljárás lefolytatását.

A károsult a kár és mértéke bizonyítása érdekében szintén többféle 
lehetőséggel élhet:
• kezdeményezheti a jegyzőnél a kárfelmérési eljárást;
• közjegyzőtől előzetes bizonyítási eljárás lefolytatását kérheti, amelynek 

során igazságügyi szakértő kirendelésére kerülhet sor;
• magánszakértőt kér fel (ennek bizonyító ereje nem ér fel az elő-

zőekkel).

A vadkár megtérítése iránti igény jegyzői eljárásban történő érvényesí-
tésének szabályait a Vtv. igyekszik mindkét fél érdekeire figyelemmel 
rendezni, természetesen annak gyakorlatára már nem lehet kihatással.47 A 
kár megállapítására a jegyző a miniszter által rendeletben meghatározott 
képesítéssel rendelkező kárszakértőt köteles kirendelni.48

44 Vtv. 81. § (1) bek.
45 Vtv. 79. § (4) bek.
46 Vtv. 81. § (4) bek.
47 Vtv. 81. § (7) bek.
48 Vtv. 81. § (3) bek.
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A jegyző által kirendelhető szakértők névjegyzékét a vadászati hatóság 
állítja össze, és azt a jegyzők rendelkezésére bocsátja.49 A kárfelmérést 
akkor is le kell folytatni, ha a Vtv. által előírt határidőket a jogosult 
nem tartotta be. Az egyes eljárási cselekményekre a Vtv. viszonylag 
rövid határidőket határoz meg. 

A szakértő a kárfelmérési eljárást a helyszínen folytatja le, erről 
értesítenie kell a károsultat és a kárért felelős személyt. A kárbecslésről 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek a Vtv. és Vhr. által előírtakat 
kell tartalmaznia. Az eljárás során újabb, másik szakértő kirendelése is 
kérhető, bármelyik fél indítványozhatja azt.50

A szakértő köteles a kárfelmérésről készült jegyzőkönyvet haladék-
talanul átadni a jegyzőnek. A jegyző a vadkárfelmérési jegyzőkönyvben 
foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között.51 Ha 
a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt fel-
tételeknek, és tartalmazza a Vtv. által előírtakat, a jegyző az egyezséget 
határozatba foglalja és jóváhagyja.52

Ha nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az 
eljárást megszünteti.53

A károsult az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől 
számított harminc napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. 
A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.54

A peres eljárásban a kárfelmérés során beszerzett szakvélemény lesz 
az alapvetően irányadó (a perre általában a károsodáshoz képest jóval 
később kerül sor, így az okozott kár akkor már nem felmérhető), ha 
azonban valamelyik fél vitatja a véleményt, az ellenbizonyítás őt ter-
heli.55 Mindkét fél érdeke tehát, hogy a jegyző által kirendelt szakértő 
szakvéleménye szakszerű és megalapozott legyen, a vadászatra jogosult 
biztosítsa jelenlétét az eljárás során.

49 Vhr. 83. § (3) bek.
50 Vtv. 81. § (4a) bek.
51 Vtv. 81. § (5) bek.
52 Vtv. 81. § (6) bek.
53 Vtv. 81. § (7) bek.
54 Vtv. 81. § (8) bek.
55 BDT2001. 541.
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A jegyzői hatáskörbe tartozó kárfelmérési eljárás igénybe vétele nem 
kötelező, a Vtv. 81. § (2) bekezdése is a károsult „kérelmezheti” szófor-
dulatot használja erre vonatkozóan.56

Amennyiben a károsult nem kíván élni a jegyzői hatáskörbe tartozó 
kárfelmérési eljárással, a bizonyítást neki kell megoldania, amihez igénybe 
vehet magánszakértőt, vagy kérheti közjegyzőtől igazságügyi szakértő 
kirendelését (joghatásában azonos a bíróság által kirendelt igazságügyi 
szakértői véleménnyel).57 Ekkor a szakértő inkompetenciájának, illetve 
a nem megfelelő szakvéleményének kockázatát viselnie kell.58

Abban az esetben, ha a károsult kérésére a közjegyzőelőzetes bizo-
nyítási eljárás59 keretében vadkár felmérés céljából szakértőt rendel ki, 

56 BDT2018. 3854. II. A vadkár megtérítésére irányuló kártérítési követelés 
bíróság előtti érvényesítésének nem előfeltétele a jegyzői eljárás és annak 
keretében a szakértői kárbecslés.

57 Lásd az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 
17–20/A. §-ait.

58 Szaporodik azon ügyek száma, ahol a vita egyik alapja a nem megfelelő 
vadkár-szakvélemény. Kúria Pfv. 21.144/2020/4. számú döntés; Pécsi 
Ítélőtábla Pf. 20.046/2021/12. számú döntés; Nagykanizsai Járásbíróság 
P. 20.643/2019/9. számú döntés; BDT2022. 4442.

 I. Vadkár esetén szakkérdésnek minősül a szakértői végkövetkeztetés kialakítá-
sának módszere, a felmérés, számítás metodikája is. Ha ezekben a kérdésekben 
a két magánszakértői vélemény között ellentét áll fenn, mindaddig, amíg a 
magánszakértői vélemény kiegészítésére az ellentét indokai tekintetében nem 
került sor, a magánszakértői vélemény aggályosnak minősül.

 II. A magánszakértő ellenféllel szemben fennálló kötelezettségei teljesítésének 
értékelése során – a formális szempontok mellőzésével – elsősorban arra 
kell figyelemmel lenni, hogy a szakértő eljárása alkalmas volt-e az ellenfél 
garanciális jellegű jogosultságainak biztosítására.

59 A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 334. §-a szól 
az előzetes bizonyítás lehetőségéről, ami az érdekelt fél kérelmére a per 
megindítása előtt lehetséges, ha

 a) a bizonyítás a per folyamán, illetve annak későbbi szakaszában nem lenne 
sikeresen lefolytatható, vagy az jelentős nehézséggel járna,

 b) a bizonyítás előzetes lefolytatása a per elkerülését, illetve észszerű időn 
belül történő befejezését elősegíti, vagy

 c) a bizonyítás előzetes lefolytatását jogszabály megengedi.
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a szakértő a kárfelmérési eljárás megindításáról, valamint a helyszíni 
felmérés helyéről és időpontjáról köteles igazolható módon értesíteni 
a vadászatra jogosultat.60 A vadászatra jogosult a szakértő eljárásáról 
készülő jegyzőkönyvben foglaltakra észrevételeket tehet a kár tényével 
és mértékével összefüggésben. Ha a vadászatra jogosult képviselője a 
szakértő értesítése ellenére nem jelenik meg a kárfelmérési eljárás hely-
színén, úgy ez az eljárás lefolytatását nem akadályozza.

A Vtv.-ből kimaradt, hogy a károsult a magánszakértői vélemény 
készíttetése esetén is köteles a szakértői eljárásról a vadászatra jogosultat 
értesíteni és abban részvételét biztosítani.

A közvetlen, jegyzői eljárás nélküli, bíróság előtti igényérvényesítés 
határidejére nincs speciális előírás, erre a Ptk. által meghatározott álta-
lános, 5 éves elévülési határidőn belül van mód. 

11. A vadászható állat által okozott kár tényállása

A Ptk. 6:563. §-a tartalmazza a vadászható állat által okozott kárért 
való felelősség tényállását. 

Vadászható állat alatt a Vtv. szerinti valamennyi vadászható vadon 
élő állatot kell érteni.61

A felelősségi alakzat több szempontból is kritika alá vonható.
Az (1) bekezdés szerint a vadászható állat által okozott kár meg-

térítéséért az a vadászatra jogosult tartozik felelősséggel, akinek a va-
dászterületén a károkozás történt; ha a károkozás nem vadászterületen 
történt, a kárért az a vadászatra jogosult tartozik felelősséggel, akinek 
a vadászterületéről a vad kiváltott.

A szabályozásból kimaradt egy lényeges kitétel – amit a Vtv.-ben a 
vadkároknál és a Ptk. 5:53. §-ában a vad feletti tulajdonszerzés kapcsán 
is megtalálhatunk –, csak az a vadászatra jogosult felel, aki a kárt okozó 
vad vadászatára jogosult, azzal vadgazdálkodást folytat. 

60 Vtv. 81. § (9) bek.
61 Az alábbi vadfajok okoznak leginkább károkat: gímszarvas, dámszarvas, 

szikaszarvas, őz, muflon, vaddisznó, mezei nyúl, fácán, róka, borz, arany-
sakál, nyest. 
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A vadászatra jogosultakra történő kárfelelősség telepítésének egyik 
alapvető indoka az volt, hogy a vadászati jogért cserébe viseljék a vadak 
által okozott károk bizonyos körét. E koncepció alapján, annak a vadá-
szatra jogosultnak kellene viselnie a kárt, aki jogosult az érintett vadfaj 
vadászatára. Több olyan vadfaj is van (pl. aranysakál, vaddisznó), amely 
vándorol, képes jelentős távolságokat megtenni, ebből következőleg 
olyan vadászterületen is megjelenhet, abból kiválthat, kárt okozhat, 
ahol egyébként korábban nem fordult elő, azaz az érintett vadászatra 
jogosult nem folytat vadgazdálkodást a kárt okozó vadfajjal. 

Ha nem vadászterületen következik be a káresemény, azt kell vizsgálni, 
hogy honnan, kinek a vadászterületéről válthatott ki korábban oda. A 
vadak a természetes életterüket (ahol búvóhelyet találnak, táplálkoz-
nak, szaporodnak) olykor hátrahagyva, olyan vadászterületnek nem 
minősülő helyeken is megjelenhetnek – azaz kiváltanak a természetes 
élőhelyükről –, ahol egyébként életfeltételeik nem adottak. Előfordul, 
hogy a vadnyomok egyértelműen mutatják (vadösvény jelzi) a kiváltás 
helyét, de a legtöbbször nem lehet azt megállapítani, mert pl. a vad 
országúton kelt át, vagy jelentősen eltávolodott a kiváltás helyétől. Nem 
bizonyítható, hogy a vad melyik vadászterületről váltott ki.

A bírósági gyakorlat – a vadütközésekkel kapcsolatos ügyekben 
– változatos képet mutat annak megítélését illetően, hogy a nem 
vadászterületen kárt okozó vad honnan válthatott ki. Ha pl. egyetlen 
vadászterület van a közelben, feltehető, hogy a vad csak onnan válthatott 
ki, ha több vadászterület is található a közelben, akkor vélelmezhető, 
hogy a legközelebbi vadászterületről váltott ki.62

Tekintettel a vadak mozgásterére és egyéb tényezőkre, a vélelmek 
kétségekre adnak okot:
• kártérítéssel terhelhetnek olyan vadászatra jogosultat, aki mindent 

elkövet a vadkárok megakadályozása érdekében, míg azon terület 
jogosultja, ahonnan a vad ténylegesen jött, nem ilyen gondos;

• a belterületen megtelepedett vadállomány által okozott károkat is 
a vadászatra jogosultra terhelik;

• olyan vadászatra jogosultat marasztalnak, aki nem folytat vadgaz-

62 Legfelsőbb Bíróság Pfv.VI.22.166/2009/4. számú döntése.
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dálkodást a károkozó vaddal, azt nem vadászhatja (egyébként az 
(1) bekezdés alapján marasztalható).

További kritikus pont a kimentési szabály értelmezése: a (2) bekezdés 
szerint, a vadászatra jogosult mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy a kárt ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

A vadászatra jogosultak esetében nem szólhatunk vadak feletti 
ellenőrzési körről, az nem értelmezhető. A vadászterületek nagysága, 
és nyitottsága63, a számszakilag pontosan nem meghatározható számú 
(becsült adatok vannak csak), szétszórtan élő, rejtőzködő éltmódot 
folytató, ugyanakkor szabadon mozgó vadak nem teszik lehetővé az 
ellenőrzést, épp ezért a Vtv. sem ír elő ilyen kötelezettséget. 

Miután, az ellenőrzési kör már önmagában egy téves jogi fikció, 
lehetetlen meghatározni, hogy mi tekinthető az ennek körén kívül eső, 
elháríthatatlan oknak64, összességében mi az, ami mentesülésre vezethetne. 

Az országos vadászati érdekképviseleti és szakmai szervek 2015 
márciusában egy, a Vtv.-t módosító törvényjavaslatot nyújtottak be, 
amelyet az országgyűlés elfogadott. E módosítás eredményeként került 
a Vtv. 75/A. § (1) bekezdésének második fordulatába az a kitétel, hogy 
a vadászatra jogosult ellenőrzési körén kívül eső oknak a vadászati jog 

63 A vadászterület nem keríthető körbe, egyrészről a Vtv. még hatósági jóváha-
gyással sem engedi a vadak szabad mozgásának akadályozását, másrészről, 
olyan költséggel járna, ami meghaladná a potenciális károk összegét.

64 Az elháríthatatlan ok önmagában még értelmezhető és elképzelhető, pl. a 
rendkívüli időjárási körülmények, hosszú, hideg, nagy hóval járó tél, a hó 
tetején keményre fagyó ónos eső, árvizek, amik megakadályozva a vadak 
rendes táplálkozását, életmenetét, belterületekre kényszerítik őket, ahol 
aztán kárt okoznak. Az ún. agancsozás is vezethet a vadak károkozására. 
Tél végétől április elejéig, amikor a szarvasok levetik agancsukat, az „illegális 
agancsozók” sokszor nagyobb csoportban, szabályos csatárláncot alkotva 
hajtják a szarvasokat, a menekülő állatok a sűrűbb növényzetben elveszítik 
agancsukat, azonban a megriadt állatok utakra, lakott területekre kerülhet-
nek eközben. Lásd erről „Illegális a hullajtott agancsok engedély nélküli 
gyűjtése”. In: Magyar Vadász, 2020.02.19. https://www.magyarvadasz.hu/
index.php?p=vadaszhirek&id=4506. 
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gyakorlásán és a vadgazdálkodási tevékenység folytatásán kívül eső okot 
kell tekinteni.65

A módosítás változást hozott, de javulást nem. Ennek tükrében a 
vadgazdálkodási tevékenységet, illetve a vadászati jog gyakorlását kellene 
az ellenőrzési körrel azonosítani, ami ugyancsak megfejthetetlen, így 
továbbra is rejtély marad, hogy mi eshet a meghatározhatatlan körén 
kívül, ráadásul elháríthatatlanul. 

A vadászható állat (vadak) által okozott károk köre széles spektru-
mon mozoghat:
• dolgokban okozott károk (pl. villanyvezeték, parkoló gépjármű, 

kerítés, sírok66, locsolócső, öntözőrendszer, kerti bútorok, mozgó 
járművekkel való ütközés, stb.);

• háziállatok megsebesítésével, elpusztításával okozott károk (pl. róka 
által elhordott baromfi; aranysakál által megölt bárányok, újszülött 
borjak;67 vaddisznó által megsebesített, megölt kutyák, stb.);

• személyi károk (pl. vaddisznó támadások, vadütközések), 
• a vadkár körébe nem tartozó növénykultúrát, továbbá kerteket, 

termőföldet, közterületet, futballpályát, temető sírjait stb. ért károk, 
vagy a vadkár körébe nem tartozó állatok által68 a növénykultúrában 
okozott károk.

65 Vtv. 75/A. § (1)–(2) bek.
66 KLÁTYIK József: Nemzeti kincsünk a vad… Vadkárok, vadászati és vadban 

okozott károk. INGA-V GSZI, Pécs, 2003, 29-30.
67 Az aranysakál a 90’-es évektől tűnt fel újra Magyarországon, mára mindenhol 

előfordul, és képes birka vagy kecske méretű háziállatokat is elejteni. HELTAI 
Miklós – LANSZKI József: Az aranysakál európai és hazai elterjedése. In: 
Magyar Vadászlap, 2012/3. sz., 164. 

 Egyes hírek szerint, újszülött borjakat is pusztítanak, sajátos zsákmányolási 
módszerrel, jelentős kárt okozva a gazdáknak, lásd: Az aranysakál kártétele. 
http://www.mozsimajor.hu/az-aranysakal-kartetele/. 

68 A borz jelentős károkat tud okozni a kukoricában, tyúkállományban, 
kerítésben, stb. Erről ír Hans FALLADA: Fridolin, a pimasz borz. Móra, 
Budapest, 1962., és BENCZE Lajos: Borz történetek. A vadászatról nem 
csak vadászoknak. TerraPrint, Budapest, 1995., 183-187.
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Meg kell jegyezni, hogy a tényállás bevezetése utat nyitott más olyan 
potenciális kárigényeknek is, amelyek érvényesítése korábban fel sem 
merült, pl. vadászterületen vadak által emberek, háziállatok megtámadása 
következtében felmerülő károk, és kapcsolódóan sérelemdíj.69

Ez felvet olyan elméleti kérdéseket, hogy károsulti közrehatásnak 
minősíthető-e egy „tudatlanságból fakadó”, de kifejezetten támadást 
kiváltó viselkedés, mint pl. vadmalac megsimogatása, megetetése, ku-
tya, egyéb állat sétáltatása a vaddisznó által látogatott területen, stb.? 
Van-e jogbéli különbség a között, hogy erdőben, vagy nem erdőben 
történt a károkozás?

Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az erdőről, az erdő védel-
méről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 91. § 
(1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az erdőben – annak rendeltetésétől 
függetlenül – üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan, emberi 
erővel hajtott kerékpárral, lóval, valamint az erdészeti feltáró hálózat 
részein sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel bárki saját 
felelősségére ott tartózkodhat. E szerint, az erdőben mindenki saját fele-
lősségére tartózkodhat, amiből elviekben az következik, hogy az ennek 
során keletkezett károkat maguknak kell viselniük. 

A jogalkotó a vadászható állat által okozott kárfelelősség tényállásával 
megpróbált egy felelősségalapú tényállást konstruálni, nem sok sikerrel. 
Mindeközben a korábbinál szélesebbre tárta a vadászatra jogosultakat 
terhelő kárfelelősség kapuját, a nélkül, hogy ennek igénye felmerült 
volna, és átgondolásra került volna az is, hogy ez milyen terhet róhat 
a vadászatra jogosultakra. 

69 2020 februárjában Tardona külterületén vaddisznó támadt egy férfira, aki 
súlyos, maradandó sérüléseket szenvedett, a hírek szerint kártérítési igénnyel 
kíván élni az érintett vadászterület vadászatra jogosultjával szemben.

 Vaddisznó támadt egy fiatal férfira Tardonánál. In: Népszava, 2020.02.21.
 https://nepszava.hu/3067989_vaddiszno-tamadt-egy-fiatal-ferfira-tardona-

nal. 2020. augusztusban a Mecsekben találkoztak túrázók vaddisznókkal, a 
szerencsének köszönhető, hogy nem történt sérülés. Vaddisznók tartottak 
fogságban egy túrázó családot a Mecsekben. In: Sokszínű vidék, 2020.08.21. 
https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2020/08/21/vaddisznok-mecsek-tura-
zok/
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A Ptk. Indokolása is igazolja ezt: „A vadászható állatok által a mező- 
és erdőgazdálkodáson kívüli károkozásra vonatkozó normák viszont 
a klasszikus polgári jogi felelősségi szabályok alá tartoznak. […] A 
gyakorlatban e károkozások tipikus – szinte kizárólagos – megjelenése a 
vad és a gépjármű összeütközésének a tényállásköre, […].”

A helyzetet jól érzékeltetik Petőfi Sándor: Változás c. versének első 
sorai.

„Nem úgy van, amint volt. A földön
Minden mindegyre változik.
Multam s jelenkorom két testvér,
S egymást tán meg sem ismerik.”

12. A vadkár és a vadászható állat által okozott kárfelelősségi alakzat 
kapcsolata

Miután két felelősségi alakzat is rendezi a vadak által okozott károkat, 
fontos vizsgálni, hogy a Vtv. szerinti vadkár, valamint a Ptk. szerinti 
vadászható állat által okozott kárért való felelősség alakzata milyen 
viszonyban állnak egymással.

A Vtv. 75/A. § (1) bekezdése szerint, a vadászatra jogosult a vadászható 
állat által okozott kárért való felelősség Polgári Törvénykönyvben foglalt 
szabályai alapján köteles a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson 
(vadkár) kívül másnak okozott kárt megtéríteni. 

Ahol véget ér tehát a Vtv. szerinti vadkárfelelősség, ott rögtön 
kezdődik a Ptk. vadászható állat által okozott károkért való felelősségi 
szabályának a hatóköre. De, mi is ennek jelentősége?

A fentiekben már kifejtettük, hogy vadkár jogcímén csak megha-
tározott vadfajok által, meghatározott magatartással, meghatározott 
mezőgazdasági kultúrában, továbbá erdőgazdálkodásban okozott ká-
rokat kell megtéríteni. A jogalkotó akarata szerint, nem volt cél, hogy 
a vadászatra jogosult minden kárt megtérítsen, sőt az sem hogy vadkár 
címén széles körben lehessen igényeket érvényesíteni. 

A hatályos Ptk.-át megelőzően, a vadkárok körét meghaladó kártéte-
lekre nem volt speciális polgári jogi kárfelelősségi szabály, a Vtv. utalása 
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alapján a veszélyes üzemi kárfelelősség szabályait kellett alkalmazni, ha 
vadbaleset történt. Azaz, csak a szigorú keretek közé szorított vadká-
rok, és a vadütközésekből fakadó károk térültek. Minden egyéb kárt a 
károsultaknak kellett viselnie.

Mindez azonban megváltozott az új Ptk. megszületésével. 
A vadászható állat által okozott kárért való felelősség alakzata óha-

tatlanul kitölt minden rést, korlátok nélkül lehet ezen a jogcímen a 
vadászható állatok által okozott károkat érvényesíteni, így teret engedve 
mindannak is, ami egyébként vadkárként nem térül (pl. legelő, gyep, 
kaszáló feltúrása, borz által okozott mezőgazdasági károk). A vadkár-
nak a vadászatra jogosult ráadásul csak a 90%-át köteles megtéríteni, 
a vadászható állat által okozott kárnak pedig 100%-át!

Miközben a vadászatra jogosultak azon munkálkodnak, hogy minél 
karcsúbbra fogják a vadkárok érvényesíthetőségét70, mit sem sejtve 
dagasztják a vadászható állatok által okozott károkért való felelősség 
lehetséges körét.

A Vtv., már hivatkozott, jogalkotói célja egyértelmű volt, a vadászatra 
jogosultak csak a törvény által meghatározott, szűk körben viseljék a 
(vad)károkat.

A Ptk. célja sem az volt, hogy lerontsa a Vtv. célját, de az eredmény 
mégis ez lett.

13. Belterületen megtelepedett vadak által okozott károk 

Az elmúlt 10 évben egyre fokozódó problémát jelentenek az olyan vadak, 
melyek a vadászterületen kívül, belterületen találják meg otthonukat. A 

70 2019. január elsejei hatályba lépéssel módosíttatták a Vtv. 75. § (5) bekez-
dését, mely szerint, a vadkár megtérítésére az a vadászatra jogosult köteles, 
aki a kárt okozó vadfajjal vadgazdálkodási tevékenységet folytat és annak 
vadászatára jogosult, valamint akinek vadászterületén a károkozás bekövetkezett. 
A módosítás következtében a bekezdésből kikerült az a fordulat, hogy 
akinek vadászterületéről a vad kiváltott. A vadászatra jogosultak célja az volt, 
hogy a nem vadászterületen lévő, elsősorban mezőgazdasági területeken, 
csemetekertekben, gyümölcsösökben a kiváltó vadak által okozott kárt, 
vadkár címén ne keljen megtéríteni.
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nagyvadfajok közül leginkább a vaddisznó belterületi megjelenése okoz 
gondokat,71 de vannak más vadfajok is, amelyek képesek tartósan alkal-
mazkodni az ember lakta környezethez (pl. róka, nyest, mosómedve). A 
vaddisznó belterületen történő megtelepedéséhez jelentősen hozzájárul, 
hogy számtalan olyan kert van, amelyet elhanyagolt, sűrű növényzet, 
elburjánzott bokrok, magas fű jellemez, mindamellett gyümölcsfák, 
egyéb bogyós gyümölcsök is találhatók a közelben. Így a vaddisznó nem 
csak búvóhelyet, életteret, hanem könnyű táplálékot is talál, nem szólva 
az emberi szemétről, a sok kidobott felesleges élelemről, vagy akár az 
őket etető emberekről. Ezek az egyedek már nem az erdőből érkeznek, 
hanem belterületen élnek, szaporodnak, táplálkoznak. Ezt több vizsgálat is 
bizonyította, egyes példányokat GPS jeladóval szereltek fel, huzamosabb 
ideig követték mozgásukat, amely belterületen belül maradt.72

71 Decemberig a lehető legtöbb vaddisznót kilövik Pécs belterületén. In: Ag-
rotrend, 2018.08.02. https://www.agrotrend.hu/hireink/decemberig-a-le-
heto-legtobb-vaddisznot-kilovik-pecs-belteruleten Önkényes lakásfoglalók a 
vadak. In: Magyar Nemzet, 2019.11.19. https://magyarnemzet.hu/gazdasag/
onkenyes-lakasfoglalok-a-vadak-7505057/. Belterületi vadászat a vadkárok 
visszaszorításáért. In: hirbalaton.hu, 2019.01.25. https://www.hirbalaton.
hu/revfulop-belteruleti-vadaszat-kezdodott-a-vadkarok-miatt/. 

72 Vadbiológus szakértők, köztük Dr. Heltai Miklós (SZIE egyetemi tanára) 
is vizsgálják a jelenséget, és úgy tűnik, hogy az embert „tűrő” belterületi 
vaddisznók alkalmazkodtak ehhez a környezethez, táplálékuk összetétele 
más, mint az erdőben élőké, kevesebb benne az állati eredetű fehérje, több 
a gyümölcs; egész évben képesek párzani, akár kétszer is fialnak, genetikai 
állományuk is megváltozott, emiatt stressztűrőbbek. Ozontv. „Vaddisznók a 
városokban” c. műsor, 2020.06.12. https://ozonetv.hu/cikkek/2020/06/11/
elterest-talaltak-a-varosi-vaddiszno-18-as-kromoszomajaban?fbclid=IwAR-
3Ne76zfjIDhVS1KH0rzupgI2xd9GphMvMBSSd1Y1uk8kxiM3zm69DHFCk 
Vaddisznó „lélektan”. In: Magyar Vadászlap, 2015.05.05. https://vadaszlap.
hu/2015/05/05/vaddiszno-lelektan/.  Berlinben is hasonló eredményre 
jutottak, sőt, azt is megfigyelték, hogy egyes példányok a közlekedési lámpa 
színét felismerve, a zöld jelzésnél mennek át az úton. Berlinben az S-Bahnnal 
évi átlag 4-5 vadütközés fordul elő. Lásd Peter NEUMANN: Stare fahren 
mit der S-Bahn, Wildschweine warten an der Ampelauf  Grün. In: Berliner 
Zeitung, 01. 02. 2020. https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/
wildtiere-im-berliner-verkehr-li.5989.
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A belterületeken élő vadállomány egyre több és jelentős károkat okoz, 
az otthonul szolgáló elvadult kerteket elhagyva, a rendezett kertekben, 
közterületeken is megjelennek, megeszik a zöldségeket, gyümölcsöket, 
feltúrják a gyepet, virágoskertet, tönkreteszik az öntözőrendszert, felbo-
rogatják a kerti bútorokat, kerti medencében hűsölnek, de a köztereket, 
parkokat, futballpályát sem kímélik. Egyre több támadás történik, főként 
kutyasétáltatók esnek áldozatul, megtámadják, sőt meg is ölhetik a há-
ziállatokat, mindeközben potenciális veszélyt jelentenek az emberekre 
is.73 Ütközhetnek gépjárművekkel, egyéb közlekedési eszközökkel.

A belterületen megtelepedett vadak által okozott károk esetében 
nincs kiváltás. A vad belterületre kerülésének körülményeit alaposan 
meg kell vizsgálni, nem szabad vélelmezni annak kiváltását.

A belterületen megtelepedett vadak esetében nincs meg a felelősségte-
lepítés elméleti alapja sem: vadászati jogért cserébe kártérítési felelősség. 
A vadászatra jogosult ugyanis nem gyakorol a belterületen megtelepedett 
vadak tekintetében vadászati jogot, élőhelyük vadászterületen kívül eső 
terület, ahol nem folytathat vadászatot, az ilyen vadak kívül esnek a 
vadgazdálkodás körén.74

A vadászatra jogosult, függetlenül attól, hogy belterületi vadról, 
vagy belterületre kiváltó vadról van szó, a belterületen nem vadászhat. 
A belterület nem minősül vadászterületnek,75 belterületen vadat kilőni 
a fokozott balesetveszély és kárveszély miatt csak különleges feltételek 
mellett lehet, és ez más országokban is így van.

73 2020. május 25-én Kerepesen támadott meg egy vaddisznó egy édesanyát 
és a gyermekét, valamint a velük sétáló kutyát. Lásd: „Vaddisznó támadt 
egy anyára és gyermekére Kerepesen, a polgármester kiakadt.” In: Buda-
pest környéke, 2020.05.25. https://budapestkornyeke.hu/vaddiszno-ta-
madt-egy-anyara-es-gyermekere-kerepesen-a-polgarmester-kiakadt/. b, 
2020. május 28-án, Szentendrén, a város határában támadott meg egy 
kutyasétáltató házaspárt vaddisznó, súlyos sérüléseket okozva a kutyának. 
Lásd: „Vaddisznó támadás Szentendrén!” In: Budapest környéke, 2020.05.28 
https://budapestkornyeke.hu/vaddiszno-tamadas-szentendren-a-kutya-meg-
vedte-a-gazdajat-de-csunyan-megserult/. 

74 Lásd Vtv. 40. §
75 A Vtv. 8. § (2) bekezdése határozza meg, mi nem minősül vadászterületnek.
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A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 
szabályozza a kárt okozó vad elejtésének feltételeit lakott területen. A 36. 
§ (1) bekezdés szerint, lakott területen a kárt okozó vad elejtéséhez – köz-
egészségügyi, illetve közbiztonsági okból, illetve a köz- és magántulajdon 
súlyos károsodástól való megóvása érdekében – az elejtés helye szerint ille-
tékes rendőrkapitányság engedélye szükséges. Az engedély meghatározott 
személy számára biztosítja a kilövést, meghatározott helyszínre és időpontra 
vonatkozóan, a lakosság, a helyi önkormányzat stb. tájékoztatása mellett.

A korábbi évekkel ellentétben, ma már nem egy-egy véletlenül lakott 
területre tévedő vadat kell kilőni, hanem akár több tucat és letelepedett 
példányt, emiatt az idő és helyszín szélesebb körben határolható csak 
be. Szerencsére a rendőrség igyekszik a gyakorlati élet változásaihoz 
rugalmasan viszonyulni. 

Hiányossága a jogszabálynak, hogy nincs konkrét jogi előírás arra 
vonatkozóan, kinek a kötelessége a belterületen kárt okozó vad elejtésének 
(befogásának) kezdeményezése, illetve az arról való gondoskodás. A helyi 
önkormányzatok feladatait meghatározó általános szabályozásból közvetett 
módon le lehet vezetni ilyesfajta kötelezettséget, de konkrétumok hiányá-
ban, ez nem ösztönző hatású. Többnyire azért helyi önkormányzatok, illetve 
a vadászatra jogosultak kezdeményezik a belterületi vadkilövést, ekkor 
azonban az arra alkalmas vadászt is nekik kell a feladattal megbízniuk. 

Jogszabályi kötelezettség hiányában, illetve a körülményes eljárás, az 
alkalmas vadászról való gondoskodás terhe miatt, a végsőkig húzódik 
a probléma megoldása.76

Más országok nagyvárosai, települései is küzdenek a belterületen 
megszaporodó és életteret találó vadak gondjával. A belterületen megje-
lenő vadak gondját, az általuk okozott károk megtérítését nem terhelik 
viszont a vadászatra jogosultakra. Az okozott kárt a károsult viseli, mert 
a vad a természet, azaz a közvagyon része, a vadak ritkításáról pedig a 
vadászati hatóság vagy az önkormányzat köteles gondoskodni a köz-
biztonság, köznyugalom érdekében.77

76 Németországban, az illetékes vadászati hatóság kötelessége a belterületi 
vadászat engedélyeztetése és megszervezése.

77 Németországban ún. városi vadászokat alkalmaznak, akik feladata a bel-

A vadkár, valamint a vadászható állat által okozott kár ...



44

A német Stahnsdorfban és Kleinmachnowban olyan mértékben 
megszaporodtak a vaddisznók és az általuk okozott károk, hogy a la-
kosság követelte azok kilövését.78

A felháborodást csak növelte, hogy egy 28 éves fiatalember 2020 
februárjában motorjával egy forgalmas utcán vaddisznóval ütközött, 
továbbá egy malacos koca (Bache) malacaival az egyik lakos kertjébe 
behatolva, megölte annak kutyáját.

Madridban szintén küzdenek a belterületen élő vaddisznókkal.79

területi vadak kilövése, befogása. Berlin egyik kertvárosi negyedének 
Berlin-Zehlendorf  forgalmas utcáját kellett nemrégiben (2020. május 17.) 
a rendőröknek lezárnia a gépkocsiforgalom elől, mert egy 30 egyedből álló 
vaddisznókonda masírozott át a házak között, keresztül a parkokon és az 
autóúton. 30 Wildschweine flitzendurch Berlin – mit Polizei-Eskorte. In: 
Stern,18.05.2020.https://www.stern.de/digital/webvideo/news-im-video--
30-wildschweine-flitzen-durch-berlin-9268318.html. Még 2003. májusában 
két rémült, így, emberekre veszélyes vaddisznót kellett lelőni az Alexanderp-
latzon. „Schweine am Alexanderplatz.” In: Die Welt, 27. 05. 2003. https://
www.welt.de/print-welt/article237274/Schweine-am-Alexanderplatz.html.

78 A lakossági felzúdulás kikényszerítette egy újfajta, egyébként terrorelhárításnál 
használt lövedék engedélyezését a Brandenburgi Állami Környezetvédelmi 
Minisztériumtól. Az említett lövedék nem hatol át a testen, így nem tud 
mást megsebesíteni, illetve áthaladást követően tárgyakról visszapattanni, 
ezáltal alkalmasabb a sűrűn lakott belterületeken is állatok lelövésére. A 
lövedék ereje ugyanakkor a vaddisznót elpusztítja. A két település vadászai 
különleges engedélyt kaptak ezen egyedi lőszer és a hozzávaló fegyver 
használatára. Engedélyezték továbbá a vadászíjak használatát is. Lásd Sarah 
STOFFERS: Wildschweine in der Stadt. Stahnsdorfs große Schweinerei In: 
Potsdamer, 18. 02. 2019. https:// www.pnn.de/potsdam-mittelmark/wild-
schweine-in-der-stadt-stahnsdorfs-grosse-schweinerei/24010486.html Enrico 
BELLIN: Wildschweinplage: „Soschlimmwar es nochnie.” In: Potsdamer, 19. 
02. 2020. https://www.pnn.de/potsdam-mittelmark/teltow-und-stahnsdorf-
wildschweinplage-so-schlimm-war-es-noch-nie/25563298.html

79 Az önkormányzat 2011-től városi vadászokat alkalmaz, akik vadászíjjal lőhetik a 
vaddisznókat, általában fákon rejtőzködnek, onnan ejtik el az állatokat, ezért városi 
Robin Hoodoknak hívják őket. A madridi vaddisznók baleseteket okoznak, feltúr-
ják a parkokat, borogatják a kukákat, stb. Rendőrségi adatok szerint 2016-ban 146 
közlekedési balesetet okoztak. Egyre gyakoribbak az embereket ért támadások is.
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Összességében, a belterületen megtelepedett vadak által okozott 
kárért egyetlen vadászatra jogosultat sem szabad felelőssé tenni, mert 
egyrészről a kártelepítés elméleti alapja hiányzik, másrészről a tényál-
lásbeli feltételek sem állnak fenn.80

Ugyanakkor, komoly nehézségbe ütközik annak bizonyítása bármely 
vadászatra jogosult részéről, hogy a kárt belterületen megtelepedett, 
tartósan ott élő vad okozta.

14. Vad és gépjármű ütközése

A Vtv. 75/A. § (2) bekezdése szerint, a vadászható állat által okozott 
kárért való felelősség és a fokozott veszéllyel járó tevékenységért való 
felelősség találkozása esetén a Polgári Törvénykönyvnek a veszélyes 
üzemek találkozására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Ennek oka abban keresendő, hogy a korábbi Ptk. hatálya alatt is 
vad és gépjármű ütközések esetében a veszélyes üzemek találkozására 
vonatkozó szabályokat kellett alkalmazni,81 amelynek az évek során 
kiformálódott a bírói gyakorlata.82

55 „Robin Hoods” machen in Madrid Jagdauf  Wildschweine. In: Süddeutsche 
Zeitung, 04. 01. 2017. https://www.sueddeutsche.de/panorama/spanien-
55-robin-hoods-machen-in-madrid-jagd-auf-wildschweine-1.3320813

80 Ugyanerre a következtetésre jutott HELTAI Miklós – ANTAL Csanád: 
A belterületi vadkárok megítélésének ellentmondásai c. munkájukban. In: 
Jogtudományi Közlöny, 2016, 1. szám, 43-54.

81 Bővebben BARTA Judit: Vadászatra jogosult felelőssége a vad által erdő és 
mezőgazdálkodáson kívül okozott károkért, különös tekintettel a vadütkö-
zéses esetekre. In: Pusztahelyi Réka (szerk.): A vadászat aktuális jogkérdései. 
Novotni Alapítvány, Miskolc, 2012., 39–57.; KASZA Melinda (PTE ÁJK): 
Gépjármű vaddal történő ütközésének egyes felelősségi kérdései a régi és 
az új Ptk.-ban. In: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
Óriás Nándor Szakkollégiuma, 2016. II. szám, 41-51. https://onszak.pte.
hu/userfiles/cikk/5/scriptura16ii_kasza.pdf

82 A bíróságok a Ptk. hatályba lépését követően is irányadónak tekintették a 
vadütközések körében kialakult korábbi joggyakorlatot, bár az nem felelt 
meg az új szabályozásnak. Emiatt, több bírósági ítéletet is megsemmisített 
az Alkotmánybíróság: 20/2017. (VII. 18.) AB határozat a Balassagyarmati 
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Miután a Ptk. veszélyes üzemek találkozásáról és üzembentartók 
egymás közötti viszonyáról szól, hangsúlyozni szükséges, hogy a va-
dászati jog gyakorlásához kapcsolódó vadgazdálkodás sem most, sem 
a korábbi Ptk. idején nem volt veszélyes üzem, a vadászatra jogosult a 
vadakkal nincs olyan üzemi kapcsolatban, mint egy veszélyes állat tartója 
az állattal, vagy az üzembentartó a gépjárművel, gyáros a gyárral, és a 
vadütközésben érintett vadak többsége sem veszélyes állat. A vadászatra 
jogosult a vadak magatartására közvetlen, de még közvetett ráhatással 
sem nagyon bír. Egy művi megoldásról van tehát szó, olyan felelősségi 
alakzat kerül alkalmazásra, amely nem a vadütközésekre lett kitalálva, 
azért, hogy ez a károkozási helyzet ne maradjon jogkövetkezmények 
nélkül. A bírói gyakorlatra várt ezért az a feladat, hogy az illeszkedési 
problémákat megoldja. 

Vadütközés alatt nem csak a fizikai értelemben vett vad és gépjármű 
ütközését kell érteni, hanem minden olyan helyzetet, amikor a kár a 
vad közúton történő megjelenésével van okozati összefüggésben, így 
pl. az ütközés kikerülése érdekében tett manőver miatt károsodik a 
gépjármű (árokba csúszik, másik gépjárművel ütközik, fának ütközik, 
felborul, stb.)

Veszélyes üzemek (személygépkocsi, teherautó, busz, motor, villa-
mos, vonat, HÉV, stb.) és vad ütközése esetén, egy háromlépcsős eljárás 
alkalmazására kerül sor, az alábbiak szerint:

A Ptk. 6:539. § (1) bekezdése alapján, ha veszélyes üzemek egymásnak 
okoznak kárt, az üzembentartók felróhatóságuk arányában kötelesek a 
másiknak okozott kárt megtéríteni. 

Törvényszék 21.Pf.20.741/2015/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének 
megállapításáról és megsemmisítéséről; 29/2021. (XI. 10.) AB határozat, 
a Budapest Környéki Törvényszék 2.Pf.20.248/2020/7. számú és a Váci 
Járásbíróság 2.P.21.128/2016/77. számú ítéletei alaptörvény-ellenességé-
nek megállapításáról és megsemmisítéséről. Lásd még DÖME Attila: A 
vad-gépjármű ütközéséből eredő károk megítélése a bírói gyakorlatban az 
új Ptk. tükrében. In: Polgári Jog, 2016. 2. szám. Mindenképpen érdemes 
megemlíteni, hogy a jogalkotó, egy átmeneti időszakot követően, a Vtv.-be 
építette be a fent hivatkozott utaló szabályt, ezzel lehetővé téve a visszatérést 
a korábbi judikatúrához.
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Azt szükséges ezért vizsgálni, hogy kinek a magatartása volt felróha-
tó. Felróhatóan járhat el a vadászatra jogosult, vagy a gépjárművezető 
(közlekedésrendészeti szabályok megszegése esetén, relatív gyorshajtás, 
ittas vezetés, stb.), de akár mindkettejük is. A vadászatra jogosult maga-
tartásának azon tipikus eseteit, mikor az felróhatónak minősült, a Vhr. 
58. §-a határozta meg, ezt az Alkotmánybíróság 34/2003. (VI. 19.) AB 
határozatával hatályon kívül helyezte, a szabály azonban a joggyakorlatban 
tovább él és rendszerint vizsgálatra kerül a vadbalesetek alkalmával.83

A vadászatra jogosultnak kármegelőzési magatartást is előír a va-
dütközésekkel kapcsolatban a Vtv., vadveszély esetén, az út létesítőjénél, 
illetve fenntartójánál megfelelő védelmi berendezések létesítését, illetve 
közúti, vasúti jelzések elhelyezését kezdeményezheti, aki akkor köteles 
a kezdeményezésnek eleget tenni, ha a vadászatra jogosult a költségeket 
vállalja.84

Ha a vadászatra jogosult vadveszély fennállása esetén mellőzi a 
megfelelő védelmi berendezések létesítését, illetve közúti, vasúti jelzések 
elhelyezését, felróhatóan jár el és felelőssége megállapítható a károkozásért.

A megfelelő védelmi berendezések közül egy közúti jelzés, méghozzá 
a KRESZ85 16. § (1) bekezdés r) pontja által ábrázolt ún. vadveszélyt 
jelző tábla az, amely a bírói gyakorlatban nagyobb figyelmet kapott. A 
KRESZ az említett tábla jelentéseként az alábbit mondja: „szabadon 
élő állatok megjelenésével fokozottan számolni kell”.

Kérdés, mikor kell fokozottan számolni a vadak megjelenésével?
A Vtv. hatálybalépését követően, találkozhattunk olyan bírósági 

ítéletekkel, melyek azt a nem reális elvárást tükrözték, hogyha a vadász-
területen közút halad át, akkor a közútra mindenhol ki kell helyezni a 
vadveszélyt jelző táblát86, mert vad bármikor a közútra kerülhet. Ha, a 
veszélyt jelző tábla alatt elhelyezik a hosszúságot jelző kiegészítő táblát, 

83 A vadászatra jogosult felróható magatartásának minősült, ha a vadütközés  
közvetlenül vadászat miatt következett be, a vadászatra jogosult a közút 
100 m-es körzetébe telepített és működtetett vadetetővel, sózóval, szóróval, 
itatóval, dagonyával, vagy művelt vadfölddel a vadat odaszoktatta. 

84 Vtv. 78. § (2) bek.
85 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól
86 BDT2000. 139; BDT2001. 400.
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tekintettel az országban lévő vadászterületek nagyságára és kiterjedésére, 
az utak nagy része ilyen táblákkal lenne tele. Ennek hatása pedig nem 
a figyelem felhívása, hanem a közlekedők közönyössé válása lenne.87

A bírói gyakorlat e tekintetben formálódott, többnyire szakértőt 
bíznak meg annak megállapítására, hogy az adott helyszín mennyire 
vadveszélyes, kell-e fokozottan számolni a vadak megjelenésével, azon-
ban továbbra sincs egységes mérce.88 Puhítja a szemléletet azon bírósági 

87 Lásd erről még NAGY Éva: A vadveszélyt jelző tábla jelentősége a vad és 
gépjármű összeütközése esetén. In: Ügyvédek Lapja, 2001. 3. szám, 45-51.

88 Egyik ügyben, a rendőrségi iratok szerint, az ütközéssel érintett néhány 
km-es útszakaszon 2 év alatt 9 esetben ütközött személygépkocsi vaddal. Az 
igazságügyi szakértő szerint, a perbeli útszakaszt szegélyező bokros terület 
miatt állandó a vaddal való találkozás veszélye, a bíróság, e tények alapján, 
az útszakaszt vadveszélyesnek minősítette (BDT1999. 28).

 Vadveszélyre utaló tényként értékelte a bíróság, hogy a perbeli útszakaszon 
egyik irányból ki volt téve a vadveszélyt jelző tábla, az ellentétes irányból, 
ahol az ütközés történt, nem (BDT2001. 495).

 Amikor a perbeli útszakaszon korábban soha nem történt vadütközés, a 
bíróság nem állapította meg a vadveszélyt, tábla kihelyezése indokolatlan. 
(B-A-Z Megyei B. 2.Pf.21.430/1998/2. számú döntés). 

 Nem jogellenes magatartás a vadásztársaság részéről a vadveszélyt jelző 
tábla kihelyezésének elmulasztása, ha az adott útszakasz nem vadveszélyes 
és nem kell a vadveszély fokozódásával számolni.

 Felperes Toyota tip. szgk.-val főúton közlekedve összeütközött az alperes 
vadásztársaság területéről az útra kiváltó őzbakkal. Az őzbak kikerülése 
érdekében, bár az ütközést nem sikerült elkerülnie, áttért a szemközti sávba 
és ott frontálisan összeütközött a szemből szabályosan közlekedő szgk.-
val. A Toyota bal hátsó ülésén utazó utas életét vesztette. Minden érintett 
szenvedett sérülést. Felperes szerint az érintett útszakasz vadveszélyes, de 
a vadveszélyt jelző táblát nem volt kitéve. A helyszínen korábban is fordult 
elő vaddal ütközés.

 Az igazságügyi vadászati szakértő szerint nem indokolt a tábla kihelyezése, 
nincs vadveszély. A rendőrhatóság nyilatkozata szerint, előző évben történt 
hasonló baleset a helyszínen, azonban erről az alperes nem kapott értesítést. 
A baleset helyszínén az állatok rendszeres áthaladása, kóborlása nem nyert 
bizonyítást, így a vadveszélyt jelző tábla kihelyezésének kezdeményezése 
nem volt indokolt. Felperes keresetét elutasították (BH2013. 66).
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megállapítás is, hogy, a veszélyt jelző tábla hiánya nem jelenti azt, hogy a 
gépjármű vezetőjének nem kell tekintettel lennie a helyszín adottságaira. 
A gépjármű vezetőjének általában számolnia kell váratlanul felbukkanó 
akadályokkal, így – köztudomású lévén, hogy a vad a természetben 
szabadon él – azzal is, hogy az úton vad kerül a gépjármű elé, akár van 
ott védelmi berendezés, vagy veszélyt jelző tábla, akár nincs.89

Annak megítélése is, hogy a vadveszélyt jelző táblát az út mindkét 
oldalán, vagy elegendő csak egyiken elhelyezni, hosszúságot jelző kie-
gészítő táblával ellátva vagy sem, ügyenként és bíróságonként másként 
alakul. A vadászatra jogosultat nem mentesíti, ha kezdeményezte ugyan 
a vadveszélyt jelző tábla kihelyezését, de azt később eltulajdonították.90

Vadveszélyes útszakaszok esetében, a vadászatra jogosult érdekkörébe 
tartozik, hogy pontosítsa az ütközés helyét, illetve megvizsgálja, hogy az a 
figyelmeztető tábla hatálya alá tartozott-e. Az egyik esetben, a marasztalt 
vadászatra jogosult perújítással élt, mert állítása szerint, utóbb jutott egy 
igazságügyi szakvéleményből tudomására, hogy ott, ahol a vaddal történő 
ütközés bekövetkezett, kint volt a vadveszélyt jelző tábla. A perújítási 
kérelmet a Kúria végül elutasította, mert álláspontja szerint, az annak 
alapjául előadott releváns tények a perújító alperes előtt az alapeljárás 
során is ismertek voltak, nem volt vitás, hogy a baleset ténylegesen hol 
következett be, és a perújító alperes a valós helyszín ismeretében nyilat-
kozott úgy az alapügyben, hogy a baleset helyszínétől 750-800 méterre 
van kihelyezve a vadveszélyt jelző tábla. A perbeli esetben nem új tény, 
vagy bizonyíték merült fel, hanem a perújító alperes most próbált meg 
eleget tenni bizonyítási kötelezettségének.91

89 BDT2000. 307.
90 „[…] az alperesi vadásztársaságnak észlelnie kellett volna, hogy a korábban 

kihelyezett jelzőtáblát valaki eltulajdonította és annak ismételt elhelyezését 
kezdeményeznie kellett volna az út fenntartójánál” (Pfv. VI. 20 337/1999. 
számú döntés).

91 Felperes 2009. április 8. napján 22 óra 20 perckor a 89-es főúton haladt 
Ausztria felől Szombathely irányába SEAT Cordoba típusú személygépkocsi-
val, amikor az úttest mellől egy szarvasbika ugrott a járműve elé. A felperes 
ütközött az állattal, majd átsodródva a másik forgalmi sávba frontálisan 
ütközött a szemből érkező gépkocsival.
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A Ptk. 6:539. § (2) bekezdése szerint, ha a károkozás egyik félnek 
sem róható fel, a kárt az köteles megtéríteni, akinek fokozott veszéllyel 
járó tevékenysége körében a kár bekövetkezéséhez vezető rendellenesség 
merült fel.

A második lépcsőben tehát – ha károkozás egyik félnek sem felróható 
–, azt kell vizsgálni, kinek a tevékenysége körében bekövetkezett rendelle-
nességre vezethető vissza a káresemény. A bíróságok egy fikcióval hidalták 
át azt, hogy a vadászatra jogosultnak nincs üzemköre, de még veszélyes 
állattartói minősége sem, így abban rendellenesség sem tud bekövetkezni, 
a vad közúton történő megjelenését értékelik rendellenességként. A jog-
gyakorlat még továbbment, a szerint különböztet, hogy a vad közúton, 
vagy gyorsforgalmi úton jelenik meg. A vadnak gyorsforgalmi utakon 
való hirtelen felbukkanása a vadászatra jogosult fokozott veszéllyel járó 
tevékenysége körében bekövetkezett rendellenességnek minősül.92

 A felperes súlyos és maradandó sérüléseket szenvedett a baleset következ-
tében. A területen alperes volt a vadászati jogosult és az adott útszakaszon 
vadveszélyre figyelmeztető tábla nem volt kihelyezve. A bíróság marasztalta 
a vadászatra jogosultat. Alperes a perújítás során kérte a kereset elutasítását, 
mert az általa beszerzett igazságügyi szakértői vélemény szerint a baleset 
helyszíne ténylegesen a 9 km 333,5 méterénél következett be, a szarvas a 
jobb oldali irányból ugrott a gépjármű elé és az útszakaszon vadveszélyre 
figyelmeztető tábla volt hatályban.

 (Kúria Pfv. 20.677/2016/8.).
92 A vadnak gyorsforgalmi utakon való hirtelen felbukkanása a vadászatra 

jogosult fokozott veszéllyel járó tevékenysége körében bekövetkezett el-
háríthatatlan oknak (rendellenességnek) minősül (BH2000. 402.).

 A vad megjelenését az autópályán a vadászatra jogosult fokozott veszéllyel 
járó tevékenysége körében bekövetkezett belső elháríthatatlan oknak, „rendel-
lenességnek” kell tekinteni, mely a vadásztársaság felelősségét megalapozza 
(EBH2000. 197.).

 A felperes 2001. május 18-án a hajnali órákban a tulajdonában álló és a há-
zastársa által vezetett Suzuki Swift L. 3. típusú személygépkocsival Gyöngyös 
felől Budapest irányába haladt az M3-as autópályán. A bagi elágazó után a 
32 350 m szelvénynél bal oldalról, a két útpályát elválasztó korlát felől egy 
szarvas ugrott a gépkocsi elé. Az állat a gépjármű szélvédőjének ütközött, 
azon átesett, majd az autó végén leesve elpusztult.
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Indoklásként a Kúria azt hozta fel, hogy gyorsforgalmi utak (au-
tópályák) esetében a járművezetőnek – a KRESZ tiltó rendelkezése 
folytán – gyalogos, illetve lassú jármű feltűnésével nem kell számolnia, 
ehhez képest (a forgalom ütemének az út jellegéből adódó fenntartása 
érdekében is) a szóban forgó utakon közlekedő járművek megengedett 
sebessége az egyéb közutakhoz viszonyítva lényegesen magasabb. A 
nagyobb sebesség folytán viszont gyakran objektíve elkerülhetetlenné 
válik a gépjármű elé ugró vaddal való ütközés. E sajátos helyzetben a 
vadnak a gyorsforgalmi utakon való hirtelen felbukkanása a vadászatra 
jogosult fokozott veszéllyel járó tevékenysége körében bekövetkezett 
rendellenességnek minősül. 

Annak a levezetése, hogy miért tekinthető rendellenesnek az autópályán 
megjelenő vad vitatható93, de célját tekintve nem támadható. A vadak 
gyorsforgalmi utakon való megjelenése valóban rendellenes, ebben köz-
rehathat a vadászatra jogosult magatartása (vadászat miatt megriadt vad, 
közelbe szoktatás, a kilövési terv nem teljesítése, vagy a rossz becslés miatti 
nagy vadsűrűség, stb.), de főként, a nem megfelelő vadvédelmi berende-
zések kiépítése (vadvédelmi kerítések, vadátkelők), vagy ezek valamely 
hiányossága áll annak hátterében.94 Ebből következőleg a közútkezelőnek 

 A bíróság a vadászatra jogosultat marasztalta. Abban az esetben azonban, 
ha a vad az autópályán vagy a gyorsforgalmi úton megjelenik és ennek 
következtében kár keletkezik, azt a vadászatra jogosult saját működése 
körében bekövetkezett belső elháríthatatlan oknak, rendellenességnek kell 
minősíteni (BH2005. 212.).

 A vad autópályán való hirtelen felbukkanása a vadgazdálkodó tevékenységi 
körébe tartozó rendellenesség (BDT2005. 1171).

93 Zoltán Ödön nem értett egyet a Legfelsőbb Bíróság idézett döntésével, azzal 
hogy a bíróság a felelősség megállapításánál a szerint különböztet, hogy a 
baleset autópályán, vagy közúton történt-e, a törvény rendelkezéseiből ez 
még távolról sem következtethető ki. ZOLTÁN Ödön: Vad és gépjármű 
„ütközése” folytán bekövetkezett kárért való felelősség. Magyar Jog, 2000/12. 
sz., 744.

94 Többször került már sor vadütközésre azért, mert a vadvédelmi kerítés 
nyomvonala nem volt megfelelő. Általában az autópálya kijáratoknál, illetve a 
csatlakozó utaknál, helytelenül, megszakad a kerítés folytonossága, ráadásul, 
az autópálya kezelője a vadak biztonságos átjutásáról, ezeken a helyeken, 
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kellene elsődlegesen felelni. A jogalkotó azonban azzal, hogy rendelkezett 
arról, a vadászatra jogosult a veszélyes üzemek találkozására vonatkozó 
szabályok szerint felel vadütközések esetén, a vadászatra jogosultra terhelte 
elsődlegesen e károk viselését. A bírói gyakorlat ezt az elvárást igyekszik 
visszatükrözni, és azzal, hogy differenciál a gyorsforgalmi utak és közutak 
között, a vadászatra jogosultaknak kedvez.

Megjelent azonban egy új tendencia. A sűrűsödő vadbalesetek 
(feltehetően nem a vadak szaporodtak el, hanem az autóforgalom 
növekedett meg) okán, terjedőben van, hogy a vadászatra jogosultak 
– az autóutakhoz hasonlatosan – kezdeményezik a vadveszélyt jelző 
táblák kihelyezését az autópályák szélére is. A veszélyre figyelmeztető 
tábla pedig a megengedett sebesség csökkentését követeli meg, illetve a 
gépjárművezetőnek számítania kell az esetleges akadály felbukkanására, 
e vonatkozásban tehát meggyengül a rendellenességet levezető bírósági 
magyarázat.

A vadnak, a vadveszélyt jelző táblával ellátott gyorsforgalmi útsza-
kaszon történő megjelenése, továbbra is rendellenes, az autópályán 
annak nincs helye, ilyen értelemben nem vezethet a vadászatra jogo-
sultak mentesülésére. A vadveszélyt jelző táblák kihelyezésének a nem 
gyorsforgalmi utakon történő vadütközések esetében van mentesülési 
relevanciája, bizonyítja, hogy a vadászatra jogosult a kármegelőzés 
körében elvárhatóan járt el, azaz magatartása nem felróható. 

Lehet-e akkor jogi relevanciája a vadveszélyt jelző táblák kihelyezésének 
gyorsforgalmi utakon? Igen. A vadveszélyt jelző tábla miatt a gépjármű-
vezetőknek csökkentenie kellene a sebességet. Vadütközés esetén, tehát 
vizsgálni indokolt, hogy a gépjárművezető milyen sebességgel közleke-
dett, csökkentette-e a sebességet a vadveszélyt jelző tábla hatására, és ez 
milyen mértékű volt. Ha nem csökkentette a sebességet, az közrehatott 

nem gondoskodik megfelelő vadátjárók létesítésével. Pl.: M7 autópálya 
Ordacsehi és Balatonfenyves közötti szakaszán ugyan létesítettek vadátjá-
rókat aluljáró formájában, azonban némelyik belmagassága nem megfelelő, 
így a szarvasok a kerítést átugorva próbálnak átjutni a másik oldalra, ami a 
szarvasokkal való ütközések számának megemelkedéséhez vezetett. HEL-
TAI Miklós – SZEMETHY László: Tilos az átjárás. In: Magyar Vadászlap, 
2009. február, 89. 
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a vadütközés bekövetkezésében, ami egyébként elkerülhető lett volna, 
akkor a gépjárművezető felróhatóan járt el, azaz a vadászatra jogosult 
nem felel, mert nem kell vizsgálni a második lépcsőt, az üzemkörben 
bekövetkezett rendellenességet.95

Amennyiben az állapítható meg, hogy a vadütközés mindenképp, még 
csökkentett sebesség mellett is bekövetkezett volna, akkor a gépjármű-
vezető magatartása (gyorshajtása) károsulti közrehatásként vizsgálható.96 
Ha, a féknyomokból, a tanúvallomásokból a vaddal ütköző gépjármű 
sebessége nem állapítható meg, akkor is van további lehetőség, a gép-
járműben keletkezett sérülésekből, esetleg a vad tetemének állapotából 
a szakértő tud következtetni a sebesség mértékére.

A német joggyakorlat tükrében, érdemes az olyan aspektusokra is 
figyelmet fordítani, hogy melyik vadfajjal történő ütközésről van szó. 
Kisebb vadfajok, pl. róka, nyúl esetében indokolatlannak minősülhet a 
kikerülő manőver, különösen, ha az mások életét és vagyonbiztonságát 
is veszélyezteti. Az ilyen magatartások szintén károsulti közrehatásként 
nyerhetnek értékelést.

95 Gyulafalvi Edith ismertet egy ügyet, amelyben a kistehergépkocsit vezető 
felperes alkalmazottja az alperes vadászterületéről féktávolságon belül ki-
váltó őzzel történő ütközést csak a kormány hirtelen félrerántásával tudta 
elkerülni. Ennek következtében azonban a gépkocsi az árokba borult és 
totálkáros lett. A bírósági peres eljárás során megállapítást nyert, hogy a 
sofőr a megengedett sebességhatárt túllépte. A Legfelsőbb Bíróság határo-
zatában kötelezte a vadászatra jogosultat a kár megtérítésére. A szakértői 
megállapítás szerint ugyanis az igazgatásrendészetileg előírt sebesség esetén 
sem lett volna elkerülhető a baleset (Pfv.VI.22050/1998.).

 GYULAFALVI Edith: Gépjárműnek vaddal történő összeütközése (a 
bírói gyakorlat tükrében). In: Emlékkönyv Lábady Tamás 60. születésnap-
jára tanítványaitól, SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék 
Könyvkiadója, Budapest, 2004., 99.

96 Nem kell megtéríteni a kár azon részét, amelyet a károsult saját felróható 
magatartásával okozott, pl. a gépjárműben nagyobb kár keletkezett a vadüt-
közés következtében, mintha a gépjármű vezetője az előírásoknak megfelelő 
sebességgel közlekedett volna.

 Lásd még UJVÁRINÉ ANTAL Edit: Felelősségtan. Patrocínium Kiadó, 
Budapest, 2017., 111.
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Vannak helyzetek, amikor a közútkezelő felelőssége is felmerül direkt 
módon. A károsultak ugyanis nincsenek elzárva attól, hogy a vadászatra 
jogosult helyett, vagy mellett, a közútkezelőt pereljék. A közúti közleke-
désről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 35. § szerint, 
az út kezelője a kezelői kötelezettségének megszegésével okozott kárt a 
polgári jog általános szabályai97 szerint köteles megtéríteni.98

A közút kezelője könnyen kimentheti magát a kárfelelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy kötelezettségének teljesítése körében úgy járt el, ahogy 
az az adott helyzetben általában elvárható.99 Szűk körben, de vannak 
azért esetek, amikor a közútkezelő marasztalására kerül sor: 

A felperes Peugeot 406 típusú személygépkocsijával 2003. január 
26-án F. S. az M3-as autópályán Budapest irányából a belső forgalmi 
sávban haladva őzzel ütközött és a gépkocsijában kár keletkezett. Ke-
resetében a közútkezelőt kérte marasztalni, mert nem gondoskodott a 
vadvédelmi kerítés megfelelő állapotban tartásáról, így az őz az autó-
pályára feljuthatott és ott a gépkocsijával ütközve abban kárt okozott.

A felperes az útellenőri jelentéssel bizonyította, hogy a vadvédelmi 
kerítés megrongálódott, 2003. január 22-én lyukas volt, az alperes pedig 
nem bizonyította, hogy a kerítést megjavíttatta, illetőleg, hogy nem azon 
a kerítésszakaszon jutott be az őz az autópályára. Az útellenőri jelentésből, 
valamint a javítási munkalapok tartalmából okszerűen következtettek a 
bíróságok arra, hogy az őz a kerítésen át az autópályára juthatott, a baleset 
ténye pedig bizonyítja, hogy át is jutott és a felperes gépkocsijával való 
ütközéssel kárt okozott. Az autópálya kezelője felelős tehát azért a kárért, 
amely abból adódott, hogy a vadvédelmi kerítés hibája miatt az őz az 
autópályára feljutva ott gépkocsival ütközött és abban kárt okozott.100

97 Ptk. 6:519. § [A felelősség általános szabálya]
 Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a fele-

lősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.
98 EBH2002. 631. Autópályán vaddal való ütközés következtében ért kárért 

az autópálya kezelőjét csak vétkességi és nem objektív felelősség terheli.
99 A vadászatra jogosult kárfelelősségét állapította meg a bíróság, amikor a II. 

r. alperesként perelt közútkezelő magatartásának felróhatóságát a károsult 
nem tudta bizonyítani (BH2005. 212.).

100 BH2010. 7.
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Egyetemlegesen marasztalta a bíróság a vadászatra jogosultat és a 
közútkezelőt egy halálos kimenetelű vadütközés ügyében.

K. B. a [...] forgalmi rendszámú gépkocsit vezetve 2010. október 27-én 
az esti órákban [...] irányába haladt az [...] autópályán. A [...] pihenő-
helynél egy tehergépkocsiból és pótkocsiból álló külföldi járműszerelvény 
elütött a pályatesten neki balról jobbra áthaladó, két nagyobb és három 
kisebb egyedből álló vaddisznó kondát. A tehergépjármű által roncsolt 
állati tetemekkel a pályatest hosszan szennyeződött. A tehergépjármű 
az ütközést követően a kihajtó sávon félreállt. A belső forgalmi sávban 
közlekedő K. B. a sávjában fekvő nagyobb tetemet észlelve enyhén balra 
kormányzott, majd a bal oldali füves padkára lehaladva jobbra rántotta 
a kormányt. Ennek következtében elvesztette uralmát járműve felett, és 
a sávokon keresztbe sodródva a kihajtósáv szélén álló járműszerelvény 
hátsó részének csapódott. Az ütközés következtében K. B. és utasa a 
helyszínen életét vesztette.

Az elhaltak hozzátartozói, mint felperesek a vadászatra jogosultat és 
az autópálya kezelőjét együtt perelték.

A bíróságok, tekintettel arra, hogy az oksági folyamat nem szakadt 
meg, az ok-okozati összefüggés szempontjából nem tulajdonítottak 
jelentőséget annak, hogy a néhai nem vaddal, hanem a veszteglő ka-
mionnal ütközött.

A bíróságok szerint, az I. rendű alperes (közútkezelő) a felelősség alól 
nem tudta magát kimenteni. A pihenőhelynél, ahol az ütközés történt, 
található kapu a baleset idején nyitva volt és a délnyugati részen nem 
készült védőkerítés. A balesetet okozó vaddisznók nagy valószínűség-
gel a II. rendű alperes vadászterületéről, a pihenőút csatlakozásánál a 
nyitott kapun keresztül érkeztek az autópályára. A baleset tehát nagy 
valószínűséggel úgy történhetett, hogy a vaddisznók jobboldalról téved-
tek az autópályára, majd a két pályatestet elválasztó szalagkorlát miatt 
visszafordultak és ekkor ütötte el őket a tehergépjármű. 

A bíróságok szerint, alperesnek módjában állt volna a biztonságot 
növelni, a vadak autópályán való feltűnését minimalizálni, azonban e 
kötelezettségének nem tett eleget. Ebből következően a kapu kialakítása 
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és fenntartása során nem az általában elvárható magatartást tanúsította.101

Van olyan eset is, ahol a bíróság úgy állapította meg a közútkezelő 
kárfelelősségét, hogy az elvárhatóság mércéjét magasabbra emelte: 

A jogerős ítélet által megállapított tényállás szerint, az I. r. felperes 
2012. szeptember 7-én Audi A6 típusú személygépjárművel közlekedett 
az alperes üzemeltetésében lévő M6 autópálya jobb pályatestén Buda-
pest felől Pécs irányába. A külső forgalmi sávban, éjszaka 0 óra 30 perc 
körül a 146 + 954 km szelvényhez érkezve, vaddisznókat észlelt, majd 
fékezett, de az ütközést elkerülni már nem tudta, így a kilenc egyedből 
álló vaddisznókondának ütközött. Az ütközés következtében gépjár-
művével áttért a belső forgalmi sávba, majd a pályatesteket elválasztó 
bal oldali szalagkorlátnak ütközött és járművével a belső és külső sávon 
félig keresztben, a menetiránnyal ellentétesen állt meg.

A fenti baleset bekövetkezése után egy perccel az I. r. felperes mögött, 
a jobb oldali pályatesten, a belső forgalmi sávban haladó, Opel Astra 
típusú személygépkocsi a vaddisznó tetemeknek ütközött. A gépjármű 
vezetője az ütközés következtében elvesztette az uralmát a gépjármű felett 
és áttért a külső forgalmi sávba, ahol a pályatesten a korábbi baleset 
miatt félig keresztben álló, kivilágítatlan személygépkocsi elejének, majd 
a jobb oldali szalagkorlátnak ütközött. A balesetek során a járművekben 
és a szalagkorlátban kár keletkezett, a vaddisznók a helyszínen kimúltak.

A felperesek a közútkezelő kártérítés megfizetésére kötelezését kérték. 
Kereseti álláspontjuk szerint a vadvédelmi kerítés megfelelő állapotáról 
az alperes nem gondoskodott, nem tett meg tőle elvárható módon 
mindent annak érdekében, hogy megakadályozza a vadak autópályára 
történő feljutását, ezért kártérítési felelősséggel tartozik.

Az alperes a kereset elutasítását kérte. Azzal védekezett, hogy úgy 
járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

A perben kiemelt jelentősége volt a baleset helyének és annak, hogy 
az autópálya adott szakasza vadveszélyes terület volt, amelyről az alperes 
is tudott. Az igazságügyi vadászati szakértő által vizsgált statisztikai 
adatokból az állapítható meg, hogy az M6-os autópálya érintett szaka-
szán annak megnyitása, 2010. március 31. és 2013. május 5-e között 

101 Fővárosi Ítélőtábla Pf. 20.296/2018/11. számú döntése.
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összesen nyolc alkalommal következett be regisztrált vad-gépjármű 
ütközés, melyből a vizsgált időszakban öt baleset helyszíne található a 
147-es km-nél lévő felhajtó közelében.

A baleset az autópályán történt és az autópálya adott szakasza vad-
veszélyes terület. Az alperes Kktv. 34. § (1) bekezdése alapján fennálló 
kezelői kötelezettsége a közút biztonságos közlekedésre alkalmasságára 
terjed ki. Az autópálya biztonságos közlekedésre alkalmasságának adott 
esetben a vadveszély elhárítása ugyanúgy feltétele, mint az út rongáló-
dásmentes használhatósága.

A kimentéshez nem elegendő annak igazolása, hogy az alperes a 
jogszabályban előírt útellenőrzési kötelezettségének és a műszaki elvá-
rásoknak általában eleget tett.

A kártérítési felelősség szempontjából kiemelt jelentősége volt annak, 
hogy a védendő létesítménynek, az autópályának a működésével szük-
ségszerűen együtt járó baleseti helyzetekben is védelmet kell nyújtani. 
Amennyiben a biztonságos közlekedés feltételeinek eléréséhez a műszaki 
előírások betartása nem elegendő, a kezelőtől elvárható további intézke-
dések megtétele, amelyek elmulasztása miatt felelősséggel tartozik. Egy 
vadveszélyes, több regisztrált vadbalesettel érintett helyszínen magasabb 
az elvárhatóság mércéje az alperessel szemben. Az alperes konkrét és 
alkalmas vadvédelmi berendezés megvalósításáról nem gondoskodott, 
ezért kártérítési felelősséggel tartozik.102

Meg kell jegyezni, hogy az autópályán történt vadütközés miatt, a 
vadászatra jogosult ellen indított per során, a vadászatra jogosult nem 
mentesülhet a kárfelelősség alól azzal, hogy bizonyítja a perben nem 
szereplő autópályakezelő magatartásának felróhatóságát.103

A már fentebb hivatkozottak alapján, a bírói gyakorlat szerint, 
önmagában a vad közúton – nem gyorsforgalmi úton – való megje-
lenése a vadásztársaság fokozott veszéllyel járó tevékenysége körében 
bekövetkezett rendellenességként nem értékelhető.104

102 Kúria Pfv. 20.419/2015/6. számú döntése.
103 Legfelsőbb Bíróság Pfv.VI.21.487/2007/5. számú döntése (előzmény: Pest 

Megyei Bíróság 2.Pf.21.346/2007/5. számú döntése).
104 BH2000. 401. A vadászatra jogosult tevékenysége körében nem minősíthető 
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Vannak azonban olyan „kivételes” ügyek, ahol a bíróságok a gépjár-
művel ütköző vad rendkívüli magatartását értékelték rendellenesség-
ként. Álláspontunk szerint a vad magatartásának értékelése rossz irány, 
egyrészről utat nyit számtalan szélsőségnek, kiszámíthatatlanná téve az 
egyébként is összetett bírói gyakorlatot, másrészről nagyon távol áll 
azon, az évek során kialakult állásponttól, hogy a vad közúton történő 
megjelenése kerül értékelésre, üzemkörben bekövetkezett rendellenes-
ségként, illetve nem rendellenességként. 

Sz. Cs.-né személygépkocsival közlekedett a perbeli főúton, amelynek 
során váratlanul a gépjármű hátuljának ugrott egy szarvas. A károsult 
az ütközéssel felmerült kárának megtérítését kérte a vadászatra jogo-
sulttól. Felróhatóság egyik fél oldalán sem történt. A vadásztársaság a 
BH2000. 401. eseti döntésre hivatkozva kérte a kereset elutasítását.A 
bíróság mégis helyt adott a felperes kereseti kérelemének, megállapítása 
szerint, a perbeli esetben a vad közúton való megjelenése olyan külön-
leges módon történt, amely kellő alapul szolgál a vadászatra jogosult 
működési körén belül felmerült rendellenesség megállapításához. A 
káresemény szeptember 22-én, szarvasbőgés idején történt, amikor 
az állat magatartása lényegesen megváltozik. A veszélyforrásokra – a 
személygépkocsira is – a szokásostól eltérően reagál. Így fordulhatott 
elő, hogy a szarvas a felperes gépkocsija jobb hátsó részének ugrott, 
azaz akkor került az úttestre, amikor előtte a felperes már elhaladt. Ez 
az általánostól eltérő, hirtelen és váratlan reakciónak minősül, amely 
az adott esetben kimeríti a rendellenesség fogalmát.105

A felperes 2004. 03. 30-án V. város területén, egy ipari területen 
közlekedett, amikor a jobb oldalon lévő sziklás partoldalról egy szar-
vasbika ugrott a jármű elé, és ütköztek. Az ütközés a település közigaz-
gatási belterületén történt. Alperes a BH2000 401. számon közzétett 

rendellenességnek az a körülmény, hogy a vad a közúton feltűnik (EBH2000. 
198.). A vadnak a természetes élőhelyén keresztül haladó olyan közúton 
való hirtelen megjelenése, amelyen vadveszélyt jelző tábla is kihelyezésre 
került, önmagában nem jelent a vadászatra jogosult tevékenysége körében 
felmerült rendellenességet. A vad közúton történő megjelenése és ütközés 
járművel nem rendellenes (BH2012. 13).

105 BH2003. 237.
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döntésre hivatkozva kérte a felperesi kereseti kérelem elutasítását. A 
Legfelsőbb Bíróság a felperes kereseti kérelemnek mégis helyt adott, 
azzal az indokkal, hogy a baleset helyszíne ipari terület, illetve a mel-
lette lévő két-három sor fenyő nem élettere a szarvasnak, ott a vad nem 
szokásosan tartózkodik. Ebből következően a település közigazgatási 
belterületén a szarvas megjelenése, a magas partfalról történő leugrása 
a közútra rendellenes, mely az alperes működése körében bekövetkezett 
rendellenességnek tekinthető.106

A vad és gépjármű találkozása esetén, az elpusztult, vagy a sérülés 
miatt kényszerűségből elejtett vad értékének a megtérítése is felmerülhet, 
ha a kárért a gépjármű vezetője a felelős, vagy ha kármegosztásra kerül 
sor. A vadászatra jogosultak elsősorban a vad vadgazdálkodási értékét 
követelhetik, amit a Vhr. 20. számú melléklete foglal táblázatba. Ettől 
nagyobb is lehet káruk, ha pl. az érintett példányra vonatkozóan, bi-
zonyíthatóan bérkilövési szerződést kötöttek és ez magasabb összeget 
tartalmaz.

A Ptk. 6:539. § (3) bekezdése szerint, ha az egymásnak okozott kár 
mindkét fél fokozott veszéllyel járó tevékenysége körében bekövetkezett 
rendellenességre vezethető vissza, vagy ha ilyen rendellenesség egyik 
félnél sem állapítható meg, kárát – felróhatóság hiányában – mindegyik 
fél maga viseli. A harmadik lépcső tehát akkor alkalmazható, ha a kárt 
mindkét fél tevékenysége körében bekövetkezett rendellenesség okozta, 
vagy ha rendellenesség egyik félnél sem állapítható meg, ekkor kárát 
mindegyik fél maga viseli.

A vadütközések során előfordul, hogy az úton átszökkenő vadak, 
vagy magasabb partoldalról leugró vadak a velük ütköző gépjármű-
ről továbbcsapódnak, vagy esnek és így más gépjárműveknek is kárt 
okoznak. Nincs szó tehát gépjárművek ütközéséről, hanem a vad, vagy 
annak teteme okoz egy másik gépjárműben kárt. Az ily módon kárt 
szenvedettek is érvényesíthetnek vadütközés címén kárigényt a vadá-
szatra jogosultakkal szemben. Ha nincs esélyük a kártérítésre, mert pl. 
mindez közúton történt, merülhet fel, hogy veszélyes üzemi felelősség 
címén fordulnak az eredeti vaddal ütközővel szemben. Fuglinszky 

106 BH2006. 150.
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Ádám107elemzi, illetve hívja fel a figyelmet az alábbi jogesetre:
2007. szeptember 8. napján 19.55 perckor a 76-os számú főútvona-

lon A. és Z. között az út 33. km 50. méterében szabályosan haladó – az 
alperesnél felelősségbiztosítással rendelkező és az alperesi beavatkozó által 
vezetett – ARO típusú gépkocsi motorháztetejére ráugrott a mintegy 1,5 
méter magas partfalról egy szarvasbika. Az ütközéstől az állat nekivágódott 
a szemközti forgalmi sávban Z. irányába szabályosan közlekedő – az I-II. 
r. felperesek tulajdonát képező – Toyota típusú személygépkocsinak, 
amely ennek következtében felborult, majd a tetején csúszva a jobb 
oldali vízelvezető árokban állt meg. A baleset következtében a gépkocsi 
totálkárossá vált, annak vezetője a III. r. felperes és utasa, a IV. r. felperes 
személyi sérüléseket szenvedett. Felperesek az ARO típusú gépkocsi 
felelősségbiztosítójától kérték káruk megtérítését, mert álláspontjuk 
szerint kárukat az alperes által biztosított gépjármű működési körében 
felmerült rendellenesség (felpattanó kő analógiájára) okozta oly módon, 
hogy miután annak vezetője a szarvasbikát már nem tudta elkerülni, 
azt elütötte és a tetemet a felperesek gépkocsijához dobta.

A Legfelsőbb Bíróság döntése szerint, helytálló volt az alsóbb bí-
róságok azon következtetése, hogy az adott közlekedési helyzet, azaz a 
szarvas gépkocsira történt ráesése, az alperes mint biztosított fokozott 
veszéllyel járó tevékenysége körén kívül eső olyan elháríthatatlan, külső 
rendellenességnek tekinthető, amelynek következtében nincs mód az 
alperes kártérítési felelőssége megállapítására.108

107 FUGLINSZKY Ádám: Kártérítési jog. HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó 
Kft, Budapest, 2015., 421.

108 BH2010. 120.
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15. A vadütközések során keletkezett kár megtérítésére köteles 
vadászatra jogosult meghatározása

A Ptk. 6:563. § (1) bekezdése itt is irányadó, a kárt annak a vadászatra 
jogosultnak kell megtéríteni, akinek a vadászterületén a károkozás 
történt, ha ez nem vadászterület, akkor az a vadászatra jogosult, akinek 
a vadászterületéről a vad kiváltott. 

Számos élethelyzet nehezíti azonban a törvényi előírás egyenes úton 
történő alkalmazását. A vad és gépjármű ütközések vadászterületnek nem 
minősülő közutakon, illetve autópályákon történnek, amelyek rendsze-
rint a szomszédos vadásztársaságok határát képezik, vagy a belterületen 
lévő műút közelében több vadászterület is húzódik, így potenciálisan 
akár két „károkozóval” is számolni lehet, arról nem szólva, hogy a vad 
kilóméterekre is elkóborolhat attól a helytől, ahol kiváltott, emiatt nem 
lehet konkretizálni, melyik vadászterület az érintett. 

Elsősorban a károsult, és a tanúk nyilatkozatai az irányadóak, a 
tekintetben, hogy a vad honnan váltott ki, szükség esetén szakértő 
bevonására is sor kerülhet.109

Azon esetekben, ahol több károkozó is felmerülhet, a bírói gyakorlat 
igyekszik megoldásokat találni, többnyire a károsultak érdekeit előtérbe 
helyezve. 

109 A perben érintett gépjármű haladási iránya szerinti jobb oldalon fekszik 
a II. rendű alperes vadászterülete, míg a ... felé haladó rész oldalán a III. 
rendű alperes vadászterülete terül el. A II. rendű alperes vadászterülete 
és az autópálya között futó vadvédelmi kerítésen a pihenőhelynél az I. 
rendű alperes kaput alakított ki, amely a baleset idején nyitva volt. dr. K. 
I szakvéleményében megállapította, hogy a balesetet okozó vaddisznók a 
bizonyossághoz közeli valószínűséggel a II. rendű alperes vadászterületéről 
váltottak ki. A pihenőút csatlakozásánál a nyitott kapun keresztül érkeztek 
az autópályára. Utalt arra, hogy a baloldali pályatesten és annak környe-
zetében a baleset időpontjában nem voltak vadnyomok és a szalagkorlát 
alatt a vaddisznócsapat átbújására sem utaltak ilyenek. A baleset tehát nagy 
valószínűséggel úgy történhetett, hogy a vaddisznók jobboldalról tévedtek 
az autópályára (Fővárosi Ítélőtábla Pf. 20.296/2018/11.).
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Perbeli esetben közúton történt a vadütközés. Az út két oldalán 
két vadásztársaság területe fekszik. A perben nem volt megállapítható, 
kinek a vadászterületéről váltott ki a szarvas, az ütközést megelőzően a 
felezővonalon ment. Felmerült, hogy a kárt az a vadásztársaság viselje, 
aki elszállította a tetemet. A bíróság szerint, nincs jelentősége annak, 
a vadat ki szállította el. Az a döntő, melyik vadászterületről váltott ki 
a vad, ha ez nem állapítható meg, a közös károkozásra vonatkozó Ptk. 
szabályokat kell alkalmazni, az érintett vadásztársaságok egyetemlegesen 
felelnek, károsult bármelyiküktől a teljes kár megtérítését követelheti.110

Másik esetben felperes személygépkocsijával V. városban a H. úton a 
P. út irányából közlekedett. A felperes menetiránya szerinti jobb oldalról, 
a sziklás partoldalról egy szarvasbika ugrott a jármű elé, mellyel felpe-
res összeütközött. Az elpusztult vadat a baleset helyszínéről az alperes 
szállította el. A baleset helyszíne V. belterületéhez tartozó iparterület.

Az elsőfokú eljárásban alperes nem vitatta, hogy a szarvasbika a 
vadászterületéről váltott ki, igaz számíthatott azon bírói gyakorlatra, 
hogy a vad közúton történő megjelenése nem minősül rendellenesség-
nek, vele szembeni keresetet a bíróság el fogja utasítani. I. fok azonban 
helyt adott a keresetnek. Alperes fellebbezett, II. fok elutasította a 
keresetet. Felperes felülvizsgálati kérelemmel élt, így került az ügy a 
Legfelsőbb Bíróság elé. Alperes ekkor már arra hivatkozott, hogy nem 
ő a kártérítésre köteles, mert bár a kárt okozó vad vadászatára jogosult, 
de a károkozás nem a vadászterületén következett be, a vad nem az ő 
vadászterületéről váltott ki, hanem a belterületről. Hivatkozott arra is, 
hogy az ütközés közelében két másik vadásztársaság is működik és a vad 
nem az ő vadászterületéről, hanem annak irányába váltott ki. 

A Legfelsőbb Bíróság végül szokatlan indoklással marasztalta alperest. A 
Vtv. 9. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint a vadászterületen elejtett, 
vagy elhullott vad a vadászatra jogosult tulajdonába kerül. A vadászterületen 
kívül elhullott vad tulajdonosa pedig az a jogosult, akinek a vadászterületéről 
a vad oda került. Az alperes a vad tulajdonjogát nem vitatta, ezért nincs szük-
ség annak bizonyítására, hogy a vad az alperes vadászterületéről váltott ki.111

110 LB.Pfv.VI.22.166/2009/4. számú ítélete.
111 BH2006. 150.
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Unikális a helyzet az olyan vadakkal, melyek a vadászterületen 
kívül – belterületen, elhanyagolt zárt kertekben – találnak maguknak 
élőhelyet, ekkor hiányzik a kiváltás. Települések belterületén történő 
vadütközések esetén, ezért minden körülményt alaposan meg kell vizs-
gálni. Olyan helyen történt-e a vadütközés, amelynek környékén a vad 
találhatott magának élőhelyet, milyen távolságban van a legközelebbi 
vadászterület, láttak-e korábban is a környéken vadakat, stb.

A Polgári Jog c. folyóiratban közölt, Makai Krisztián által írt cikk-
ben112  került ismertetésre egy idevágó jogeset:

„A felperes 2016. május 15. napján kora reggel P.-n, a V. u. és a P. 
t. felől a Zs. u. irányába 30 km/óra sebességgel haladt a személygép-
kocsijával, amikor egy, az úttest jobb oldaláról, az azt szegélyező fás, 
bokros területről kiugrott őzsutával ütközött. A baleset következtében 
az őzsuta elpusztult, míg a felperes személygépkocsija több ízben sérült. 
Az elhullott vadat a rendőrség értesítése alapján az alperes hivatásos va-
dásza szállította el. […] a baleset helyszíne P. egyik frekventált részének 
tekinthető. Többek között a baleset helyszínének közvetlen környezetében 
található egy templom, egy szupermarket, óvoda, különféle boltok, nem 
beszélve a városon átvezető X. számú többsávos útról. A bíróságok tehát 
nem véletlenül illették az őzsutát „városi vad” jelzővel. […]

A felperes a keresetében a gépjárműben bekövetkezett kár megtérí-
tésére kérte kötelezni az alperest, míg az alperes érdemi ellenkérelme a 
kereset elutasítására irányult. […] 

Az elsőfokú bíróság […] vizsgálta, hogy a vad az alperes vadászterüle-
téről váltott-e ki. E körben annak a tanúvallomással bizonyított ténynek 
tulajdonított jelentőséget, hogy „egy őzsuta élettere és egyben mozgástere 
500 méter - 1 kilométer, így ez a vad valószínűleg ezen a területen született, 
itt találta meg életterét, egyszerűen ’városi vad’ lehetett […]”

Az első fokú bíróság vizsgálta, hogy van-e felróhatóság, illetve 
rendellenesség bármelyik fél oldalán. E körben „megállapította, hogy 
a vadnak az adott területen való megjelenése - főként azért, mert „ez a 

112 MAKAI Krisztián: Belterületi vadak a „célkeresztben” – a vadászható állat 
által okozott kárért való felelősség legújabb bírói gyakorlata. In: Polgári Jog 
2022/1-2 szám. A hivatkozott kúriai ítélet száma: Pfv.III.20.122/2021/7.
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vad itt született, itt találta meg életterét” - önmagában nem rendelle-
nes. Tekintettel arra, hogy rendellenesség a felperesi oldalon sem volt 
megállapítható, így mindkét fél a kárát maga viseli és erre figyelemmel 
a keresetet elutasította. A peres eljárás a felperes fellebbezése folytán a 
Törvényszék, mint másodfokú bíróság előtt folytatódott.”

A másofokú bírósága vad belterületen való megjelenését a vad vi-
selkedésében testet öltő és az alperes működési körében bekövetkezett 
rendellenességnek minősítette, mert a baleset helyszíne a város köz-
igazgatási területén belül, egy szupermarket közvetlen közelében volt, 
a környéken olyan középületek (rendőrség, templom, iskola) vannak, 
amelyek a vadakat elriasztó jelentős forgalmat generálnak, folyamatos 
emberi jelenléttel, mozgással, hanghatással járnak, ezért a felperesnek nem 
kellett számítania arra, hogy a belterületi útszakaszon a vad megjelenik.

„A Kúria ítéletében a jogerős közbenső ítéletet hatályon kívül helyezte és 
az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Az ítélet indokolásában a Kúria 
kiemelt jelentőséget tulajdonított annak a kereset megalapozottsága szem-
pontjából lényeges jogi következtetések alapjául szolgáló ténymegállapításnak, 
amelyre a felülvizsgálati kérelmében az alperes is utalt. A tanúbizonyítás 
alapján tényként volt megállapítható, hogy a felperes gépjárművével ütközött 
vad a város belterületén született, ott találta meg életterét. Ennek egyenes 
következményeként kimondta, hogy az ügy sajátosságát, s egyben a perben 
eljárt bíróságok által felhívott, a kialakult ítélkezési gyakorlat megjelenítésére 
alkalmas eseti döntésektől való tényállásbeli különbözőséget az adta, hogy 
a megtéríteni kért kárt belterületen megtelepedett vadászható állat - vagy 
másképpen, a szóban forgó ténymegállapításnál bizonyítékként értékelt 
tanúvallomás szóhasználatát követve: „városi vad” - okozta.”

[…] A Kúria „leszögezte, hogy elsődlegesen a vadászterületen való 
károkozás, másodlagosan a vadnak a vadászterületről való kiváltása az 
a jogi tény, amely a kárért felelős vadásztársaságot kijelöli. Az adott 
esetben azonban ezek - az egymással eshetőleges viszonyban álló fele-
lősségalapító feltételek - egyike sem állt fenn.”

„A Kúria megállapította, hogy a konkrét ügyben a felperes gépjárműve 
a vaddal a település közigazgatási belterületén ütközött, amely a már 
hivatkozott Vtv. 8. § (2) bekezdés a) pontja értelmében nem minősül 
vadászterületnek. Kiváltás sem történt, mert - a korábban kifejtettek 
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szerint - a vad élőhelye a belterületen volt. A Kúria e körben megálla-
pította, hogy ennélfogva hiányzott a Ptk. 6:563. § (1) bekezdése által 
megkövetelt, a károkozással való ténybeli kapcsolódás, amely az alperes, 
mint vadászatra jogosult kártérítési felelősségét megalapozhatta volna.”

16. Védett vadon élő állatok által okozott károk

Az utóbbi időben a farkas és európai barnamedve által okozott károk 
kezdtek el megszaporodni,113fókuszba helyezve a kérdést, hogy a vadászatra 
jogosult felelhet-e a védett állatok által okozott károkért. Ezek nem vadász-
ható vadon élő állatok, a vadászatra jogosult nem felel az általuk okozott 
kárért. A Ptk. 5:53. § alapján, a vadak az állam tulajdonában vannak. A 
Ptk. szerint azonban az állam legfeljebb állattartóként felelhetne, de nem 
áll fenn állattartói minőség.114 Külön törvény, a természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény 74. §-a intézkedik a védett állatfajok kártételeinek 
viseléséről és kártalanítás biztosításáról. A kártalanításnak feltétele, hogy az 
érintett károsult a kártétel megelőzése, illetve csökkentése körében a tőle 
elvárható módon és mértékben mindent megtegyen. A riasztási módokat 
és a gyérítést engedélyeztetni kell a természetvédelmi hatósággal, amely 
közvetlenül csak kivételesen, kérelemre vesz részt abban. Kártalanítás csak 
akkor igényelhető, ha a védett állatfaj kártétele azért következett be, mert 
a hatóság mulasztott, illetve indokolatlanul engedte a kármegelőzést, vagy 
nem teljesítette a kérést.

17. Összegzés

A vadkárok tekintetében egyre több jogvita a nem megfelelő vadkárfel-
mérésre és hiányos szakvéleményre vezethető vissza. Ezek megelőzhetőek 

113 A 2014 novemberében, Nógrád megyében juhokat ölt meg a medve. http://
www.hirado.hu/2014/11/09/medve-tepett-szet-juhokat-nograd-megyeben/ 
Ezt utóbb vitatták: http://www.heol.hu/heves/kozelet/kiderult-meg-
sem-a-medve-gyilkolt-585515/

114 Az állattartás körében okozott károk, ezen belül a veszélyes állat tartójának 
felelősségi alakzata nem tekinthető irányadónak, mert hiányzik az állattartói 
minőség.
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lennének, ha a felek felkészülten vennének részt ebben a folyamatban, 
tisztában lennének azzal, hogy mit kell bizonyítani, mit kell a jegyző-
könyvnek tartalmazni, milyen észrevételek tehetők, illetve, a jegyzői 
eljáráson kívül igénybe vett szakértők esetében ellenőriznék azt, hogy 
a szakértő valóban ért-e az adott szakkérdéshez.

A magánszakértői vélemények esetében is kötelezővé kellene tenni a 
vadászatra jogosult értesítését és részvételi lehetőségét.

A vadkárok kezelése körében példaértékű az osztrák és német gyakorlat, 
amely elsősorban a két fél közötti együttműködést, konzultációt szorgalmazza, 
továbbá az a jogi szabályozás, amely erős hangsúlyt helyeza kármegelőzésre. 
A különösen nagyértékű növénykultúrák esetében, ha a gazdálkodó nem 
használ kerítést, illetve egyéb vadvédelmi eszközöket, nem kap kártérítést, 
illetve fokozott vadkárveszély esetén elvárás a rendszeres ellenőrzés, akár 
hetente, és haladéktalanul jelezni kell a veszélyt, vagy keletkezett vadkárt a 
vadászatra jogosult felé. A vadászatra jogosultaktól nem csak az az elvárás, 
hogy vadkárelhárító vadászatokat folytassanak, hanem egyéb eszközökkel 
is tevékenyen részt kell vállalniuk a károk megelőzésében.

A vadászatra jogosultak részéről fontos lenne aproaktivitás, különö-
sen az, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a vadkárral fenyegetett 
területeket, kövessék nyomon a vadkárokat, a további károk megelőzése 
és a bizonyítás érdekében is.

A vadkárként elismerhető károkat aVtv. és a Vhr. tételesen meghatá-
rozza – hasonlóan történik ez Németországban és Ausztriában – aminek 
az az értelme, hogy az e körön kívüli károkat nem kell megtérítenie a 
vadászatra jogosultaknak, azt a károsultaknak kell viselnie.

Ez jelenti egyrészről azt, hogy nem értelmezik tágan a vadkárokat, 
és jelenti azt is, hogy nincsenek egyéb, olyan magánjogi szabályok, 
amelyek felülírhatnák mindezt.

A Ptk. vadászható állat által okozott kárért való felelősségi tényállása 
megbontja ezt a koncepciót, bármely, vadászható állat által okozott ká-
rigénynek szabad utat biztosít.

A Ptk. vadászható állat által okozott kárért való felelősség alakzata 
más okokból is sérelmes:
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• pontatlansága és rosszul megfogalmazott kimentési klauzulája 
kétségbe vonja alkalmazhatóságát, 

• a jogalkotói céllal ellentétben, indokolatlanul kiszélesíti a kárigé-
nyérvényesítések lehetőségét. Minden országban alapelv, hogy a 
vad a természet része, nemzeti kincs, természetes erőforrás, amely 
életmódjából fakadóan károkat okoz. E károk egy részét át lehet 
terhelni a vadászatra jogosultakra, Németországban, Ausztriában, 
Romániában ez a vadkárok és a vadászati károk megtérítését jelenti. 
A vadászat során okozott károk vadászati jogosult általi viselése evi-
dens, a vadkárok megtérítése pedig azon az elven nyugszik, hogy ha 
a földtulajdonos nem gyakorolhat vadászati jogot, nincs lehetősége 
a földjén kárt okozó vad elejtésére, a károk elleni védekezésre, akkor 
ezt a kárt a vadászatot gyakorlóra kell és lehet hárítani.

Ezt meghaladóan, egyetlen országban sem kell a vadászatra jogosultak-
nak a vadak által okozott károkat megtérítenie. Igaz ez, a vadütközésből 
fakadó károkra is.

Angliában, Finnországban, egyéb skandináv államokban a vadászatra 
jogosultak semmilyen, vadak által okozott kárt nem viselnek.

Érdemes lenne a vadászható állat által okozott károkért való felelősségi 
alakzat hatályon kívül helyezésén elgondolkodni, természetesen, rendezve 
a vadütközésekből fakadó károk viselésének szabályait.

A vad és gépjárművek találkozásából fakadó károk, illetve sérelemdíj 
rendezése jelentős kérdés. Más országokban a vadászatra jogosultaknak 
nem, vagy csak kivételes esetekben kell ezen károkat viselnie. Német-
országban, Ausztriában, de Romániában is, a közutak kezelőit terheli 
a kárfelelősség, amennyiben a vadütközés vadveszélyes szakaszon kö-
vetkezett be és nem intézkedtek a károk megelőzése érdekében. A jogi 
helyzet tiszta, nincs különbség közúton, vagy gyorsforgalmi úton történt 
káresemények között. A gépjárművezetők tisztában vannak azzal, hogy 
elsősorban nekik kell a károkat viselniük, ezért gépjármű vagyonbizto-
sításokkal (casco) igyekeznek a potenciális károkat mérsékelni.

Magyarországon a jogalkotó – évtizedekre visszanyúló jogfejlődés 
eredményeként, melynek kiindulópontja idején még alig volt gépjármű 
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és vadütközés115 –, a vadászatra jogosultakra terhelte ezt a kárfelelős-
séget. Ez napjainkra már súlyos teher, figyelemmel a megsokasodott 
autópályákra, a sűrű úthálózatra, és a megnövekedett gépjárműszámra. 
A bírói gyakorlat próbál egyensúlyt teremteni a károsultak és a kár terhét 
cipelő vadászatra jogosultak között azzal, hogy a nem gyorsforgalmi 
utakon vaddal történő találkozás miatt bekövetkezett káreseményekért 
nem teszi a vadászatra jogosultat felelőssé. Azonban, az ilyen mélységű, 
kárfelelősséget érintő kérdést, a jogszabálynak kellene rendeznie. Ezentúl, 
a bírói gyakorlat sem teljesen következetes, annak oldalhajtásai növelik a 
jogbizonytalanságot. Bár, a hatályos jogszabályok értelmében, ma már a 
bíróságok a jogegységi határozatokban tett megállapításoktól és a Kúria 
által a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett egyedi ügyben 
hozott határozatban kifejtettektől sem térhetnek el, az egységesítő hatás 
mégis elmaradhat, mert a legtöbb ügy nem jut el a Kúriáig.116

Az eredmény pedig nem éppen igazságos: elmarad a leginkább felelős 
autópálya kezelőjének a számonkérése, és elmarad a nem gyorsforgalmi 
autóutakon kárt szenvedettek reparációja, bár a sérelem éppoly nagy és 
súlyos lehet, mint a gyorsforgalmi utak esetében.

A megoldás nem az, hogy a kárviselést megszüntetjük, hiszen a 
közlekedőket nem lehet átállítani egyik napról a másikra arra, hogy 
kössenek vagyonbiztosításokat (casco).

A vadászható állat által okozott kárfelelősség, a vadütközések, a bel-
területen történő károkozások szabályozási és joggyakorlati nehézségeire 
a vadászatra jogosultak kötelező felelősségbiztosításának bevezetése sem 
jelentene megfelelő választ. A vázolt problémákat nem oldaná meg, 
sőt, inkább konzerválná azokat, annyit jelentene, hogy a vadászatra 
jogosultak helyett esetleg a felelősségbiztosító térítene. Ez bár egyfajta 
„plusz fedezetet” biztosítana, ami jó lehet a vadászatra jogosultaknak 
és a károsultaknak is, de emellett számos buktatója van.

115 BARTA Judit: A vadászható állat által okozott kárért való felelősség az új 
Ptk.-ban. In: Gazdaság és Jog, 2014., 9. szám, 22.

116 Ennek tartalmas és kimerítő levezetése olvasható MAKAI Krisztián: Belterületi 
vadak a „célkeresztben” - a vadászható állat által okozott kárért való felelősség 
legújabb bírói gyakorlata című munkájában. In: Polgári Jog, 2022/1-2.
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Jogilag sokkal tisztább helyzetet eredményezne, ha a károkat a közút-
kezelő viselné, nem differenciálva a gyorsforgalmi és nem gyorsforgalmi út 
között, viszont a vadveszélyesség, a kármegelőzés, stb. értékelést nyerne.
Ennek anyagi bázisát pedig egy központi alap létrehozásával lehetne 
megteremteni, amit elsősorban a vadászatra jogosultak töltenének fel, úgy, 
hogy valamennyi vadászatra jogosult arányosan – terület, létszám, akár 
kilőhető vadszám figyelembe vételével – meghatározott összeget fizetne 
be évenként. Ezzel megszűnne a vadászatra jogosultak közötti egyenlőtlen 
teherviselés: ajelentős anyagi, személyi kárral, sérelemdíjjal járó vadütkö-
zések többségét szarvas, vaddisznó, őz okozza, a károk mérsékeltebbek 
fácán, nyúl, róka miatti baleseteknél. A nagyvadas vadászterületek tehát 
nagyobb terhet viselnek. Az autópályák, forgalmas autóutak melletti va-
dászterületek fokozottan kitettek a vadütközés kockázatának, rosszabb a 
helyzetük, mint a távolabb eső vadászterületeken vadászó jogosultaknak. 

A vad és gépjármű találkozások vonatkozásában jó példa azon német 
és osztrák megoldás, hogy az anyagi, illetve személyi kár esetén kötelező 
értesíteni a rendőrséget, aki értesíti a vadászatra jogosultat. A felelősség-
megállapítás és a bizonyítás szempontjából ezeknek a szervezeteknek, 
illetve az általuk kiállított dokumentumoknak kiemelt szerepe van.

Szintén jó példa a német vadtetem-kataszter, illetve a hasonló osztrák 
kezdeményezés, melynek eredményeként, állami, vagy tartományi forrás-
ból, vadriasztó berendezésekkel szerelik fel a veszélyesebb útszakaszokat.

Magyarországon nincs szervezett lehetőség a vadbalesetek bejelenté-
sére, nem készülnek statisztikák (az Országos Vadgazdálkodási Adattár 
megyénkénti bontásban csak a vadkárokat tartalmazza) és a vadászatra 
jogosultaktól várják a kockázatok megszüntetését.

A bevezetőben feltett azon kérdésre: Mennyire kiszámítható, kö-
vethető, értelmezhető a vadászatra jogosultak kárfelelősségét érintő 
jogszabályi környezet, nehezítheti-e valóban a vadgazdálkodók min-
dennapjait?, a válaszunk: igen.

A több különböző, más-más törvényekben található felelősségi tényállás, 
a vad és gépjármű találkozása körében érvényesülő összetett bírói gyakorlat, 
a vadászható állat által okozott kárért való felelősség elhibázott tényállása, 
stb. miatt, a jogi környezet bonyolult, nehezen értelmezhető, és bizonyta-
lansággal terhelt, potenciálisan hordozza a jogviták kialakulásának esélyét.

A vadkár, valamint a vadászható állat által okozott kár ...
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1. Bevezetés

Az alábbi fejezetben a vadászati-vadgazdálkodási szakértők szerepét, 
feladatait és a rájuk vonatkozó eljárásokat szeretném bemutatni, egy 
rövid áttekintést követően elsősorban a vadkárok és a vadászható állat 
által okozott károk megállapíthatóságának, bizonyításának kapcsán.

Az összeállítás során az alábbi célok vezéreltek:
• Szeretném bemutatni a vadászati szakértői szakterületek hatályos 

rendszerét.
• Irodalmi adatok és saját tapasztalatok alapján csoportosítani a 

vadászati szakértők eljárásba történő kirendelésének tipikus eseteit.
• Szakértői megközelítésben – kommentár jelleggel – áttekinteni 

a 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról 
valamint a vadászatról (a továbbiakban: Vadászati törvény vagy 
Vtv.) vadkárral és a vadászható állat által okozott kárral kapcsolatos 
fejezetét.

• Összefoglalni a szakértők munkájával kapcsolatos legfontosabb 
problémákat.

• Javaslatokat tenni az esetleges problémák javítására és kiküszöbölésére.

2. Vadászati szakértők az igazságszolgáltatásban 

2.1. A vadászati szakértők szakterületei

A vadászati, vadgazdálkodási szakértők szakterületeit két jogszabály 
is meghatározza. Ez alapján a vadászati szakértők két főbb csoportba 
sorolhatóak:
• ágazati szakértők,
• igazságügyi szakértők.

Az ágazati szakértők bejegyzésének, csoportosításának, szakterületeinek 
és alszakterületeinek a szabályait a 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet az 
agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői 
tevékenység végzésének feltételeiről határozza meg. E jogszabály felosztja 
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az agrár szakterületeket, ezen belül XV. számon kerül meghatározásra 
a vadászat és vadgazdálkodás főszakterület és a hozzá tartozó 
alszakterületek, az alábbiak szerint:

XV. Vadgazdálkodás és vadászat:
1. vadászati jog, vadászterületek kialakítása, haszonbérlete,
2. vadgazdálkodási tervezés,
3. erdei vadkár,
4. mezőgazdasági vadkár,
5. zárttéri vadtartás, vadgazdálkodási berendezések és létesítmények 

értékelése,
6. vadászati balesetek, vad-gépjármű ütközése,
7. vadgazdálkodás természetvédelmi kölcsönhatásának vizsgálata,
8. íjas vadászat és solymászat.

Az ágazati vadászati és vadgazdálkodási szakértőkkel szemben előírt 
képesítés mindegyik alszakterület vonatkozásában A vad védelméről, a 
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a 
továbbiakban: Vhr.) 8. számú melléklete a vadgazdálkodási-vadászati 
képzettségek, képesítések jegyzéke által meghatározott felsőfokú 
vadgazdálkodási és vadászati képesítés, illetve az íjas vadászat és solymászat 
esetében előírás az e területekre vonatkozó kiegészítő vadászvizsga megléte is.

Az igazságügyi szakértői területeket Az igazságügyi szakértői 
szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb 
szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet állapítja meg. 
Ezen belül a 4. számú melléklet határozza meg az igazságügyi szakértői 
szakterületeket és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételeket a 
mező- és erdőgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari területen. E 
jogszabály nem állapít meg külön vadászat, vadgazdálkodás megnevezésű 
szakterületet, és nem állapít meg külön fő és alszakterületeket, hanem 
további felbontás nélkül szakterületeket sorol, ezek között találunk 
vadászati és vadgazdálkodási tárgyú szakterületeket, melyek az alábbiak:

5. egyéni és társas vadászatok lebonyolítása,
9. erdei vadkár, erdei vadkárok becslése,
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21. mezőgazdasági vadkár,
34. vadgazdálkodási tervezés,
35. zárttéri vadtartás.

A kialakult gyakorlatban általában úgy tekintik, hogy aki a fenti 
szakterületek mindegyikével rendelkezik, az a személy számít „vadászati, 
vadgazdálkodási” igazságügyi szakértőnek a hétköznapi szóhasználatban. 
Az előírt képesítés e szakterületek vonatkozásában a vadgazda mérnök 
vagy vadgazdálkodási szakmérnök végzettség, de az erdei vadkár, 
erdei vadkárok becslése szakterület esetében megfelelő az okleveles 
erdőmérnöki képesítés, a mezőgazdasági vadkár szakterület esetében 
megfelelő az okleveles agrármérnöki képesítés is.

2.2. Vadászati szakértői ügyek felosztása

A vadászati és vadgazdálkodási igazságügyi szakértők az alábbi estekben 
készítenek szakvéleményt: 
• közigazgatási/hatósági eljárás,
• közjegyzői előzetes bizonyítás, szakértő bevonása,
• polgári peres eljárás,
• közigazgatási bírósági eljárás
• büntető eljárások,
• magánszakértői megbízás.

A mezőgazdasági illetve erdészeti vadkárok, vadban okozott károk, vadászati 
károk esetében a vitarendezési lehetőség első szakaszát a Vtv. jegyzői 
hatáskörbe utalja, melynek kapcsán vadkárszakértő kirendelése szükséges.

Továbbá hagyatéki eljárások is említhetőek, melyben a hagyaték 
vagyontárgyainak értékelése a jegyző hatáskörébe tartozik. Akkor 
érintheti mindez a vadászati szakértőt, ha vadászattal kapcsolatos speciális 
tárgyak értékelése válik szükségessé, specifikusan olyan tárgyak, amiket 
tárgyszakértők nem tudnak értékelni, pl. trófeák (koponyák, csontok, 
agyarak, agancsok, bőrök) és trófeának nem minősülő, általában a vad 
testéből származó tárgyak. 
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A 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról (a 
továbbiakban: Kjnp.) alapján is rendszeresen kezdeményeznek közjegyző 
előtti előzetes bizonyítást2, illetve igazságügyi szakértő kirendelését 
közjegyzői eljárásban3. Ezen ügyek elsősorban mezőgazdasági vadkárok, 
másodsorban erdészeti vadkárok előzetes bizonyítására alkalmasak, 
főként olyan esetben, amikor a bizonyítékok a természeti környezetben 
biztosan elenyésznek vagy elenyészhetnek a polgári per szakértővel 
történő bizonyításának szemléjéig.

A vadászathoz és vadgazdálkodáshoz kapcsolódóan legtöbbször az 
alábbi polgári peres eljárásokkal találkozhatunk: szerződésen kívül másnak 
okozott kár (vadkár, vadászható állat által okozott kár, vad-gépjármű 
ütközésből eredő károk), szerződésszegéssel okozott károk (vadászati 
szerződések teljesítéséhez kötődő jogviták, haszonbérleti jogviták).

A közigazgatási bírósági ügyek esetében a hatósági határozatok 
felülvizsgálata történik meg. Jellemzően a vadászatra jogosult, esetleg – sport 
vagy hivatásos vadász, ritkán más – magánszemély a felperes és a hatóság 
(Kormányhivatal) az alperes. Jellegzetes jogviták: vadászterület határának 
kijelölése, vadgazdálkodási bírság, vadvédelmi bírság kiszabásának, vagy 
hatósági szankciónak (pl. vadászjegy visszavonásának) a jogszerűsége.

A gyakorlatban a vadászati szakértő bevonása elsősorban nyomozati 
szakban, ritkábban ügyészségi vagy a bírósági szakban szokott előfordulni. 

Vadászattal összefüggésbe hozható, vagy ahhoz kapcsolódó 
büntetőjogi tényállásokat Prof. Dr. Elek Balázs egyetemi tanár, 
büntetőbíró szakkönyve4 és Dr. Bakóczi Antal munkája5 alapján az 
alábbiak szerint foglalhatjuk össze:

A hivatalos személy és a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 
bűntette, Emberölés, Testi sértés, Rablás, Lopás, Foglakozás körében 
elkövetett veszélyeztetés, Segítségnyújtás elmulasztása, Állatkínzás, 

2 Kjnp. 17-20. §§
3 Kjnp. 21-27/A. §§
4 Elek Balázs: Vadászok, halászok a büntetőjog hálójában, HVG-ORAC Lap 

és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2015.
5 Bakóczi Antal: Vadászszenvedély, vadászati fegyelem, Táncsics Könyvkiadó, 

Budapest, 1971.
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Környezetkárosítás, Hulladékgazdálkodás rendjének megsértése, 
Természetkárosítás, Orvvadászat, Lőfegyverrel, lőszerrel való visszaélés, 
Robbanóanyaggal való visszaélés, Közbiztonságra különösen veszélyes 
eszközzel való visszaélés, Orgazdaság, Pénzmosás, Bűnpártolás, 
Járványügyi szabályszegés, Ártalmas közfogyasztási cikkel való visszaélés.

A fenti ügyek többségében általában nem indokolt vadászati szakértő 
bevonása, csak akkor, ha a vadászati tevékenységhez büntetőjogilag 
releváns és informatív módon kötődik a cselekmény. Az emberölés, 
testi sértés és rablás esetében előfordul, hogy vadászati eszközzel 
kerül elkövetésre a bűncselekmény, de ritka, hogy mindez vadászattal 
közvetlen összefüggésben történjen meg. A pénzmosás, bűnpártolás 
esetében is viszonylag ritka, hogy vadászattal közvetlen összefüggésbe 
legyen hozható, de előfordulhat. A fenti tényállások közül általában csak 
néhány olyan jellegű, amelybe vadászati szakértő bevonása szükségessé 
válik. Véleményünk szerint, tipikusan ilyen ügyek lehetnek az alábbiak: 
lopás (pl. vad, trófea eltulajdonítása), foglakozás körében elkövetett 
veszélyeztetés (pl. vadászat rendjének megsértésével, fegyverrel történő 
veszélyeztetés), állatkínzás, természetkárosítás (elsősorban élővilág-
védelmi szakkérdés), orvvadászat.

A fentiek mellett megemlíthető a magánszakértőként készített 
magánszakvélemény, amely a szakértő megbízásával létrejövő jogviszony 
eredménye. A magánszakértésnek két típusa jellemző. Elsőként 
említhető a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 
(a továbbiakban: Pp.) alapján a fél indítványára, és ezt engedélyező 
bírósági végzése alapján létrejövő megbízás a fél és a szakértő között, s 
az így készült szakvélemény perbeli szakvélemény lehet. A másik típusa 
a magánszakvéleményeknek, amikor a felek között nincs folyamatban 
peres eljárás, és egyik vagy másik fél, vagy esetenként közösen kérnek fel 
szakértőt a szakmai kérdés/probléma megvizsgálására és szakvélemény 
készítésére.
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3. A vadkárral és vadászható állat által okozott kárral kapcsolatos 
egyes kérdések 

3.1. Fogalmi tisztázás 

A Vtv. 75. § (5) bekezdése szerint, a vadászatra jogosult köteles a vadkárt, 
azaz a vad által okozott kárt a károsult részére megtéríteni.

A Vtv. 75. §-ában található némi zavar:
• A Vtv. 75. § (2) bekezdés szerint vadkárnak minősül

a) a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon 
által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá
b) az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, 
a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben
okozott kár tíz százalékot (a továbbiakban: természetes önfenntartási 
érték) meghaladó része, azaz a vad által okozott kár 90%-a.

• Nem vadkár a Vtv. 75. § (4) bekezdése szerint a megújuló természeti 
erőforrásnak és nemzeti vagyonnak minősülő vadállomány 
életfeltételeinek kielégítésére szolgáló, ún. természetes önfenntartási 
érték, ami az okozott kár 10%-a.

• Vtv. 75. § (3) bekezdése pedig használ egy újabb fordulatot, 
vadkár teljes egészében történő megfizetése: Ha a vadászatra jogosult 
a jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervben a gímszarvasra és 
a vaddisznóra előírt elejtési tervszámokat nem teljesíti, akkor a 
következő vadászati évben a bekövetkezett vadkár teljes egészében 
a vadászatra jogosultat terheli.

A törvény valójában azt kívánta szabályozni, hogy vadkár a Vtv.-ben 
meghatározott vadak által és ott felsorolt károk okozása, a bekövetkezett 
károknak fő szabály szerint, csak a 90%-át kell a megjelölt személyi 
körnek megtéríteni, de van olyan eset, amikor 100%-át.

A Vtv 75/A. § alapján a vadászható állat által okozott kár: bármely 
vadászható faj egyede által a mező és erdőgazdálkodáson kívül másnak 
okozott kár. 
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A vadászható állat által okozott kár egésze képezi a kártérítés alapját, 
nem alkalmazandó a 10%-os levonás, mint a vad által okozott vadkár 
relációban.

Hangsúlyozni szükséges tehát, hogy a vadkár és a vadászható állat 
által okozott kár teljesen eltérő kategóriák.

A vadászati kárt a Vtv. 76. §-a szabályozza. Ez a vadászati 
tevékenység végzésével összefüggésbe hozható mezőgazdaságban, 
szőlőben, gyümölcsösben, erdőgazdaságban és védett természeti értékben 
keletkezett kárt jelenti.

A Vtv. 77. § által szabályozott vad elpusztításával okozott kár, régi 
neve vadban okozott kár, nem csak a vad tényleges elpusztításával 
okozott kárt jelenti, hanem bármely a vad befogásával, zavarásával 
kapcsolatos kárt (pl. űzés miatt bekövetkező vetélés).

3.2. A vadászatra jogosult kötelességei

A Vtv. 78. § (1) bekezdése alapján, a vadászatra jogosult köteles a 
vadkárral kapcsolatos ügyek intézéséhez kapcsolattartót megadni, a 
vadkár bekövetkezése, illetve ennek veszélye esetén a földhasználót 
értesíteni, az éves vadgazdálkodási tervet gímszarvasra, dámszarvasra, 
őzre, muflonra és vaddisznóra teljesíteni. Fokozott vadkárveszély esetén 
a vad riasztásáról gondoskodni, és vadkárelhárító berendezéseket 
elhelyezni. Ha a kár másképpen nem elhárítható köteles villanypásztort 
létesíteni, s majd a földhasználóval közösen üzemeltetni. Ha a vadkár 
így sem elhárítható, akkor köteles további vadkár elleni védekezésben 
és megelőzésben részt venni, ahhoz hozzájárulni, továbbá elterelő 
etetéseket végezni, vadkárelhárító vadászatokat tartani. Fokozott 
vadkárveszélykor, túlszaporodott vadállomány esetében idényen kívüli 
állományszabályozó vadászatot kezdeményezni.

Fontos megjegyezni, hogy az objektív felelősség alapján, a vadászatra 
jogosult nem csak akkor köteles megtéríteni a vadkárt, ha nem 
tartja a be a 78. § (1) bekezdés előírását, hanem akkor is, ha a fenti 
bekezdés minden előírását maradéktalanul megtartja. Egyedüli érdemi 
szankció 78. § (1) bekezdés d) pontja szerint releváns nagyvadfajok 
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kilövési tervének elmaradása esetén jelentkezik, amikor a szabályok 
negligálása következményeként, a vad által okozott kár egészének 
térítési kötelezettségét terheli a vadászatra jogosultra, ami a Vtv. 75. § 
(3) bekezdés alapján, nettó 10 % különbséget jelent.

A Vtv. 78. § (2) bekezdés nem a vadkárra, hanem a vad-gépjármű 
ütközésre vonatkozik. E szerint a vadászatra jogosult kezdeményezheti 
a vad és gépjármű ütközések megelőzése érdekében „vadveszély” esetén 
védelmi berendezések kihelyezését. A KRESZ6 szerint az „Állatok” 
tábla (melynek két változata van: az egyik a háziállatokra vonatkozik /
szarvasmarha formát ábrázol/, a másik a vadonélő állatokra vonatkozik /
ugró szarvasformát ábrázol/) azt jelzi, hogy az úttesten házi állatok vagy 
szabadon élő állatok megjelenésével fokozottan számolni kell. Jelen esetben 
szabadon élő állatokra vonatkozó változat a releváns. Véleményünk szerint 
a közutakon általában fennáll a vad úton történő áthaladásának, ezáltal 
a vad és gépjármű ütközésnek kockázata, azaz a vadveszélyesség. Ezáltal 
KRESZ-t figyelembevéve a vadveszélyre figyelmeztető tábla kihelyezése 
akkor indokolt szakmailag, ha fokozott a vad és gépjármű ütközésnek 
kockázata, azaz fokozott a vadveszély. Fokozott vadveszélyességnek 
tekinthető álláspontunk szerint, ha adott időben és útszakaszon a vad és 
gépjármű ütközés gyakorisága az országos átlagot meghaladja legalább 
50%-al. Ez esetben indokolt a vadveszélyre figyelmeztető tábla kihelyezése.

3.3. A földhasználó kötelességei

A Vtv. 79. § (1) bekezdése alapján, a földhasználó köteles a vadkár 
megelőzésében és elhárításában közreműködni. A vadászatra jogosultat 
a kárról vagy annak veszélyéről értesíteni. Köteles a közvetlenül az 
erdősült terület mellett lévő 5 m szélességben gondoskodni arról, 
hogy olyan növényzet legyen ebben a sávban, amely a kiváltó vad 
észlelését és elejtését biztosítani képes. Köteles az általa szakszerű 
agrotechnológiával művelt területet a vadkár ellen a szükséges mértékben 
és módon védeni és rendszeresen ellenőrizni. Fokozottan vadkárveszélyes 
és nagyértékű növénykultúra esetén fokozottan közreműködni a 

6 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól
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vadkár elleni védekezésben. A vadállomány kíméletéről gondoskodni. 
Hozzájárulni a mezőgazdasági táblákon a vadászatra jogosult a saját 
költségén vadkár elhárítást szolgáló berendezéseket helyezhessen el.

A vadállomány túlszaporodása esetén jogosult vadállomány-
szabályozó vadászat elrendelését kezdeményezni.

Amennyiben a földhasználó nem tesz eleget a fentiekben is körülírt, 
a Vtv. 79. § (1) bekezdés a)-g) pontja közötti előírásoknak, abban 
az esetben a Vtv. 79. § (3) bekezdése alapján, a kárt a földhasználó 
terhére kell értékelni, azaz elesik a kártérítéstől, vagy annak egy 
részétől. A kárigény érvényesítésének további törvényi feltétele, hogy a 
károsodás bekövetkeztétől számított 15 napon belül, továbbá az adott 
növénykultúrában a Vhr.-ben meghatározott bejelentési időintervallumon 
belül kell a kárigényt a vadászatra jogosultnak bejelenteni.

3.4. A kár megállapítása

A Vtv. 81. § (1) bekezdése alapján, a károsult a vadkár, vadászati kár, valamint 
vadban okozott kár megtérítése iránti igényét a kár bekövetkezésétől, illetve 
észlelésétől számított tizenöt napon belül írásban köteles közölni a kárért 
felelős személlyel. A Vtv. 81. § (2) bekezdése szerint, ha a károsult és a 
kárért felelős személy között a közlésétől számított öt napon belül nem 
jön létre egyezség, akkor a károsult a károkozás helye szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyzőjéhez fordulhat. 

A Vtv. szövegéből nem következik egyértelműen, de több lehetőség van 
a vadkár, a vadászati kár, illetve a vadban okozott kárigény érvényesítésére. 
Különösen utalt erre a Vtv. 81. § (2) bekezdés 2019. január 10-ig hatályban 
lévő megfogalmazása: „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, és a károsult 
kárának megtérítését nem közvetlenül a bíróságtól kéri”, 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.”
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Ebből világosan látszott, hogy a károsultnak lehetősége volt 
közvetlenül bírósághoz is fordulni a kárának megállapításáért, sőt mint 
egyfajta első alternatívaként (főszabályként) ezt említette a jogszabály és 
amennyiben ezzel nem élt a károsult, akkor volt lehetősége a jegyzőhöz 
fordulni, de ez a jog álláspontunk szerint a Vtv.-től függetlenül is 
megilleti a károsultat. Feltehetően azért, mivel a kártérítés bíróság előtti 
érvényesítése nem a Vtv-ből következik és jogszabályi rendundancia nem 
is szükséges, így a 2019. január 11-től hatályban levő normaszövegből 
ez a fordulat már kimaradt.

Mindezek alapján az alábbi vadkár igényérvényesítési lehetőségek 
említhetők a gyakorlat alapján:
• közvetlen bírósági eljárás,
• jegyzői (közigazgatási) eljárás,
• közvetett bírósági eljárás,
• további eljárási lehetőségek.

A keresetlevél bírósághoz történő benyújtásával indul az eljárás. A kár 
összegétől függően ezt megelőzheti fizetési meghagyás. Előnyeiként 
értékelhető, hogy nagy bizonyossággal igazságügyi szakértőt rendel 
ki a bíró, eredményre vezet.

Hátrányai lehetnek, hogy nehéz az időben történő bizonyítás, sok 
esetben akkorra lesz kirendelve a szakértő, mikor már a terményt 
betakarították. Ezáltal bizonytalanná válhat a kárösszeg, esetleg a 
jogalap is, hosszadalmas, költséges.

Lehet kérni előzetes bizonyítást, ez meggyorsítja a kárbecslést.
A jegyzői (közigazgatási) eljárás több lépcsőben zajlik. A vadkárt, a 

vadászati kárt, illetve a vadban okozott kárt a károsult részéről jogosult 
felé a kárért felelős részére annak bekövetkeztétől számított 15 napon 
belül írásban be kell jelentenie. Amennyiben a károsult és a kárét felelős 
között 5 napon belül nem jön létre egyezség, úgy további 5 napon belül 
van lehetőség a településileg illetékes önkormányzat jegyzőjétől kérni 
a kárbecslési eljárás lefolytatását. A szakértőt 3 munkanapon belül 
rendeli ki a jegyző, a szakértő 5 napon belül folytatja le a kárfelmérést.

Ezen eljárás előnyei közé tartozik, hogy időben történhet a bizonyítás, 
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gyorsabb az eljárás, olcsóbb, nem (feltétlen) mérgesedik el a felek között 
a kapcsolat.

Hátrányaként értékelhető, hogy bizonytalanná válhat a kárösszeg 
bizonyítottsága, mivel egyáltalán nem biztos, hogy igazságügyi 
szakértőt rendel ki a jegyző, nincs jogszabályi előírás az egyszerűsített 
vadkárbecslésre, a jegyzőkönyvminta nem alkalmas a kár rekonstruálására. 

Nincs kényszerítő erő, ha valamelyik fél nem fogadja el a szakvéleményt, 
a jegyző egyezség hiányában lezárja az eljárást7, majd 30 napon belül a 
károsult kérheti kárának megállapítását bíróságtól.8

A közvetett bírósági eljárásról akkor szólhatunk, ha az egyezség 
hiányában lezárt jegyzői eljárást bírósági eljárás követi.

Előnyei közé sorolhatjuk, hogy időben elkészült szakértői jegyzőkönyv, 
vagy a gyakorlatban inkább szakvélemény adja a bizonyítás alapját.

Hátrányai közé tartozik, hogy nem feltétlenül igazságügyi szakértő 
készítette az eredeti szakvéleményt, sokszor aggályos, illetve nem szakszerű 
a szakvélemény, azt a bíróság okirati bizonyítékként veszi figyelembe a 
régi Pp. szerint. Az új Pp. szerint nem egységes a gyakorlat, de vagy más 
eljárásban készült szakvéleményként kezelik (főként, ha ágazati szakértő 
készítette a szakvéleményt), vagy igazságügyi szakértői véleményként (ha 
igazságügyi szakértő készítette és a szakvéleménye aggálytalan). A nem 
igazságügyi szakértőt, jellemzően tanúként kezeli a bíróság.

További lehetőségként magánszakértő bevonására van lehetőség 
az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény alapján. 
Valamelyik fél vagy a felek közös megbízása alapján történik. Sokszor 
vezet eredményre, nem mérgesedik el a felek között a kapcsolat, de 
kényszerítő ereje önmagában nincs.

Előzetes szakértői bizonyítás is lehetséges nem peres eljárásban az 
egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 
alapján, amely eljáráshoz kapcsolódóan a Vtv. több elvárást fogalmaz 
meg9. Az előzetes szakértői bizonyítás jó megoldás lehet, a gyakorlatban 

7 Vtv. 81. § (7) bek.
8 Vtv. 81. § (8) bek.
9 Vtv. 81. § (9) bekezdés alapján, abban az esetben, ha a károsult kérésére a 

közjegyző előzetes bizonyítási eljárás keretében vadkár felmérés céljából 
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ugyanis csak igazságügyi szakértő kerül kirendelésre, a szakvélemény 
később perbeli igazságügyi szakértői véleménynek számít, gyors, időben 
történhet a bizonyítás, relatív költséghatékony, jogalap, és a kárösszeg 
általában egyértelműen bizonyítható.

Ha nincs a szakvélemény hatására megállapodás, további eljárást 
kell kezdeményezni, fizetési meghagyás, perré alakulás, bíróság.

3.5. A Vhr. vonatkozó szabályai 

A Vhr. pontosítja, illetve továbbrészletezi a Vtv. által definiált vadkár 
fogalmát, továbbá meghatározza azt is, hogy a mezőgazdaságban okozott 
terméskiesés, illetve a szőlő és gyümölcs telepítésben a pótlás alapján kell 
a kárt számítani.10 Szintén meghatározza a Vhr. azt az időintervallumot, 
amelyen belül a különböző mezőgazdasági növénykultúrák esetében a 
vadkár bejelenthető, illetve igényelhető.11

A Vhr. 82. § meghatározza a fokozott vadkár elleni védekezéshez 
szükséges részletszabályokat, azaz, hogy mely növénykultúrák számítanak 
nagy értékűnek12, illetve, hogy mely területek számítanak fokozottan 
vadkárveszélyesnek13.

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.

10 Vhr. 82. § (2) bek.
11 Vhr. 82. § (3) bek.
12 Vhr. 82/A. § (1) bekezdés szerint, nagy értékű növénykultúrának minősül a 

csemegekukorica, az étkezési napraforgó, a szántóföldi zöldségnövények, az 
ökológiai gazdálkodásban termesztett növények, valamint a fajta-előállítási, 
fajtafenntartási, vetőmag-előállítási és kísérleti célú növényállomány.

13 Vhr. 82/A. § (2) bekezdés alapján, fokozottan vadkárveszélyes területnek 
minősül az a mezőgazdasági művelés alatt álló tábla, amelynek szegélye 
40%-ot meghaladóan

 a) erdő, nádas művelési ágba vagy műveléssel felhagyott, a vad elrejtőzését 
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A Vhr. 83. § (1) bekezdésében meghatározásra kerül, hogy igazságügyi 
vadkárszakértő, és praktikusan vadkár ágazati szakértő készíthet a jegyzői 
eljárásban vadkárról jegyzőkönyvet. A Vhr. 83. § (3) bekezdés szerint, 
a területi vadászati hatóság állítja össze az adott megyében a jegyzők 
által kirendelhető szakértők jegyzékét. A területi vadászati hatóság által 
összeállított lista a gyakorlatban inkább segítséget jelent a jegyzőknek, de 
álláspontunk szerint indokolatlan szűkíteni külön listával a kirendelhető 
szakértők körét, különösen az igazságügyi szakértők esetében, akik az 
ország teljes területén végezhetik szakértői tevékenységüket, továbbá 
az Igazságügyi Minisztérium online elérhető, nyilvános adatbázisában 
bárki számára hozzáférhető módon szerepelnek.

A Vhr. 84. § a vadkárfelmérés egyes részleteivel foglakozik. 
Meghatározza, hogy a felmérésről jegyzőkönyvet kell készíteni14, hogy 
erre a felek észrevételt tehetnek, illetve, hogy ennek melyek a joghatásai. 

A Vhr. 84. § (2) bekezdése szerint, a mezőgazdasági (ideértve a szőlőt 
és gyümölcsöst is) és az erdei vadkárok felméréséhez a szakértő által 
alkalmazott jegyzőkönyv mintáját a 19. számú melléklet tartalmazza. 

Fontos, hogy a Vhr. 19. melléklete szerinti jegyzőkönyv alapján a 
vadkár részletei nem rekonstruálhatóak pontosan, a bíróságok általában 
csak a jegyzőkönyv megállapításait, a részletesen felvételezett adatok és 
levezetések nélkül, nem tudják figyelembe venni a kárösszeg megállapítása 
során. A bíróságok a felperesi állítás alátámasztására részletesebb adatokat 
kérnek, mint amit a jegyzőkönyv előír. E miatt a jegyzők általában nem 
(csak) jegyzőkönyvet, hanem szakvéleményt kérnek a szakértőtől.

lehetővé tevő, egyéb művelési ágba tartozó területtel határos, vagy
 b) más mezőgazdasági művelés alatt álló táblával határos és a tábla fekvése 

szerinti vadászterület erdősültsége meghaladja a 30%-ot.
14 A Vtv. 84. § (1) bekezdése szerint, a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 

szakértő és a felek megnevezését, címét, a szakértő helyszíni megállapí-
tásait, az általa megállapított kár mértékét, valamint azt, hogy a károsult a 
kár megelőzési kötelezettségének milyen módon tett eleget, illetve a felek 
vadkárátalány-fizetésben megállapodtak-e. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 
kell továbbá a felek, illetőleg képviselőik által a szakértő megállapításaira 
tett esetleges észrevételeit is.
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4. Problémák és javaslatok a szakértők munkáját illetően

4.1. Problémák

Tapasztalataink alapján a szakértők munkájában, a polgári ügyekben, 
általában az alábbi problémák fordulhatnak elő:
• nem pontosan a kirendelő kérdésére válaszolnak,
• feltételezéseket, vélekedéseket tényállításként fogalmaznak meg,
• ezen feltételezéseket a szakvélemény megállapításainak alapjává 

teszik,
• jogi szakkifejezéseket, fogalmakat pontatlanul, esetleg teljesen 

hibásan használnak a szakértői véleményben, illetve a meghallgatásuk 
során tett nyilatkozataikban, mindez komoly félreértésre adhat okot,

• tisztán jogkérdésben állást foglalnak, akár önkéntesen-önkényesen, 
akár valamelyik fél kérdésére,

• olyan kérdésben is véleményt nyilvánítanak, ami nem tartozik a 
szakértői kompetenciájukba,
válaszukban túlterjeszkednek a kirendelő kérdésein, és olyan 
tartalmú nyilatkozatokat tesznek, amire nem volt bizonyítási 
indítvány vagy kérdés. 

4.2. Javaslatok a szakértőkkel kapcsolatban

A vadászati szakértők munkájának minőségét az alábbiakkal lehetne 
javítani:
• Álláspontunk szerint az igazságügyi szakértő innovatív, kiváló 

szakmai, jogi ismeretekkel és interpretáló képességgel rendelkező 
személy kell legyen. Fontos, hogy a kirendelő kérdéseit megértse és 
a válaszaiban megfelelő analízist követően, kellő szakszerűséggel, 
közérthetően, adekvátan adja meg válaszát. Azokat a releváns 
szakkérdéseket világítsa meg, amelyek az ügy tárgyilagos 
értékeléséhez szükségesek. Szakvéleményeiket és nyilatkozataikat 
aggálytalanul, olyan módon kell megfogalmazniuk, amire a bíróság 
joggal alapozhat. 
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• Napjainkban a főiskolai vagy BSc szintű végzettség nem biztosít 
olyan alapos szakmai tudást, ami elegendő lenne egy igazságügyi 
szakértő számára. A szakmai továbbképzések meglátásom szerint nem 
biztosítják a főiskolai végzettség estében azt a komplex látásmódot, 
amit a szakértőtől elvárhatunk. Nem elegendő az igazságügyi 
vadászati szakértők esetében a főiskolai (BSc) szintű képesítés. 
Legyen kötelező az egyetemi, vagy mester (MSc) szintű agrár 
szakterületen megszerzett diploma, továbbá a felsőfokú vadászati 
szakképesítés (vadgazda mérnök, vadgazdálkodási szakmérnöki), ez 
biztosíthatja azt a szakmai alap tudásbázist, amire a későbbi szakmai 
és jogi továbbképzésekkel a szakértő megfelelően támaszkodhat.

• Legyen hangsúlyosabb a szakértők esetében a jogi alaptanfolyam 
és vizsga. Célszerűnek tartanám, ha a jogi vizsgát a szakértők 
kimondottan a szakértő jelölti gyakorlat letétele után tehetnék csak 
le, ezáltal motiváltak lennének, hogy a szakértő melletti gyakorlati 
munkájuk során látottakat és hallottakat (pl. szemle, bírósági 
tárgyalás) minél inkább elsajátítsák. Ennek az is az előnye lenne, 
hogy mire a vizsgát leteszik, már saját maguk is tapasztalnák, hogy 
mely részek hangsúlyosak a szakértői munkavégzés során.

• Összességében, a szakértői regisztrációra történő jelentkezés 
feltételeinek szigorítását tartanám fontosnak, mind a szakmai 
ismeretek (kötelező egyetemi diploma), mind a jogi ismeretek 
vonatkozásában. 

4.3. Javaslatok a vadkárfelméréssel kapcsolatban

A Földművelésügyi Értesítő LXX. évfolyam 13. számában (2020. 
december 31.) megjelent az Erdei Vadkárfelvételi és Értékelési Útmutató 
és a LXXI. évfolyam 1. számában (2021. január 4.) az Egységes 
Mezőgazdasági Vadkárfelmérési Útmutató. Az Egységes Mezőgazdasági 
Vadkárfelmérési Útmutató nagyon részletekbe menő, sokszor a tényleges 
gyakorlatnál sokkal nagyobb időráfordítást igénylő módszereket javasol 
alkalmazni, ami jelentős költségterhet jelent. A hatályos jogi környezetben 
ehhez a szakanyaghoz joghatás nem fűződik, tekintetbe véve, hogy 
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a Vtv. 81. § (4) bekezdés szerint: A kár felmérését – a miniszter által 
rendeletben megállapított egyszerűsített vadkárfelmérési szabályok 
szerint – a kirendeléstől számított öt napon belül kell lefolytatni. Mivel 
a Földművelésügyi Értesítőben megjelent útmutató nem rendelet, és 
a megnevezése, illetve tartalma sem egyszerűsített vadkárfelmérési 
szabály vagy szabályrendszer, így joghatás kiváltására nem alkalmas.

Szakmailag indokolható, hogy történjen meg vadkárbecslés 
egyszerűsített szabályainak kidolgozása, mely lehetőleg ne legyen túl 
részletekbe menő, hogy a változó és speciális mezőgazdasági környezet 
és az eltérő szakmai helyzetekre, a szakértő a módszertannal a saját 
szaktudása és szakmai belátása szerint tudjon alkalmazkodni. 

A legfontosabb sarokpontok az egyszerűsített mezőgazdasági 
vadkárbecslés szabályaihoz:
• ne vélekedéssel, saccolással történjen a termés és kárbecslés,
• megfelelő méretű, számú és szisztematikus kijelölésű mintatér 

kerüljön meghatározásra,
• a mintatérben az összes termő növény számolása, valamint a vad 

által károsított növények számolása (kárarány) történjen meg,
• minden mintatérből legyen terményminta begyűjtve,
• legyen meg a szakértő szabadsága a váltózó feltételek miatt a 

módszertan adaptálásához, változtatott alkalmazásához,
• okszerű legyen a felmérés idő és költség ráfordítása, ne legyen túl 

bonyolítva a felmérés!

5. Javaslatok a Vtv.-t illetően

Az alábbiakban olyan problémakörök kerülnek ismertetésre, melyek 
részletesebb szabályozása indokolt lenne a károk könnyebb és 
egyértelműbb rendezésének okán.
• A szakértői kör (szakmai végzettség, szakterület):

Álláspontom szerint indokolt, hogy csak az ágazati szakértők esetében 
legyen szükséges a területi vadászati hatóság által összeállított 
szakértői listán történő jelenlét a megye területén végezhető 
vadkárfelméréshez. Az igazságügyi szakértők az ország teljes 

Marosán Miklós



91

területén végezhessenek ilyen tevékenységet, további vadászati 
hatósági listára történő felvétel nélkül is.

• Javasolható, hogy mezőgazdasági vadkárok felméréséhez agrár és 
vadgazdálkodási területen szerzett mérnöki végzettség együttes 
megléte legyen előírás a szakértők részére.

• Az egyszerűsített vadkárbecslés üdvözlendő megoldás, annak 
hangsúlyozásával, hogy valóban egyszerűsített legyen, főként a 
szakmai alapelvek megfogalmazásával és területhez, helyezethet 
való alkalmazkodás lehetőségével.

• A második szakértő kirendelési lehetőségének korlátozása lenne 
indokolt a jegyzői eljárásban:
A Vtv. 81. § (4a) bekezdése szerint, 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.
A jegyzői vadkáreljárás során tehát, a Vtv. 81. § (4a) bekezdése 
alapján, ha a felek között nem jön létre egyezség, három napon 
belül lehetőség van mindkét félnek újabb szakértő kirendelését 
indítványozni, azonban a növénykultúrát nem szabad addig 
betakarítani. Ez adott esetben a földhasználó számára jelentős 
érdeksérelmet okozhat, ugyanis a betakarítás munkaszervezése 
nagyon sokszor nem biztosítja azt, hogy szabadon módosítható legyen 
a betakarítás ideje. Ennek oka, hogy a betakarításkor ugyanazon 
időben sok helyszínen van igény a kombájnok munkájára, mindezt 
tovább bonyolítja a növények biológiai és technológiai érettsége, 
az időjárás, az üzem- és munkaszervezési kérdések. Emiatt, ha 
lemondásra kerül egy helyen a betakarítás, sokszor lehet – főleg gépi 
bérmunka esetében – hogy csak az optimális időn túl kerülhet sor 
majd a betarkítására. A technológiailag érett termény betakarításának 
viszont szakmailag mielőbb meg kell történnie, hogy további károsító 
hatás (pl. szélkár, eső, vihar, vadkár, pergési veszteség) ne érhesse. 
Példának említhető a technológiailag érett repcét egy erős vihar 
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teljesen tönkre teheti, de a többi szántóföldi kultúra is jelentősen 
károsodhat. Tehát, ha kedvezőtlen időjárás várható a második 
szakértő szemléjéig, a termelő számára a termény betakarításának 
elmaradása jelentős kockázatot, és akár jelentős anyagi veszteséget 
is okozhat. Mindezek miatt a második szakértő kirendelésének 
lehetőségét érdemes felülvizsgálni, illetve biztosítani a földhasználó 
tiltakozását, ha ez annak érdeksérelmet, azaz kárt okozna.

• Peres eljárás során nem optimális a vadkárfelmérésről készülő 
jegyzőkönyv, javasolt, hogy ne jegyzőkönyv, hanem szakvélemény 
készüljön, melyben a főbb tartalmi elemek meghatározása történjen 
meg.

6. Gyakorlati tapasztalatok

A vadászati szakértők munkájuk során legtöbbször vadkárfelmérési 
feladatokat látnak el, általában jegyzői kirendelésre. A szakértők átlagosan 
évente kb. 50-80 db ilyen kirendelést kapnak, nagyrész augusztus 
elejétől november közepéig terjedő időszakban. A jegyzői eljárásra 
indult vadkár felmérések akár néhány 10 000,- Ft-os kárösszegtől 
indulnak, de jellemzőbben 100 000,- Ft-tól kezdődnek és több 10 
000 000,- Ft-os összeget is elérhetik. Minél nagyobb a termelési érték, 
minél nagyobbak a táblák kiterjedése és minél nagyobb arányú a vadkár 
annál magasabb kárösszeggel számolhatunk. Gyakori, hogy a vadkár 
összegét a felek ugyan kis különbséggel ítélik meg, de mégsem tudnak 
a jegyzői eljárás keretei között megállapodni, sokszor akkor sem, hogy 
az egyezkedés során is egyértelművé válik, hogy a későbbi bírósági 
illeték és járulékos költségek többszörösen meg fogják haladni a vitatott 
összeget. Ennek hátterében legtöbbször két ok állhat. Előfordul olyan 
szemlélet, hogy minél kevésbé fizetik ki a vadkárt, illetve ha ki is fizetik, 
minél hosszabb idő után és csak bírósági ítéletre, ezért mások kevésbé 
fognak benyújtani vadkárigénylést a jövőben. Sokszor előfordul, hogy 
a felek közötti korábbi sérelem, esetleg más konfliktus csúcsosodik ki 
egy-egy vakárral kapcsolatos ügyben.

Marosán Miklós
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A vad és gépjármű ütközések esetében a vadászati szakértőt jellemzően 
bírósági szakaszban rendelik ki. A szakértők átlagosan évi 3-5 ilyen 
kirendelést kapnak. A keresetet, kárigényt majdnem minden esetben 
a gépjármű tulajdonosa nyújtja be, miközben a vadban keletkezett 
kárigény is érvényesíthető. A gépjárműben keletkezett károk néhány 
százezer forintos tételtől indulnak és legtöbbször 4-5 millió forintos 
tételig tartanak. A vadban keletkezett károk ötvenezer forinttól akár 
több millió forintig fordulnak elő. 

7. Összegzés

A fejezetben a vadászati és vadgazdálkodási szakértők munkáját kívántuk 
röviden bemutatni. Összefoglalóan ismertettük az ágazati vadgazdálkodási 
és vadászati szakértők, továbbá a vadászati-vadgazdálkodási szakterületen 
működő igazságügyi szakértőik szakterületeinek felosztását és a 
szakértőkre vonatkozó szabályozást.

A vadászati szakértők kirendelésére, illetve megbízására általában a 
következő ügyekben kerül sor: közigazgatási/hatósági eljárás; közjegyzői 
előzetes bizonyítás, szakértő bevonása; polgári peres eljárás; közigazgatási 
bírósági eljárás; büntető eljárások; magánszakértői megbízás. 

A vadkárfelmérést lehet megnevezni, mint a vadászati szakértők 
leggyakoribb feladatát. Ennek kapcsán jellemzően jegyzői eljárásban 
kerülnek kirendelésre, helyszíni vadkárfelmérésre és jegyzőkönyv vagy 
szakvélemény készítésre. Amennyiben, nem történik egyezség, úgy az 
igény érvényesítése polgári peres eljárásban folytatódhat, ahol szintén 
sor kerülhet szakértő kirendelésére. A polgári peres eljárás megindulhat 
úgy is, hogy jegyzői eljárás nem előzi meg. 

Részletesen bemutattuk a vadkárok megelőzésével és a vadkárigény 
érvényesítésével kapcsolatos szabályokat. Elemeztük a szabályozással 
és a szakértők munkájával kapcsolatos főbb problémákat és javaslatot 
tettünk ezek orvoslására. 

Vadkárok és vadászható állatok által okozott károk ...
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1. Bevezető 

A jelenen tanulmány célja, hogy adott terjedelmi korlátot között, ezért 
vázlatszerűen, képet adjon a vadászati tevékenység romániai szabályo-
zásáról, kit illet a vadászati jog, ki gyakorolja a vadászati jogot, van-e 
tervszerű vadgazdálkodás, mely vadak által okozott károk és milyen 
jogi relevanciával bírnak, hogyan alakul a vadak által okozott károkra 
vonatkozó bírói gyakorlat.

2. Alapvetés, jogszabályi háttér, terminológiai kérdések

Alapvető, általános jogforrás a vadászat szabályozását illetően a román 
Polgári törvénykönyv (a továbbiakban: RPtk.)3, amely 2011. október 
1-én lépett hatályba. Különös jogforrás Romániában a vadászatról és a 
vadászterületek védelméről szóló 2006. évi 407. törvény (a továbbiak-
ban: RVtv.).4 Felelősségi kérdések vonatkozásában mindkét jogszabály 
releváns előírásokat tartalmaz.

Az RVtv. végrehajtására szolgál a 2008/1679. kormányhatározat, 
amely meghatározza a törvény által előírt kártérítések megítélésének 
módját, illetve nevesíti a vadászterületek kezelőit és a mezőgazdasági 
termények, erdők és háziállatok tulajdonosait a vadkárok elkerülése 
érdekében terhelő jogszabályi kötelezettségeket.5 A szabályozáshoz 
szervesen kapcsolódik a védett természeti területek jogállásáról, a 
természetes élőhelyek, növényvilág és vadon élő állatok megőrzéséről 
szóló 2007. évi 57. sürgősségi kormányrendelet is.6

3 Románul: Codul civil. 2009. évi 287. törvény, megjelent Románia Hivatalos 
Közlönyében, 2009. július 24, 511. sz. A RPtk. jelenleg hatályos – a 2011. 
évi 71. törvény által módosított – formája megjelent Románia Hivatalos 
Közlönyében, 2011. július 15, 505. sz. Magyar fordításának harmadik (két-
nyelvű) kiadása: Román Polgári törvénykönyv. Codul civil român, Forum Iuris, 
Kolozsvár, 2021.

4 Románul: Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic. 
Megjelent Románia Hivatalos Közlönyében, 2006. november 22, 944. sz.

5 Megjelent Románia Hivatalos Közlönyében, 2008. december 29, 890. sz.
6 Megjelent Románia Hivatalos Közlönyében, 2007. június 29, 442. sz. A 
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A fontosabb jogi kifejezéseket az alábbi táblázat foglalja össze:

fond cinegetic, fond de 
vânătoare

vadászterület, szó szerinti fordításban 
„vadászati alap”, amely tulajdonképpen a 
vadgazdálkodási egységet – vadállomány és a 
földterület egységét – jelöli

animale sălbatice vadállatok
faună cinegetică vadon élő állatok
fauna de interes cinegetic vadászati jelentőségű állatok
drept de vânătoare vadászati jog, amely az állam azon jogát jelö-

li, hogy a vadon élő állatokat igazgassa
dreptul de a vâna vadászati jogosultság, a magánszemélyek 

azon joga, hogy a törvény feltételei szerint 
vadásszanak

gestionarul fondului cinegetic vadászterület kezelője, amely olyan, az RVt. 
szerint engedélyezett román jogi személyt 
jelöl, aki gazdálkodik a vadászterületen levő 
vadállatokkal

vânat vad
vânătoare vadászat

2. Vadászati jelentőségű állatok

A román polgári jogi szakirodalom az állatoknak három kategóriáját 
különbözteti meg: vadállatok ( ferae – animale sălbatice), házi állatok 
(mansueta – animale domestice) és azok a szabadon élő állatok, amelyek 
egy adott területen állandóan tartózkodnak (pl. galambok, nyulak, 
méhek – semidomestice)7. 

kormányrendelet Romániában törvényerejű jogforrás.
7 Constantin HAMANGIU, Ion ROSETTI-BĂLĂNESCU, Alexandru BĂI-

COIANU: Tratat de drept civil român. vol. II, Restitutio, Ed. All, Bucuresti, 
1997., 138; Mircea DUȚU, Andrei DUȚU: Răspunderea în dreptul mediului. 
Editura Academiei Române, București, 2015., 97; Valeriu STOICA: Drept 
civil. Drepturile reale principale. Editura C.H. Beck, București, 2009., 340-
342. 

Bartis Előd – Veress Emőd
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Az RPtk. rendszerében az állatok ingó dolgoknak számítanak, 
ugyanis minden, amit a törvény nem tekint ingatlannak, ingó dolognak 
minősül.8 Így az állatokkal kapcsolatban az ingó dolgokra vonatkozó 
szabályok az irányadók. 

Az RPtk. csak egyetlen helyen tesz utalást a vadállatokra (animale 
sălbatice), a foglalással történő tulajdonjogszerzés (occupatio) kapcsán. 
Az RPtk. 941. cikk (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a vadállatok-
nak természetüknél fogva nincs tulajdonosuk, így tulajdonos nélküli 
dolgoknak minősülnek (res nullius). Következésképpen a tulajdonszerzés 
birtokbavétellel történik (animo domini, animus occupandi). Így például a 
fogságban felnevelt fácánok, ha kiszabadulnak, nem vesztik el háziállati 
minőségüket, akkor sem, ha egyébként vadállat-fajhoz tartoznak: nem 
lehet felettük foglalással tulajdonjogot szerezni. 

Az RVtv. az RPtk.-tól eltérő fogalmat használ a törvény tárgyát képező 
állatfajok meghatározására, amit vadászati jelentőségű állatokként fordít-
hatunk („faună de interes cinegetic”). A vadászati jelentőségű állatokat az 
RVtv. úgy határozza meg, mint a törvény 1. és 2. sz. mellékleteiben felsorolt 
vadállatfajok populációjának összes egyede9. A törvény 1. sz. melléklete 
felsorolja azokat a vadon élő állatokat, amelyek meghatározott idősza-
kokban vadászhatók.10 A melléklet 18 emlős- és 40 madárfajt tartalmaz. 
A törvény rögzíti azt az időszakot is, amikor a vadászat megengedett. A 
2. sz. melléklet azokat az állatokat sorolja fel, amelyek vadászata tilos. 
Ezen a jegyzéken 11 emlős és 110 madárfaj található.

Az RVtv. 2. cikke alapján a vadászati jelentőségű állatok nemzeti 
és nemzetközi jelentőségű közjavaknak minősülnek,11 így az állami 
köztulajdon tárgyát képezik.12 Az RVtv. az RPtk.-ba foglalt res nullius 
vadállat jogi státust így átformálja, és a vadászati jelentőségű vadállatok 

8 RPtk. 539. cikk (1) bek. 
9 RVtv. 1. cikk 13. m) pont
10 Ezek az állatok feleltethetők meg a magyar terminológiában használt „va-

dászható állatok” kategóriájának.
11 Az RVtv. 2. cikke szerint „A vadászati jelentőségű állatok megújuló természeti 

erőforrásnak minősülő, nemzeti és nemzetközi jelentőségű közjavak.”
12 Ovidiu UNGUREANU, Cornelia MUNTEANU: Animalul în dreptul civil 

(I). In: Pandectele Române, nr. 2/2005., 127-136.

A vadászat szabályozása Romániában, különös tekintettel ...



100

tulajdonosaként az államot határozza meg. Ebből következik, hogy a 
RVtv. mellékleteiben felsorolt állatfajok nem képezhetik az RPtk.-ban 
szabályozott foglalással történő tulajdonszerzés tárgyát. 

Mivel a vadászati jelentőségű állatok tulajdonosa maga az állam, ezért 
logikusan az következne, hogy az elejtett vagy befogott vadak értékesí-
téséből származó pénzösszegek is az állami költségvetésbe folynak be. 
Az RVtv. 40. cikke alapján azonban az a következtetés vonható le, hogy 
az esetek többségében a vadászterület kezelőjének a vagyonába folyik az 
értékesítésből származó bevétel. Ahogy arra a következőkben részletesen 
kitérünk, kizárólag a vadászterületek kezelői jogosultak vadászati tevékeny-
séget folytatni és az ebből a tevékenységből származó vadakat értékesíteni. 
Ugyanakkor a vadászterület kezelője értékesíti a vadászterületen talált, 
illegálisan elejtett vagy befogott vadakat is, ha még nem merült ki az 
adott évre vonatkozó éves elejthető egyedszám. Mindezen értékesítésből 
származó pénzösszegek a kezelő vagyonának részét képezik.13 Az állami 
költségvetésbe közvetlenül csak azon értékesítésekből származó összegek 
folynak be, melyeket a helyi tanácsok14 vagy védett természeti területek 
igazgatóságai bonyolítottak le.15 Utóbbiak csak illegális tevékenység ered-
ményeként elejtett vagy elfogott vadakat értékesítenek, ha azokat olyan 
területen találták meg, amely nem része vadászterületnek vagy a vadász-
terület kezelője már kimerítette az adott évben vadászható egyedszámot.16 

Végül, az RVtv. megjegyzi, hogy a hullatott agancsok, amelyeket 
vadászterületeken találnak, a vadászterület kezelőjét illetik meg17. 

13 Ez az RVtv. 40 cikk (2) bekezdésének per a contrario értelmezéséből követ-
kezik. A vadászterület kezelője a vadászati jog gyakorlásáért éves díjat fizet 
az államnak. A jogellenes tevékenység következében vadászterületen elejtett 
vadat bele kell számolni az adott évben elejthető vadak számába. Lásd. RVtv. 
40 cikk (4) bekezdés. 

14 Románul: consiliu local. A „helyi tanács” Romániában az önkormányzat 
képviselő-testülete.

15 RVtv. 40. cikk (2) bekezdés. 
16 A helyi tanács értékesíti a település épített és bekerített belterületén talált 

vadakat, a védett természeti területek igazgatóságai pedig az adott területen 
talált vadakat. 

17 RVtv. 40. cikk (6) bekezdés. 

Bartis Előd – Veress Emőd
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3. A vadászati jog és gyakorlása

Az RVtv. alapján a vadászati jog (drept de vânătoare) az állam azon 
joga, hogy a vadászati jelentőségű állatokat igazgassa.18 Az állam ezen 
a jogát a vadászatért és vadon élő állatok igazgatásért felelős központi 
hatóságon keresztül gyakorolja19, amely jelenleg a Környezetvédelmi, 
Víz és Erdőgazdálkodási Minisztérium (Ministerul Mediului, Apelor 
și Pădurilor).20 

A vadászati jogosultságot olyan engedélyezett román jogi személyek 
gyakorolják, akiknek a Környezetvédelmi, Víz és Erdőgazdálkodási 
Minisztériummal kötött szerződés alapján egy vagy több vadászterület 
kezelését vállalták.21

Vadászterületnek minősül – hasznosítási formájától és tulajdonosától 
függetlenül – az a földterület, amely biztosítani tudja az azon élő vadon 
élő állatfajok állandóságát22, kiterjedése pedig alföldön legkevesebb 
5.000, dombvidéken legkevesebb 7000, hegyvidéken legkevesebb 
10.000 hektár, valamint területének legkevesebb felén engedélyezett 
a vadászat.23

Kezelői minőséget kizárólag olyan román jogi személy kaphat, 
amely a következő kategóriák egyikébe tartozik: vadászszervezetek 
(vadászegyesületek24), állami köztulajdonban levő erdők kezelője 

18 RVtv. 1. cikk. 11. k) pont. 
19 RVtv. 1. cikk. a) pont. 
20 2020/43. kormányhatározat a Környezetvédelmi, Víz és Erdőgazdálkodási 

Minisztérium felépítéséről és működéséről, megjelent Románia Hivatalos 
Közlönyében, 2020. január 28, 55. sz, 1. cikk (2) bekezdés és 6. cikk IV. 88. 
pont. 

21 RVtv. 1. cikk p) pont.
22 RVtv. 1. cikk 14. n) pont. 
23 RVtv. 5. cikk (2) bekezdés. 
24 Vadászegyesületeknek státusa megegyezik a többi egyesületével. Alapítá-

sukra, működésükre, megszűnésükre az egyesületekről és alapítványokról 
szóló 2000. évi 26. kormányrendelet szabályai alkalmazandók: legkevesebb 
három alapító taggal, alapszabállyal, székhellyel, saját vagyonnal és egyesületi 
céllal kell rendelkezniük. Az egyesületek jogi személyiséget az egyesületek és 

A vadászat szabályozása Romániában, különös tekintettel ...
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(Romsilva – Nemzeti Erdőgazdálkodás25, „Marin Drăcea” Nemzeti 
Erdészeti Kutató-Fejlesztési Intézet26, Állami Protokollvagyon-kezelő 
Önálló Gazdálkodás27 és az általuk létrehozott állami erdészetek),28 a 
helyi közigazgatási egységek köztulajdonában levő erdők kezelője és 
magántulajdonú erők kezelője (magánerdészetek29), tudományos-kutatási 
tevékenységi körrel rendelkező közintézmények (pl. kutatóintézetek), és 
vadászattal kapcsolatos képzést folytató oktatási intézmények (felsőok-
tatási intézmények). Az Ilfov megyei Scroviștea vadászterület kezelője 
csak az Állami Protokollvagyonkezelő Önálló Gazdálkodás lehet.30

További feltétel a kezelői minőség megszerzéséhez a Környezetvé-
delmi, Víz és Erdőgazdálkodási Minisztérium által kiállított engedély 
(licență). Az engedély feltételeit a miniszter 2015. július 15/1115. ren-
delete31 tartalmazza, mely szerint engedélyre csak azok a szervezetek 
jogosultak, amelyek törvényesen jöttek létre, az RVtv. 7. cikkében 
felsorolt kategóriák valamelyikébe tartoznak, a tevékenység végzéséhez 
szükséges minimális felszereléssel rendelkeznek és megfelelően képzett 
személyzet által tudnak gondoskodni a vadászati jelentőségű állatok 
igazgatásának összehangolásáról és irányításáról.32 A kérelmezőknek 
bizonyítaniuk kell, hogy a tevékenység gyakorlásához megfelelően 

alapítványok nyilvántartásába való bejegyzéstől szereznek, amit a székhelyük 
szerinti illetékes helyi bíróság vezet.

25 Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva.
26 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”.
27 Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat.
28 Román Erdészeti Törvénykönyv (2008. évi 46. törvény), egységes szerke-

zetben újra megjelent Románia Hivatalos Közlönyében, 2015. június 10, 
411. sz., 11. cikk.

29 Magánerdészeteket (ocoale silvice de regim) helyi közigazgatási egységek vagy 
erdőterülettel rendelkező természetes és magánszemélyek hozhatnak létre. 
Jogi formájuk lehet önálló gazdálkodás (regie autonomă), gazdasági társaság 
vagy egyesület. Vö. Román Erdészeti Törvénykönyv, 10. cikk (2) bekezdés, 
12. cikk, 13. cikk.

30 RVtv. 7. cikk. 
31 Megjelent Románia Hivatalos Közlönyében, 2015. július 27., 558. sz. 
32 A környezetvédelmi, víz és erdőgazdálkodási miniszter 2015. július 15/1115. 

rendelete, 2. cikk.
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ellátott székhellyel és járművel rendelkeznek, minden őrzési feladatot 
ellátó személy szolgálati maroklőfegyverrel rendelkezik, vadászathoz 
szükséges, törvény által engedélyezett, huzagolatlan (sima) csövű (söré-
tes) és huzagolt csövű (golyós) lőfegyverekkel rendelkeznek, és legalább 
egy, a vadgazdálkodásban szakképzett33 alkalmazottat foglalkoztatnak 
teljes munkaidőben (8 óra/nap).34 A vadászegyesületek esetében külön 
kritérium, hogy a legalább három alapító tag állandó vadászengedéllyel 
rendelkezzen és az egyesület alapításának célja a vadászati jelentőségű 
állatok adminisztrálása és a vadászat gyakorlása legyen.35 

A vadászati terület valamely kérelmezőnek történő odaítélése a 
vadászati terület adminisztrátorának – a hatályos szabályozás szerint 
Környezetvédelmi, Víz és Erdőgazdálkodási Minisztériumnak – a ha-
táskörébe tartozik és kezelői szerződés (contract de gestiune) megkötését 
feltételezi,36 melynek időtartama 16 év. A kezelési jogért a kezelő díjat 
fizet, amely 72%-a a földterületek tulajdonosait illet meg, 25%-a az 
állami költségvetés, 3%-a környezetvédelmi alap jövedelme.37 

A szerződés odaítélése közvetlen módon történik (atribuire directă), 
ha a kérelmező már kezelői minőséggel rendelkezik, de lejárt a kezelési 
szerződés időtartama, vagy ha a vadászterület által érintett földtulaj-
donosok egyesülete megjelöli az általa kiválasztott kezelőt.38 Ahhoz, 
hogy kezelőt tudjon kijelölni, a földtulajdonosi egyesület a vadászte-

33 A vadgazdálkodás területén felsőfokú végzettséggel, vagy legalább 5 éves 
tapasztalattal és állandó vadászengedéllyel rendelkező középfokú végzettségű 
vagy más felsőfokú végzettséggel rendelkező személy.

34 Vö. a környezetvédelmi, víz és erdőgazdálkodási miniszter 2015. július 
15/1115. rendelete, 3. cikk.

35 A környezetvédelmi, víz és erdőgazdálkodási miniszter 2015. július 15/1115. 
rendelete, 3. cikk. a)-b) pontok. 

36 A szerződések megkötésében a Környezetvédelmi, Víz és Erdőgazdálkodási 
Minisztériumot a területi szakkirendeltségek képviselik, vagyis az Erdészeti 
Őrségek (Gărzi Forestiere).

37 RVtv. 15. cikk (1) bekezdés.
38 A földtulajdonosi egyesületek tagjai olyan természetes vagy jogi személyek, 

akik vadászterület részeit képző földterületek tulajdonosai. Sok esetben 
szomszédos területi-közigazgatási egységek hoztak ilyen egyesületet létre. 
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rület több mint 50%-át kell birtokolja.39 Az odaítélés nyilvános árverés 
által történik, ha a kezelői szerződés lejárta után a korábbi kezelő nem 
kívánja a tevékenységét folytatni [RVtv. 8 cikk].40

Az odaítélési módok fenti elemzéséből nyilvánvalóan kitűnik a vadá-
szati területek „piacának” relatív zártsága, hiszen az a szervezet, amely 
első alkalommal kíván kezelővé válni, meg kell győzze a földtulajdonosok 
egyesületét, hogy őt javasolják a közvetlen odaítélésre vagy megvárja, míg 
valamely vadászterület kapcsán nyilvános árverést szerveznek. Ehhez 
viszont az kell, hogy a korábbi kezelő a szerződés lejártakor (16 év után) 
ne kívánja folytatni a kezelési szerződést vagy határidő előtt felmondja azt. 

Ebben a kontextusban megjegyezzük, hogy Romániában igen gya-
koriak a vadászati területek odaítélése körül felmerülő jogviták, főként 
a közvetlen odaítélés feltételeinek teljesülése kapcsán. Ez jelzi a nyilván-
való gazdasági érdeket, amelyek e szerződések mögött meghúzódnak. 
Sok esetben a földtulajdonosi egyesületek úgy jelölnek ki kezelőt, hogy 
nem birtokolják a vadászterület több mint 50-át41 vagy éppen tévesen 
utasították vissza a földtulajdonosi egyesület által javasolt jogi személyt.42 
Korábban gyakran felmerülő ügycsoport volt a vadászegyesületek által 
indított keresetek, melynek tárgya a földtulajdonosi egyesületek feloszla-
tása. A felperesek szerint ezeket az egyesületeket törvényellenesen hozták 
létre, azzal az egyetlen céllal, hogy gyakorolják a vadászterületek kezelési 
jogának közvetlen odaítélési privilégiumát és beszedjék a kezelésért járó 
díjat. Mivel a vadászati jelentőségű állatok a nemzeti közvagyon részei, és 
vadászatuk nem csak a vadászterületek által érintett földterületek tulaj-

39 Lásd a Környezetvédelmi, Víz és Erdőgazdálkodási Minisztérium 2016. 
október 18-i Szabályzata, megjelent Románia Hivatalos Közlönyében, 2016. 
november 7, 888. sz., 1. cikk, b) pont és 4. cikk.

40 A vadászterületek odaítélésének részletszabályait a Környezetvédelmi, Víz és 
Erdőgazdálkodási Minisztérium 2016. október 18-i Szabályzata tartalmazza. 

41 Mert pl. bizonyos területek méretét tévesen állapították meg, vagy olyan 
személyeket is az egyesület tagjának számítottak, aki nem léptek be. Lásd 
pl. Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék 2014. január 21-i 206. sz. döntése; 
Craiovai Ítélőtábla 2016. július 6-i 325. sz. ítélete. 

42 Bukaresti Ítélőtábla 2012. december 3-i 6867. sz. döntése; Gyulafehérvári 
Ítélőtábla 2021. november 3-i 197. sz. ítélete.
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donosainak kiváltsága, így ezek alapítása, a felperesek szerint, közrendbe 
ütközik. A bíróságok egyhangúan elutasították az ilyen jellegű kereseteket, 
utalva egyrészt az egyesületekről és alapítványokról szóló 2000. évi 26. 
kormányrendelet 11. cikkére, amely szerint az egyesületek alapításának 
törvényessége az egyesület bejegyzéséről szóló határozat ellen benyújtott 
felfolyamodás útján kifogásolható.43 Másrészt rámutattak arra, hogy az 
így alapított egyesületek törvényesek, hiszen éppen az RVtv. által elismert 
és szabályozott joguk érvényesítésére hozták őket létre, és semmilyen más 
feloszlatási ok44 nem bizonyítható esetükben.45 A földtulajdonosi egyesület 
feloszlatására vonatkozó kereset mellett a vadászegyesületek egyes esetek-
ben közigazgatási pert is indítottak, melyben kérték azon helyi tanácsi 
határozatok semmisségének megállapítását is, melyben a földtulajdonosi 
egyesületek alapítását vagy ahhoz való csatlakozást határozták el. Ezeket 
a kereseteket is rendre elutasították a bíróságok, rámutatva arra, hogy 
a helyi közigazgatásról szóló törvény alapján a helyi tanácsok döntenek 
a helyi közigazgatási egység magán- és közvagyonának igazgatásáról. 
Azzal, hogy a helyi tanács földtulajdonosi egyesületet alapít vagy ahhoz 
csatlakozik, nem tesz mást, mint ezen hatáskörét gyakorolja.46

A vadászterület kezelőjének jogait és kötelezettségeit egyrészt az RVtv., 

43 Segesvári Helyi Bíróság 2011. április 11-i 708. sz. ítélete; Segesvári Helyi 
Bíróság 2011. április 27-i 733. sz. ítélete.

44 A 2000. évi 26. kormányrendelet 56. cikke alapján az egyesületek felosz-
latását a következő okok miatt lehet kérni: ha az egyesület célja vagy tevé-
kenysége törvényellenessé vált vagy a közrendbe ütközik; ha a cél elérését 
tiltott eszközökkel vagy a közrendbe ütköző módon kívánják elérni; ha az 
egyesület alapításakor meghatározott céltól eltérő célt követ; ha az egyesület 
fizetésképtelenné vált; ha a tevékenysége folytatásához hatósági engedély 
szükséges (és ezzel nem rendelkezik).

45 Lásd pl. Marosludasi Helyi Bíróság 2011. június 6-i 478. sz. ítélete; Maroslu-
dasi Helyi Bíróság 2011. június 21-i 527. sz. ítélete; Szentágotai Helyi Bíróság 
2011. május 2-i 252. sz. ítélete, Marosvásárhelyi Helyi Bíróság 2011. június 
21-i 6314. sz. ítélete; Marosvásárhelyi Helyi Bíróság 2011. októbert 7-i 7512. 
sz. ítélete; Maros Megyei Törvényszék, 2011. november 17-i 982. sz. döntése; 
Maros Megyei Törvényszék, 2011. november 17-i 983. sz. döntése. 

46 Lásd pl. Fehér Megyei Törvényszék 2011. július 6-i 1566. sz. ítélete.
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másrészt a kezelési szerződés határozza meg.47 A kezelési jog jogosultja:
• vadászatokat szervezhet és bonyolíthat le az adott vadászati te-

rületen, a jóváhagyott éves elejthető egyedszám keretei között és 
értékesítheti az ezek során elejtett vagy elfogott vadakat;48

• a törvény feltételeinek tiszteletben tartásával használhatja a vadász-
terület részét képező földterületeket egyéb engedélyek, megállapo-
dások vagy felhatalmazások nélkül;49

• értékesítheti a vadászterületén talált illegális vadászati tevékenység 
során elejtett vagy elfogott vadakat;50

• begyűjtheti a vadászterületen hullatott szarvasagancsokat;51 
• korlátozás és kártérítési kötelezettség nélkül befoghatja vagy lelőheti 

a vadászterületen talált kóbor kutyákat és macskákat.52

A kötelezettségek köre jóval tágabb. A vadászterület kezelőjének a 
következő főbb kötelességei vannak (a teljesség igénye nélkül):
• köteles gondoskodni a vadászati jelentőségű állatokat érintő gazdál-

kodásról, a fenntarthatóság elvének betartásával, a vadászterületre 
vonatkozó értékelő tanulmányok és vadgazdálkodási terv alapján;53

• köteles biztosítani a vadászterületen található vadon élő állatok 

47 A kezelési mintaszerződést (amely egységes minden vadászterület kezelő-
nek, a továbbiakban: Mintaszerződés) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
miniszter 2008/219. sz. rendeletének 1. melléklete tartalmazza, megjelent 
Románia Hivatalos Közlönyében, 2008. április 16, 297. sz. 

48 Mintaszerződés, 3. cikk (3) bekezdés.
49 Uo. 
50 RVtv. 40. cikk (3) bekezdés. 
51 RVtv. 40. cikk (5) bekezdés.
52 A kóbor macskákat és kutyákat bármikor kilőhetik a vadászterület kezelőjének 

szakképzett alkalmazottai, vagy a vadászatok során a hivatásos vadászok. 
RVtv. 19. cikk (3)-(4) bekezdés. 

53 RVtv. 17. cikk (1) bekezdés. A gazdálkodási terveket a kezelési szerződés 
időtartamára (vagyis 16 évre) dolgozza ki a vadászterület kezelőjének 
szakképzett alkalmazottja a kezelési szerződés megkötésétől számított 6 
hónapon belül és a vadászterület igazgatójának kell azt jóváhagynia. RVtv. 
17. cikk (21) bekezdés.
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védelmét megfelelően képzett, felszerelt személyzete által;54

• évente köteles számba venni a vadászterületen élő vadászati jelen-
tőségű állatokat;55

• köteles elejteni a vadászterületre jóváhagyott éves elejthető egyed-
számot;56

• vadászterületén biztosítania kell a vadon élő állatok életfeltételeihez 
szükséges megfelelő mennyiségű kiegészítő takarmányt;57 

• a termőterületek használóinak kérésére köteles eltávolítani a vadászati 
jelentőségű állatokat, ha azok veszélyt jelentenek a terményekre 
vagy háziállatokra;58 

• köteles intézkedéseket foganatosítani a vadászterület igazgatójának 
kérésére az orvvadászat megelőzése és leküzdése érdekében, illetve 
köteles a hatóságokat értesíteni, amennyiben illegális vadászati 
tevékenységet fedez fel;59 

• köteles írásban kérni a vadászterület részét képező földterületek 
tulajdonosainak és igazgatóinak a hozzájárulását a földek alaphaszná-
latát nem érintő ideiglenes vadászati létesítmények elhelyezéséhez;60

• bizonyos esetekben kártérítést köteles fizetni a mezőgazdaságban, 
erdőgazdaságban, háziállatokban okozott károkért, illetve a va-

54 RVtv. 18. cikk. E kötelezettség teljesítése feltételezi, hogy a kezelő alkal-
mazásában álljon – teljes munkaidőben – legalább egy vadőr, akinek fő 
feladata a vadászati jelentőségű állatok védelme, az orvvadászat megelőzése 
és leküzdése. Lásd. Mintaszerződés 7. cikk (4) bekezdés.

55 Mintaszerződés 7. cikk (10) bekezdés.
56 RVtv. 6. cikk (1) bek. w) pont; Mintaszerződés 7. cikk (11) bekezdés.
57 Széna, lucerna, levelek, gabonafélék, gyümölcsök és zöldségek. A kezelési 

szerződés a vadászterületen található egyedszám függvényében határozza 
meg ezek mennyiségét. A november 1-től március 31-ig tartó időszakban 
a meghatározott mennyiség 100%-át, a március 1-től október 31-ig tartó 
időszakban a meghatározott mennyiség 50%-át kell biztosítani. A részletekért 
lásd: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési miniszter 2008/219. sz. rendelet, 
1. mellékletbe foglalt szerződésminta, 7. cikk (6)-(9) bekezdés.

58 RVtv. 6. cikk (1) bek. w) pont; Mintaszerződés 7. cikk (13) bekezdés.
59 Mintaszerződés 7. cikk (14)-(16) bekezdés. 
60 RVtv. 15. cikk (72) bekezdés. 
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dászható állatokban okozott károkért;61

• megfizetni az éves kezelési díjat, két egyenlő részletben, az elsőt a 
folyó év november 30-ig, a másodikat a következő év május 15-ig.62

Vadászni, csak a vadászterület kezelője által kiadott vadászati felhatalma-
zással (autorizație de vânătoare) lehet. A vadászati felhatalmazás lehet egyéni 
(individual) vagy kollektív, amely feljogosítja a címzettet vagy címzetteket 
a benne szereplő példány vagy példányok vadászatára az adott vadászati 
területen, függetlenül a földterület rendeltetésétől és tulajdonosától.63 Va-
dászati tevékenységet csak vadász folytathat, aki a törvény meghatározása 
szerint olyan természetes személy, aki valamely vadászszervezet tagja, 
rendelkezik vadászati felhatalmazással, vadászati engedéllyel64 (permis de 
vânătoare), vadászfegyver-tartási engedéllyel és a vadászati tevékenységre 
vonatkozó baleset és felelősségbiztosítással.65 Kivételes módon a vadászati 
terület kezelője által kiállított vadászati felhatalmazás alapján vadászhatnak 
a kezelő kötelékébe tartozó diákok/hallgatók és a technikai személyzet, de 
csak a szolgálati tevékenységgel összefüggésben.66 

Vadászatnak minősül minden olyan tevékenység, melynek az RVtv. 

61 Ezeket a felelősségi kérdéseket alább részletezzük. 
62 RVtv. 9. cikk (2) bekezdés.
63 RVtv. 31. cikk. 
64 A vadászati engedélyek két típusát különbözteti meg az RVtv: az állandó 

és ideiglenes vadászati engedélyt. Az állandó vadászati engedély megadásának 
feltételei: a kérelmező betöltötte a 18. életévét; legalább egy év gyakorlatot 
eltöltött annál a vadászati terület kezelőjénél, amelynek tagja kíván lenni 
(a vadgazdálkodásban felsőfokú diplomát szerzettekre nem vonatkozik); 
legalább egy lőtéri gyakorlati tájékoztatáson részt vett; sikeresen teljesítette 
a vadászvizsgát a törvény által meghatározott bizottság előtt; a kérelmezést 
megelőző 5 évben nem volt elítélve az RVtv.-ben szabályozott bűncselek-
ményért. Ideiglenes vadászati engedélyt azoknak a külföldi állampolgároknak 
vagy hontalanoknak állítanak ki, akik lakóhelyük szerinti államban vadászati 
engedéllyel rendelkeznek és Romániába jönnek vadászni. Vö. RVtv. 28. cikk. 

65 RVtv. 1. cikk ae) pont és 27. cikk. Ezek a kritériumok a vadászterület részét 
képező földterület tulajdonosára is vonatkoznak, önmagában a földtulajdo-
nosi minőség vadászatra nem jogosít fel. 

66 RVtv. 32. cikk. 
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1. és 2. mellékletében felsorolt szabadon élő vadnak elejtésére vagy 
elfogására irányul, úgy, mint az állat megfigyelése, keresése, riasztása, 
követése, űzése.67 Nem minősül viszont vadászatnak: a vad tudományos 
céllal történő befogása és utána történő elengedése; a barnamedvék 
Erdészeti Őrség (Garda Forestieră) vagy a vadászati terület kezelőjének 
technikai személyzete által történő elkergetése, lenyugtatása, áthelyezése, 
eutanáziája vagy kilövése a Környezetvédelmi, Víz és Erdőgazdálkodási 
Minisztérium által jóváhagyott közbeavatkozás során68; a személyek 
életét, testi épségét, vagy tulajdonának épségét veszélyeztető állatok 
eltávolítása, mozgásképtelenné tétele vagy ártalmatlanítása a Belügymi-
nisztérium által; olyan állatok mozgásképtelenné tétele, amelyek élete 
vagy testi épsége emberi beavatkozás következtében veszélybe került, 
bármely törvényes védelmi vagy mozgásképtelenné tevő eszközzel.69

67 RVtv. 1. cikk ad) pont. 
68 A 2007. évi 57. sürgősségi kormányrendelet 38. cikke alapján a központi 

környezetvédelmi hatóság évente és ahányszor csak szükséges felmentést 
adhat a védett állatfajok vadászatának tilalma alól, feltéve, hogy nincs más 
elfogadható lehetőség, és az eltérést biztosító intézkedések nem károsítják 
e fajok populációinak kedvező természetvédelmi állapotának fenntartását a 
területükön. Eltérés csak a következő esetekben adható: a vadon élő állat- és 
növényvilág védelmének, valamint a természetes élőhelyek megőrzése érde-
kében; különösen a termésben, a háziállatokban, az erdőben, a halászatban 
és a vízben, valamint a madarakon kívüli állatfajok esetében a vagyontárgyak 
jelentős károsodásának megelőzése érdekében; a közegészségügy és a köz-
biztonság érdekében, valamint a madaraktól eltérő állatfajok esetében, egyéb 
jelentős közérdekű megfontolásból, ideértve a társadalmi vagy gazdasági 
természetű okokat, valamint a környezet szempontjából kiemelten fontos 
jótékony következmények érdekében; tudományos kutatás és oktatás, e fajok 
újratelepítése és visszatelepítése, valamint az ehhez szükséges reprodukciós 
műveletek elvégzése érdekében, beleértve a növények mesterséges szaporítását 
is; bizonyos madárfajok, illetve állatfajok korlátozott és meghatározott számú 
példánya kifogásának vagy tartásának érdekében; a repülés biztonsága érde-
kében minden madárfaj esetében, beleértve a vándormadarakat is. Lásd még 
a környezetvédelmi miniszter 2009/203. rendeletét a vadon élő növény- és 
állatfajok védelmét szolgáló intézkedésektől való eltérések megállapításáról, 
megjelent Románia Hivatalos Közlönyében, 2009. március 17, 167. sz.

69 RVtv. 11. cikk. 

A vadászat szabályozása Romániában, különös tekintettel ...



110

4. Felelősségi kérdések

4.1. Jogszabályi háttér

Az állatok által okozott károkért való felelősség kérdését általános jelleggel 
a RPtk. 1375. cikke rendezi. Ez alapján „egy állat tulajdonosa vagy a belőle 
hasznot nyerő személy vétkességtől függetlenül felel az állat által okozott kárért, 
még akkor is, ha az elszabadult őrizetéből”70. Az állat őrizetét a tulajdonos 
gyakorolja, de az a személy is, aki valamely törvényes rendelkezés vagy 
szerződés alapján, illetve akár csak ténybeli független ellenőrzést és 
felügyeletet folytat az állat felett és abból saját érdekében hasznot nyer.71 
Az idézett jogszabályi helyek objektív, vétkességtől független, felelősségi 
alakzatot körvonalaznak az állat tulajdonosa vagy a belőle hasznot nyerő 
személy terhére.72 Ezek a szabályok azonban csak a háziállatok, a zárt 
vadtartó létesítményekben (állatkertek, vadasparkok, cirkuszok) tartott 
vadállatok által okozott károkra vonatkoznak.73

A vadászható állatok által okozott károkért való felelősség kérdését 
jelenleg az RVtv. 13. és 131. cikkei rendezik74, amelyek különös szabályok 
(ius speciale) az RPtk. állatok által okozott károkért való deliktuális 
felelősség szabályaihoz viszonyítva.75 

70 A RPtk. magyar nyelvű szövegét a Román Polgári Törvénykönyv, Második, javí-
tott kiadás, Forum Iuris Könyvkiadó, Kolozsvár, 2017 fordításból idézzük. 

71 RPtk. 1377. cikk.
72 Vö. VERESS Emőd: Román polgári jog. A kötelmek általános elmélete, 4. 

bővített kiadás, Forum Iuris Könyvkiadó, Kolozsvár, 2021., 139.
73 Vö. Emőd VERESS: Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Ediția 5, 

C.H. Beck, 2020., București, 163; Liviu POP, Ionuț-Florin POPA, Stelian 
Ioan VIDU: Tratat elementar de drept civil. Obligațiile, Editura Universul 
Juridic, București, 2012., 510.

74 A törvény 13. cikkét több ízben módosította a jogalkotó a 2008. évi 215. 
törvény, a 2016. évi 242. törvény és legutóbb a 2020. évi 13. törvény által. 
Ezek módosították az eredeti szabályozást és újabb tényállásokkal egészíttették 
ki a meglévő felelősségi szabályokat. A törvény 131 cikkét a 2020. évi 13. 
törvény iktatta be.

75 Emőd VERESS, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Ediția 5, C.H. 
Beck, 2020., București, 163.
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A 13. cikk (1) bekezdése általános módon úgy rendelkezik, hogy a 
vadászható állatok által okozott károkért kártérítés jár, amiből arra is 
következtethetnénk, hogy a speciális rendelkezések esetében is objektív a 
felelősség. Látni fogjuk azonban, hogy ez nem minden esetben van így. 
Az RVtv. kezdeti formájában csak két felelősségi tényállást állapított meg 
a 13. cikkben: a vadászati jelentőségű állatok által mezőgazdaságban, 
erdőgazdálkodásban, háziállatokban okozott károk, illetve a törvény 2. 
sz. mellékletében felsorolt vadon élő (de nem vadászható) állatok által 
okozott károk eseteit. Csupán az utóbbi állatok által okozott károk 
esetén állapította meg, hogy a felelősség a környezetvédelemért felelős 
központi hatóságot terheli. Előírta továbbá, hogy a kártérítések módját 
a törvény hatályba lépésétől számított legkésőbb 60 napon belül kiadott 
kormányhatározat állapítja meg. Az erről szóló 2008/1679. kormány-
határozat, számottevő késéssel, a törvény hatályba lépése után szinte 2 
évvel, 2008. december 10-én, került elfogadásra. 2020. január 10-én 
lépett hatályba a 2020. évi 13. törvény a vadászatról és vadászterületek 
védelméről szóló törvény módosításáról. Ez alakította ki a törvény je-
lenleg hatályos formáját, illetve egészítette a ki a törvényt a 131 cikkel.

A 13. és 131. cikkek nevesítenek bizonyos felelősségi eseteket és 
megjelölik a károkért felelős entitást/entitásokat. A törvény a követke-
zőkben vizsgálat tárgyát képező eseteket szabályozza.

4.2. A mezőgazdaságban, erdőgazdaságban, háziállatokban okozott károk, 
amelyeket az RVtv. 1. sz. mellékletében felsorolt (vadászható) vadállatok 
okoztak

A vadászterületeken, illetve a belterületeken okozott károkért a vadász-
terület kezelője felel, amennyiben nem teljesítette a károk megelőzésére 
irányuló kötelezettségeit.76 Amennyiben e kötelezettségeinek eleget tett 
(vagyis az előző vadászidényben teljesítette az előírt vadászati hánya-
dot, biztosította a vadak számára az élelmet, vizet és a mezőgazdasági 
terület tulajdonosának kérésére 3 alkalommal eltávolította a kárt okozó 
vadakat), az okozott kárért a vadászatért felelős központi hatóság felel a 

76 RVtv. 13. cikk (2) bekezdés a) pont. 
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területi szakkirendeltségén keresztül, vagyis a Környezetvédelmi, Víz és 
Erdőgazdálkodási Minisztérium felel.77 Láthatjuk tehát, hogy míg a va-
dászterület kezelője esetében szubjektív jellegű felelősségről van szó78, a 
Környezetvédelmi, Víz és Erdőgazdálkodási Minisztérium vétkességtől 
függetlenül felel, igaz csak kiegészítő (mögöttes) jelleggel. 

Vitatott kérdés a bizonyítási teher problémája, ugyanis a román 
Polgári eljárási törvénykönyv79 249. cikke alapján a törvény ellenkező 
rendelkezése hiányába az a személy, aki a bíróság előtt egy állítást tesz, 
annak bizonyítására köteles (actori incubit probatio). Ebből következően – 
főszabály szerint – a bizonyítási teher az állító felet terheli.80 Jelen esetben 
ez azt jelentené, hogy a károsultnak kell bizonyítania, hogy a vadászterület 
kezelője nem teljesítette a károk megelőzésére irányuló kötelezettségeit. 
Álláspontunk szerint, ez fordítva lenne helyes és a vadászterület kezelőjé-
nek kellene bizonyítania, hogy kármegelőzési kötelezettségeit teljesítette.

Károkozás esetén, pertaktikai szempontból, a Környezetvédelmi, 
Víz és Erdőgazdálkodási Minisztériumot is érdemes perbe hívni, hogy 
álljon helyt akkor, ha a vadászterület kezelője kimenti magát.

Amennyiben a kár vadászati területnek nem minősülő védett természeti 
területen vagy olyan területen keletkezett, ahol a vadászat nem megenge-
dett, a kárért a környezetvédelemért felelős központi hatóság felel, vagyis 
szintén a Környezetvédelmi, Víz és Erdőgazdálkodási Minisztérium.81 
Fontos megjegyezni a mezőgazdasági, illetve erdőgazdálkodási kár esetén 
a termény/erdő tulajdonosa nem köteles ezek őrzését biztosítani vagy a 
vadállatok elijesztésére alkalmas eszközöket telepíteni.82

77 RVtv. 13. cikk (3) bekezdés. 
78 Emőd VERESS: Drept civil. Teoria generală a obligațiilor. Ediția 5, C.H. 

Beck, 2020., București, 164.
79 2010. évi 134. törvény, újra megjelent Románia Hivatalos Közlönyében, 

2015. április 10, 247. sz. 
80 SZÉKELY János: Román polgári eljárásjog. Forum Iuris Könyvkiadó, 

Kolozsvár, 2018., 125. Ezt a következtetést támasztja alá a joggyakorlat 
is. Lásd pl. a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék 2014. június 17-i 1927. sz. 
eseti döntését. 

81 RVtv. 13. cikk (2) bekezdés b) pont. 
82 RVtv. 13. cikk (4) bekezdés. 
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Az RVtv. 13. cikkének (8) bekezdése általános jelleggel úgy rendel-
kezik (minden, a 13. cikkben felsorolt káresetre vonatkozóan), hogy a 
károk rögzítését, a kárérték meghatározását és a polgári jogi felelősség 
megállapítását ebből a célból felállított bizottság végzi, a károsult írásbeli 
kérelmére, amit a kár keletkezési helye szerinti területi-közigazgatási 
egységhez kell benyújtani. A megállapításra a kérés iktatásától számított 
72 órán belül kerül sor. A hatóság a döntést a károk megállapításától 
számított 10 napon belül hozza meg. Amennyiben kártérítést ítél meg 
a károsultnak, a kifizetésnek a döntés közlésétől számított legtöbb 30 
napon belül kell megtörténnie.83

Ahogy azt már említettük, a mezőgazdasági terményekben, erdőgaz-
daságban, háziállatokban okozott károk esetén a kártérítés a 2008/1679. 
kormányhatározat rendelkezései alapján kerül megállapításra, amely 
ebben a tekintetben különös jogszabály az RVtv.-hez viszonyítva. Ez 
alapján a károk felmérése és megállapítása az ebből a célból felállított 
bizottság által történik.84 A károk megállapítása a károsult személy 
írásbeli kérésére történik, aki köteles a kár tudomásul vételétől számí-
tott 24 órán belül kérést benyújtani a kár helye szerinti polgármesteri 
hivatalnál. A kérés iktatásától számított 24 órán belül a polgármester 
összehívja a bizottságot, amely az összehívástól számított 48 órán belül 
összeül. A károsult jelenléte kötelező.85 A kártérítés megállapítása a 
károsult által a termények és erdők ültetésére és fenntartására fordított 
összegek szerint kerül meghatározásra. Házi állatok esetében a piaci 
értékük szerint kerül kiszámításra a kártérítés.86 A bizottság által meg-

83 RVtv. 13. cikk (9) bekezdés. 
84 A bizottság összetétele: egy tag a helyi közigazgatási egység polgármesteri 

hivatalától, egy tag a Környezetvédelmi, Víz és Erdőgazdálkodási Minisz-
térium területi kirendeltségétől és egy tag a Mezőgazdaság és Vidékfej-
lesztési Minisztériumtól (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale). A 
károk megállapításánál részt vehet az érintett vadászati terület kezelőjének 
képviselője is. 

85 2008/1679. kormányhatározat 3-4. cikkek. Határidők tekintetében a kor-
mányhatározat összhangban van az RVtv. 13. cikk (8) bekezdésével (24+48 
óra, illetve 72 óra). 

86 2008/1679. kormányhatározat 6. cikk. (1) bekezdés.
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állapított tényekről jegyzőkönyv készül, amelyet az elbírálás céljából 
továbbítanak az erdőgazdaságért felelős központi hatóság területi ki-
rendeltségéhez (Területi Erdészeti és Vadászati Igazgatóság87), az ügy 
elbírálása szempontjából releváns további iratokkal együtt.88

A 2008/1679. kormányhatározat az RVtv.-ben előírtakon túl ki-
egészítő feltételeket is megállapít a mezőgazdasági termények, erdő-
gazdaságok, háziállatok tulajdonosai és a vadászati területek kezelői 
terhére a vadállatok által okozott károk megelőzése céljából.89 Egyes 
kötelezettségek azonban ellentmondanak a törvény rendelkezései-
nek. Így például, ahogy azt korábban említettük, az RVtv. szerint a 
termény/erdő tulajdonosa nem köteles ezek őrzését biztosítani vagy a 
vadállatok elijesztésére alkalmas eszközöket telepíteni. Ezzel szemben 
a kormányhatározatban továbbra is megjelenik a károsult ezen kötele-
zettsége.90 Ennek magyarázata, hogy az RVtv. 13. cikk (4) bekezdését 
a 2020. évi 13. törvény fogadta el és iktatta be a törvénybe, a (korábbi) 
kormányhatározat azonban nem került módosításra. Mivel a jogforrási 
hierarchiában a törvény magasabb rangú jogszabály a kormányhatáro-
zatnál, így véleményünk szerint az RVtv.-nek a 2020. évi 13. törvény 
által történő módosítása után nem tagadható meg a kártérítés azzal 
az indokkal, hogy a mezőgazdasági termények/erdő tulajdonosa nem 
biztosította a terület őrzését vagy a vadállatok elijesztését. 

A kormányhatározat által előírt többi kötelezettség azonban továbbra 
is érvényes. Így köteles a károsult a földterületeket bejelenteni, illetve 
kérelmeznie kell a vadászati terület kezelőjétől, hogy tegyen lépéseket a 
vadállatok távoltartására. A bírósági gyakorlatban szögezték le, hogy a 
mezőgazdasági termőföldek tulajdonosait vagy birtokosait a vadászte-

87 Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare.
88 A bizottság által összeállított iratanyagnak tartalmaznia kell: a károsult 

kérését, a bizottság összehívását bizonyító dokumentumokat, azokat az 
iratokat, amelyek bizonyítják a károk megelőzésére irányuló kötelezettségek 
teljesítését a károsult és a vadászterület kezelője részéről, a károk felmérése 
során készült bizonyítékokat (képek, videófelvéltelek, tanúvallomások stb.), 
a bizottság jegyzőkönyvét. Vö. 2008/1679. kormányhatározat 7. cikk.

89 2008/1679. kormányhatározat 3. és 4. melléklete. 
90 2008/1679. kormányhatározat 3. melléklet, 1. cikk d) pont. 
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rületek kezelői kötelesek támogatni, de e támogatás nyújtásához őket 
tájékoztatniuk kell arról, hogy fennáll a vadak általi pusztítás veszélye. 
Az egyik ügyben a bíróság leszögezte, a felperes nem hivatkozott arra, 
és az ügyben nem bizonyította, hogy eleget tett a vadkár megelőzésére 
vonatkozó értesítési kötelezettségeinek, így az alperes nem vonható 
felelősségre a felperes által elszenvedett kár megtérítéséért.91

A 2008/1679. kormányhatározat a háziállatokban okozott károk 
megelőzése érdekében viszont előír bizonyos kötelezettségeket a tulaj-
donosok terhére: a háziállatok bejelentése és nyilvántartásba vétele a 
jogszabályoknak megfelelően; a legelő vagy különböző feladatkörökben 
munkát végző háziállatok biztonságának biztosítása; háziállatok legel-
tetésére csak azokat a területeket használja, amelyek a törvény szerint 
legeltetésre engedélyezettek; a háziállatokat éjszaka csak bekerített és 
őrzött helyen tarthatják; a háziállatokat az erdőn keresztül legelő- és 
itatóhelyekre csak az erre a célra kijelölt útvonalakon terelhetik, az 
érintett területen a vadászati jelentőségű állatokat kezelő jogi személlyel 
és az érintett erdőterület kezelőjével egyetértésben. Ezek azért fontosak, 
mert e kötelezettségek megsértése esetén kártérítési jogosultságát az 
állat tulajdonosa elveszti.

A Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék egyik eseti döntésében rámu-
tatott arra, hogy miután az erdőgazdaságért felelős központi hatóság 
területi kirendeltsége jóváhagyta a kártérítés mértékét, a Környezet-
védelmi, Víz és Erdőgazdálkodási Minisztérium már nem tagadhatja 
meg a kártérítés kifizetését, arra hivatkozva, hogy sem a károsult, sem 
a vadászati terület kezelője nem teljesítette az RVtv. és a 2008/1679. 
kormányhatározatban előírt kötelességeket. A minisztériumnak nincs 
hatásköre a kártérítési igény megalapozottságának szerepe a kártérítés 
kifizetésében merül ki.92 A per tárgya a felperes halállományában 
bekövetkezett kár volt, amelyet a vándorló pelikán kolóniák okoztak.

91 Medgyesi Helyi Bíróság, 2010. július 7-i 1457. ítélet.
92 Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék 2018. június 14-i 2575. sz. döntése.
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4.3. Az RVtv. 2. sz. mellékletében felsorolt vadállatok által okozott károk

A felelősség tekintetében a törvény itt nem tesz különbséget a kár 
keletkezésének helye szerint. Minden esetben az okozott kártért a 
környezetvédelemért felelős központi hatóság felel, vagyis a Környe-
zetvédelmi, Víz és Erdőgazdálkodási Minisztérium.93

A bírósági gyakorlatban megállapították, hogy a megyei erdészeti 
igazgatóság nem perelhető a farkas által okozott károk megtérítéséért. 
Az RVtv. 2. mellékletben felsorolt, szigorúan védett fajok vadállománya 
által okozott károkért való polgári jogi felelősség a környezetvédelemért 
felelős központi hatóságot terheli. A felperes által a kár okozójaként 
megjelölt farkast a 2. melléklet tartalmazza. A perelhetőség feltételezi 
a törvény szerint felelős személy és az alperes személye közötti azonos-
ságot, amely azonosság az adott esetben nem állt fenn, mivel a kör-
nyezetvédelemért felelős központi hatóság a minisztérium, nem pedig 
a megyei erdészeti igazgatóság, amelyet a kereset alperesnek nevesít. 
Ezért a bíróságnak el kellett fogadnia az alperes által a védekezésében 
hivatkozott, a perelhetőség hiányára vonatkozó kifogást, és a keresetet 
el kellett utasítania.94

4.4. Vadütközésekből eredő károk

A vadütközésekből eredő károk esetével kapcsolatban az RVtv. úgy 
rendelkezik, hogy amennyiben a közút karbantartója kihelyezett vad-
veszélyt jelző táblát, úgy az ütközésből eredő kárt a gépjármű vezetője 
viseli. Ha azonban a közút karbantartója nem helyezett ki vadveszélyt 
jelző táblát, akkor a közút karbantartója viseli a károkat.95 Az RVtv. 
ezen rendelkezése szintén a 2020. évi 13. törvény újítása, amely tulaj-
donképpen a már megszilárdult joggyakorlatot emelte törvényi erőre. 

A bíróságok többsége ugyanis már a rendelkezés hatályba lépése előtt 
is a közút karbantartójának felelősségét állapította meg, amennyiben 

93 RVtv. 13. cikk (5) bekezdés. 
94 Câmpulung Moldovenesc-i Helyi Bíróság 2008. február 7-i 419. sz. ítélete.
95 RVtv. 13. cikk (7) bekezdés. 
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nem helyezett ki jelzőtáblát. Jogalapként egyrészt a RPtk. 1357. cikkére 
(a saját cselekményekért való deliktuális felelősség főszabályára) hivat-
koztak, mely szerint, aki szándékosan vagy gondatlanságból elkövetett 
jogellenes cselekménnyel másnak kárt okoz, köteles megtéríteni az 
így okozott kárt. A kár okozója a legenyhébb gondatlanságért is felel. 
Másrészt megállapították, hogy a közút karbantartójának a jogellenes 
cselekedete a közúti közlekedésről szóló 2002. évi 195. sürgősségi 
kormányrendelet96 5. cikk (6) bekezdésében foglalt kötelezettség el-
mulasztása. Ez a jogszabályi hely általános jelleggel írja elő a veszélyt 
jelző táblák kihelyezésének kötelezettségét az út karbantartójának ter-
hére.97 A joggyakorlat álláspontja szerint a közút karbantartóját terheli 
a kötelezettség annak megállapítására, hogy adott útszakaszon fennáll 
a vadállatok átkelésének a lehetősége és nem mentheti ki magát azzal, 
hogy a vadászterületek kezelői nem jelezték ennek veszélyét.98 A 2002. 
évi. 195. sürgősségi kormányrendelet 2. melléklete szerint a vadveszélyt 
jelző táblát 100-200 méterrel a vadállatok átkelésével vagy útburkolaton 
való tartózkodásával veszélyeztetett útszakasz előtt kell kihelyezni. 

A 2002. évi 195. sürgősségi kormányrendelet nem állapít meg kü-
lönös szabályokat a vaddal történő ütközés esetére. Következésképpen, 
a balesetekre vonatkozó általános szabályok irányadók erre az esetre is. 
Ezek alapján, amennyiben a baleset halálos kimenetelű vagy annak kö-
vetkeztében személyi sérülés történt, a gépjármű vezetője köteles azonnal 
értesíteni a rendőrséget, nem módosíthatja a baleset nyomati és nem 
hagyhatja el a baleset helyszínét.99 Ha azonban a beleset következtében 
csak a gépjármű sérült, vagy csak anyagi károk keletkeztek, a gépjármű 
vezetője köteles minél hamarabb eltávolítani az úttestről a járművet. Ha 
ez a jármű állapota miatt nem lehetséges, a járművet minél közelebb 
kell elhelyezni az út széléhez és jelezni kell a jármű jelenlétét (vészjelző 

96 Egységes szerkezetben újraközzétéve Románia Hivatalos Közlönyében, 
2006. augusztus 3, 670. sz. 

97 Nagyváradi Ítélőtábla 2021. november 24-i 313. sz. döntése; Ploiești Ítélő-
tábla 2021. november 15-i 419. sz. döntése.

98 Lásd pl. a Kolozsvári Ítélőtábla 2021. október 22-i 511. sz. döntése. 
99 2002. évi 195. sürgősségi kormányrendelet 77. cikk (1) bekezdés. 
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bekapcsolása, elakadásjelző háromszög elhelyezése). A baleset és a károk 
megállapítása végett legfeljebb 24 órán belül jelentkezni kell a baleset 
helye szerinti rendőrségen.100 Kérdéses ugyanakkor, hogy alkalmazan-
dók-e az RVtv. 13. cikk (8) bekezdésének rendelkezései a vadütközé-
sekre is? Vagyis a károk és a polgári felelősség megállapítása ebben az 
esetben is a „megállapító bizottság” által történik, legfeljebb 72 órával 
a károsult bejelentése után? A legújabb joggyakorlat úgy tűnik, ezt az 
álláspontot fogadja el.101 Meglátásunk szerint ez az álláspont helytelen, 
ugyanis 13. cikk (8) bekezdésben említett „megállapító bizottságról” 
ezen a jogszabályhelyen kívül csak a 2008/1679. sz. kormányhatározat 
szól, amely kizárólag a mezőgazdasági terményekben, erdőgazdaság-
ban, háziállatokban okozott károkra vonatkozik. Így jelenleg nincs 
olyan jogszabály, amely előírná a vadütközések során keletkező károk 
felmérésére felállítandó bizottság összetételét, működését és eljárási 
rendjét. Következésképp nem lehet a kártérítés megítélésének feltétele, 
hogy a károsult a rendőrségi bejelentésen kívül külön kármegállapítási 
eljárást kérelmezzen.102

Bírósági perek során vizsgálják természetesen a jármű vezetőjének 
magatartását is. A közutak karbantartói, amennyiben nem helyeztek 
ki vadveszélyt jelző táblát, védekezésként a 2002. évi 195. sürgősségi 
kormányrendelet 48. cikkére szoktak hivatkoznak mely alapján „a 
járművezető köteles a törvényes sebességkorlátokat betartani és a közle-
kedési feltételekhez oly módon alkalmazkodni, hogy bármely (vezetési) 
műveletet biztonságos feltételek között végrehajthasson.” Amennyiben 

100 2002. évi 195. sürgősségi kormányrendelet 79. cikk.
101 Lásd. pl. Temesvári Törvényszék 2021. július 13-i 894. sz. döntése. 
102 Ellentmondásba keveredik a törvényszék az előző lábjegyzetben idézett 

döntésben. Előbb ugyanis rámutat arra, hogy valóban joghézagról van szó, 
de véleménye szerint logikusan következik, hogy a jogalkotó a 2008/1679. sz. 
kormányhatározat szabályait kívánta erre az esetre is alkalmazni. Véleményünk 
szerint ez a fajta értelmezés sérti a törvényesség elvét, ugyanis a jogalkotónak 
kifejezetten kellett volna utalnia a 2008/1679. sz. kormányhatározat erre az 
esetre történő alkalmazására. Lényeges, hogy a kormányhatározatban foglalt 
szabályok nem alkalmazhatóak a vadütközés esetében, az így keletkezett 
károk teljesen más vizsgálati és felértékelési eljárást kívánnak meg.
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bebizonyosodik, hogy a jármű vezetője nem tartott tiszteletben bizo-
nyos közlekedési szabályokat (pl. a megengedett sebességhatárt átlépte) 
károsulti közrehatás kerülhet megállapításra.103 

4.5. Természetes személy testi épségének megsértését vagy halálát eredmé-
nyező vadtámadás

Ebben az esetben az RVtv. úgy rendelkezik, hogy a kárért a vadászatért 
felelős központi hatóság „és/vagy” a környezetvédelemért felelős köz-
ponti hatóság felel. A kár a testi épség megsértése esetében magában 
foglalja a kórházi kezelések költségeit, munkából való kiesés miatt 
elmaradó jövedelmeket és erkölcsi károkat104 (a magyar jogban sza-
bályozott sérelemdíj megfelelőjét), halál esetén a temetési költségeket, 
erkölcsi károkat, illetve kártérítést az elhunyt családjának. A törvény 
meghatározza a családnak járó kártérítés mértékét is, amely havi egy 
minimálbér összegének felel meg, és addig az időpontig kell fizetni, 
ameddig eléri a nyugdíjkorhatárt.105 

Véleményünk szerint több szempontból is problematikus ez a jog-
szabályi rendelkezés. Elsősorban nem egyértelmű, hogy mely személyek 
sorolhatók be a család fogalma alá (a törvény nem határozza ezt meg), 
továbbá az sem, hogy az egész család kapja a meghatározott mértékű 
kártérítést, vagy külön-külön minden családtag. 

Másodsorban nem világos, hogy az elhunyt feltételezett nyugdí-
jazásának vagy a kártérítésben részesülő családtag nyugdíjazásának 

103 Az esetek túlnyomó többségében a bíróságok a közút karbantartójának kizá-
rólagos felelősségét állapítják meg, ugyanis nehéz utólag bizonyítani, hogy a 
jármű vezetője nem tartott be valamilyen közlekedési szabályt. Lásd Bukaresti 
Törvényszék 2021. december 10-i 3415. sz. döntése; Bukaresti Törvényszék 
2015. június 26-i 2400. sz. döntése. Szintén a bizonyítás nehézsége miatt 
nem jellemzőek az olyan perek, ahol annak megállapítását kérik, hogy baleset 
bekövetkeztének oka a közúton tartózkodó vadállat kikerülése. 

104 Az RVtv. úgy rendelkezik, hogy az erkölcsi kártérítés mértéke arányos a 
munkából kiesett napokért járó munkabérrel, vagy ha az áldozatnak nem 
volt munkahelye, a minimálbérrel. 

105 RVtv. 131 cikk. 
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időpontjáig kell fizetni a kártérítést. Értelmezés útján pontosítható a 
jogszabály szövege: álláspontunk az, hogy a jogalkotó által meghatá-
rozott kártérítést a család egésze kapja; illetve addig az időpontig jár 
ez a kártérítés, ameddig az elhunyt nem éri el a nyugdíjkorhatárt. Ha 
az elhunyt nyugdíjas volt, kártérítés nem ítélhető meg. 

Az „és/vagy” szövegrész pedig a két hatóság egyetemleges felelősségét 
alapozhatja meg (az aktuális kormányszervezettől függően), mert nem 
különíti el a jogszabály a két hatóság felelősségi eseteit. Ha a vadászatért és 
a környezetvédelemért eltérő hatóságok felelnek a központi közigazgatás 
szintjén, akkor a közöttük fennálló viszonyokban a kérdés rendezetlen.

A 2020. évi 13. törvény hatályba lépéséig nem volt egyértelmű, hogy 
ki vonható felelősségre ezekért a károkért, és mi a kártérítés jogalapja. 
A bíróságok többsége a RPtk. állatkárokra vonatkozó 1375. cikkére 
alapozta a kártérítési igény jogosságát, rámutatva arra, hogy az állatokért 
való felelősség általános jellegű jogszabály, amely objektív felelősséget 
állapít meg az állat tulajdonosa vagy az állat őrizetét biztosító személlyel 
szemben. Az állat fölötti ellenőrzés kérdésében, amennyiben a vad a 
2. sz. mellékletben szerepel, a felelősséget a Környezetvédelemért, Víz 
és Erdőgazdálkodásért felelős Minisztériumra terhelték, mivel a 2008. 
évi 57. sürgősségi kormányrendelet és a környezetvédelmi miniszter 
2009/203. rendelete értelmében csak ez a hatóság rendelkezhet ezen 
állatok vadászatáról.106

Medvetámadás által okozott testi sérülésről szóló ügyben a Leg-
felsőbb Semmítő- és Ítélőszék azt állapította meg, hogy a vadászható 
állat, amely az állam tulajdonát képezi, bár szabadlábon van, de mégis 
felügyelet alatt áll, ami lehetővé teszi az állam számára, hogy az illetékes 
szervek útján jogi őrizetet gyakoroljon azáltal, hogy megteszi a szük-
séges intézkedéseket az állatok által okozott károk megelőzésére vagy 
korlátozására. Így a Környezetvédelemért, Víz és Erdőgazdálkodásért 
felelős Minisztérium perelhetősége a vad által okozott kárért való 
kártérítési felelősségi jogviszonyban passzív alanyi minőségen alapul, 
tekintettel az állat törvényes őrzői minőségére, amely felelősség a Polgári 

106 Lásd pl. Marosvásárhelyi Ítélőtábla 2021. szeptember 23-i 517. sz. döntése; 
Kolozsvári Helyi Bíróság 2019. május 6-i 3408. sz. ítélete. 
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Törvénykönyv általános szabályain nyugszik.107 A minisztérium azzal 
védekezett, hogy hatásköre csak arra van, hogy bizonyos feltételek mellett 
eltérést engedélyezzen a medvevadászat tilalma alól, de nincs hatásköre 
e vadászati jelentőségű állatok hatékony ellenőrzésére és felügyeletére.

4.6. A vadászterület kezelőjének felelőssége a vadászható állatokban 
okozott károkért

Az RVtv. 14. cikke rendelkezik arról az esetről is, amikor a vadászte-
rület kezelője kárt okoz a felügyelete alá tartozó vadászati jelentőségű 
állatokban. A kár ebben az esetben a vadállomány optimális egyed-
számának a lecsökkenésében áll, amit vadászati szakértők állapítanak 
meg a vadászterület kezelőjének és vadászatért felelős központi hatóság 
képviselőinek a jelenlétében.

Az optimális szám a vadászterületen élő állatfaj azon egyedszámát 
jelöli, amely biztosítja a fajfenntartást, legkevesebb kárt okozza és nem 
jelent veszélyt az emberekre.108 Ebben az esetben nem egy különös 
jellegű deliktuális felelősségről, hanem a RPtk. 1357. cikke szerinti 
saját cselekményért való felelősségről van szó.109 

A károkozó cselekmény állhat a kezelési szerződésben meghatározott 
kötelességek megszegéséből (pl. a kezelő nem biztosítja a megfelelő 
mennyiségű táplálékot; több egyedet ejt el, mint a jóváhagyott vadá-
szati egyedszám; nem jelenti az illegális vadászati cselekményeket stb.) 
vagy jogellenes cselekményekből.110 A vadászterületen élő állatfajok 

107 Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék 2020. december 10-i 2667. sz. döntése.
108 RVtv. 1. cikk 9.i) pont. A főbb vadászható állatfajok optimális számát, me-

gyei lebontásban, a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vidékfejlesztési miniszter 
2004/512. sz. rendelete központosítja.

109 Lacrima Rodica Boilă, Răspunderea civilă delictuală pentru pagubele cauzate de 
lucruri şi animale, potrivit Codului civil român, in: Dreptul, nr. 8/2014, 53-69. 

110 Kolozsvári Törvényszék 2019. december 14-i 3660. sz döntése. Az ügyben 
a bíróság megállapította a vadászterület kezelőjének felelősségét, miután 
az nem tudta igazolni a kezelésében levő két vadászterületen a gímszarvas 
állomány eltűnését („0-ra csökkenését”). A kezelői szerződés áláírásakor 
(2011) a két területen összesen 26 egyedet számláltak. 
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optimális szám alá esése egyben a kezelési szerződés felmondásának 
egyik oka is. Indokoltnak minősül az állatfajok számának csökkenése 
(tehát nem vonja maga után a kezelő felelősségét), ha azt a következők 
okozzák: hivatalosan bejelentett járványos állatbetegségek, hivatalosan 
bejelentett katasztrófák, más vadászterületre történő vándorlás, ragadozó 
fajok számának növekedése, versengő állatfajok számának növekedése, 
biotópviszonyok jelentős változása.111

A kártérítés mértékét az RVtv. 1. és 2. melléklete alapján számolják 
ki, amely egyedenként állapítja meg a fizetendő kártérítés összegét. A 
kártérítést a vadászterület igazgatójának kell megfizetni és a befolyt 
pénzösszeget az érintett állatfajok telepítésére kell fordítani.112

5. Összegzés

A fenti vázlatos összefoglaló is jelzi, hogy a vadászati jog Romániában 
is kiemelkedő fontosságú, elméleti és gyakorlati vitákat kiváltó, számos 
kérdésben még nem kiforrott jogterület. A bírósági gyakorlat intenzitása 
tükrözi e jogterület dinamikáját. Minden bizonnyal a jogszabályok 
módosítására, kiegészítésére az elkövetkező években is sor kerül, hiszen 
ezek a normák egymással ütköző érdekek konfliktusában kell, hogy 
egyensúlyt teremtsenek.
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1. Bevezető

A fejezet ismerteti a vadászat szabályozásának alakulását Ausztriában, 
azt, hogy kit illet, illetve ki gyakorolhatja a vadászati jogot, hogyan épül 
fel a vadászat szervezete, melyek a vadászható állatfajok, hogyan történik 
a vadgazdálkodás, mely károkat kell a vadászati jogot gyakorlóknak 
viselnie, illetve, bemutatja, hogy melyek a kapcsolódó, frekventált kér-
dések, pl. egyes földtulajdonosok vadászat ellen etikai okokból történő 
tiltakozásának megítélése, az utak forgalombiztonságának és egyben a 
vadak védelmének biztosítása érdekében tett intézkedések.
 
2. A vadászat szabályozása Ausztriában

Az osztrák alkotmány szerint a vadászat „tartományi ügy”, ezért a 9 
szövetségi tartomány mindegyike külön-külön törvényben szabályozza az 
adott tartományra érvényes vadászati jogot, nincs „szövetségi kerettör-
vény” a vadászatról. Ausztriában tehát a vadászati jogi szabályozása 9 
tartományi vadászati törvényen és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási 
rendeleteken alapul.

A vadászati törvények részletesen szabályozzák a vadászat célját, a 
vadászati jog gyakorlását, hasznosítását, ennek formáit, az elejthető 
vadakat, kilövési terveket, vadászati évet, vadászati idényeket, vadászati 
engedélyek (Jagdkarte) formáit, szabályozzák a vadkár és vadászati kár 
fogalmát, az ezért való felelősséget, a vadászat szervezetrendszerét, a 
szükséges, szakszemélyzetre vonatkozó előírásokat, és minden olyan 
egyéb jogi normát, amely a vadászat szempontjából lényeges. Megjelölik 
a vadászati terminusokat (Jagdperiod) is, ami pl. 9 év Burgenlandban, 
Felső-Ausztriában, 10 év Stájerországban. A vadászati terminusra szól 
a vadászterületek kijelölése, a vadászati jogot érintő haszonbérleti szer-
ződések, és ez a nagyobb vadgazdálkodási időszak is. 



128

3. A vadászatot folytatók szervezetrendszere 

Mind a 9 tartománynak saját, tartományi szinten alapított, közjogi 
jogi személynek minősülő vadászati szövetsége van2, amelyeket a Jagd 
Österreich országos szintű szövetség fog össze. 

Ausztriában országszerte mintegy 130 000 vadász gyakorolja a va-
dászatot. Minden vadászkártyával (Jagdkarte) rendelkező természetes 
személy tagja legalább egy tartományi vadásztársaságnak, így a kilenc 
tartományi vadásztársaság az osztrák vadászok 100% -át képviseli.3 A 
tartományi vadászkártya kiváltásával a vadász a tartományi vadászati 
szövetség tagjává válik. 

Vadászkártya megszerzésének feltétele, a tartományonként eltérő 
a vadászvizsga letétele,4 és a fegyvertartási engedély megléte (kivéve 
a ragadozó madárral történő vadászatot). A vadászkártyával együtt a 

2 Alsó-Ausztriai Vadászszövetség – Niederösterreichischer Jagdverband; Fel-
ső-Ausztriai Vadászszövetség – Oberösterreichischer Landesjagdverband; 
Stájer Tartományi Vadásztársaság – Steirische Landesjägerschaft, Salzburgi 
Vadászok Társasága – Salzburger Jägerschaft, Tiroli Vadászok Szövetsége 
– Tiroler Jägerverband; Vorarlberg Vadászok Társasága – Vorarlberger 
Jägerschaft; Karintiai Vadászok Társasága – Kärntner Jägerschaft; Burgen-
landi Vadászti Szövetség – Landesjagdverband Burgenland; Bécsi Vadászati 
Szövetség – Wiener Landesjagdverband.

3 Dachverband Jagd Österreich (jagd-oesterreich.at), https://www.jagd-oes-
terreich.at. https://www.jagd-oesterreich.at/dachverband-jagd-oesterreich/
das-jagdsystem/

4 Általában ez tartalmazza a vadászat gyakorlására irányadó jogszabályi 
rendelkezések, ideértve a természet-, állat- és környezetvédelmi, erdőjogi 
jogszabályok ismeretét, a vadászat során használt fegyverek és lőszerek 
kezelésének tartásának szabályait, a vadon élő állatok ismeretét, a vadászható 
állatok életmódjának megismerését, azonosításának szabályait, a vadászat és 
vadgazdálkodás, valamint a vad és környezete kölcsönhatásainak legfontosabb 
ismereteit, a legfontosabb vadászati szakkifejezések és vadászati szokások 
elsajátítását, szükség szerint a vadászkutya tartására és használatára vonatkozó 
szabályokat, az elejtett vad kezelését, és a vadhigiéniát, az ökológia alapjait, 
a föld- és erdőgazdálkodási alapfogalmakat, valamint a vadászati balesetek 
megelőzését és az elsősegély nyújtását.
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vadász automatikusan kapja a kötelező felelősségbiztosítást és egyes 
tartományokban balesetbiztosítást is, amely biztosításokat a tartomá-
nyok szerveznek.

Annak a vadásznak, aki több tartományban szeretne vadászkártyát, 
meg kell felelnie mindegyik tartomány által előírt feltételeknek, vagy 
vendégkártyával (Jagdgastkarte) folytathat időlegesen vadászatot (1 
naptól, akár több hétig is tarthat ennek érvényessége).

A tartományi vadásztársaságok tagjai még az Osztrák Természetvé-
delmi és Környezetvédelmi Társaságnak (Österreichische Gesellschaft 
für Natur- und Umweltschutz-nak, ÖGNU), amely magasan és széles 
körben elismert civilszervezet.

Minden egyes tartomány vadászati körzetekre van osztva, amely 
egy nagyobb város, illetve település köré szerveződik. A vadászati 
körzeteken belül találhatók a vadászterületek, amelyeken a vadászati 
jogot önállóan (ekkor a tulajdonos gyakorolja a vadászati jogot), vagy 
közösen gyakorolják, utóbbi esetben kötelező annak haszonbérbe 
adása (a haszonbérlők csak vadászok lehetnek). Nincsenek a magyar 
hagyományokhoz hasonló vadásztársaságok. 

A vadászati hatóságok első fokon a kerületi közigazgatási hatóságok, 
másodfokon a 9 állam kormánya látja el a hatósági feladatokat.

4. A vadászati jog gyakorlása

Ausztriában a vadászati jog elválaszthatatlanul összekapcsolódik a 
tulajdonjoggal. A föld tulajdonosáé a vadászati jog, de nem biztos, 
hogy azt gyakorolhatja. A vadászati jogot önállóan, vagy, ha az adott 
vadászterület több személy tulajdonában van, közösen szövetkezve, 
közjogi szervezeti formában lehet gyakorolni. A vadászati jog tartalmilag 
ugyanazt foglalja magában, mint Magyarországon, jogosultságok és 
kötelezettségek összessége. 

Az önálló vadászati jog a földtulajdonost akkor illeti meg, ha a 
tulajdonában lévő egybefüggő földterület eléri az adott törvényben 
előírt legkisebb vadászterület-méretet (ez tartományonként eltérő, Stá-
jerországban legalább 115 hektár, Burgenlandban legalább 300 hektár, 
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Tirolban 500 hektár, de van ahol 250 hektár). Nincs jelentősége annak, 
hogy az egybefüggő, egyedüli tulajdonú vadászterületnek (Eigenjagdge-
biet) magánszemély, vagy jogi személy a tulajdonosa, és annak sem, ha 
az adott egybefüggő terület több személy közös tulajdonában van. A 
földtulajdonos csak akkor vadászhat önállóan, azaz gyakorolhatja saját 
maga a vadászati jogot, ha rendelkezik vadászkártyával. Egyebekben a 
földtulajdonosoknak a vadászati jogot és vele a területet haszonbérbe 
kell adnia, különben azt árverés útján hasznosítják. 

Közös vadászterületről (Genossenschaftsjagdgebiet) van szó, ha az 
adott vadászterület több személy tulajdonában áll. Ekkor a földtulaj-
donosok egy vadászati közösséget alkotnak saját szervezettel (Jagdgen-
ossenschaft), amelynek kötelessége a vadászati jogot hasznosítani, azaz 
haszonbérbe adni. A tartományi törvények szabályozásától függ, hogy a 
vadászati közösség önálló jogalany-e, azaz tagjaitól elkülönült szervezet, 
vagy hasonlóan a magyar megoldáshoz, korlátozott jogalanyisággal 
rendelkező közösség marad. 

A vadászati jog haszonbérlője lehet egy természetes személy (en-
nek külön előfeltételei vannak, rendelkeznie kell vadászengedéllyel és 
tapasztalattal), vagy jogi személy (amennyiben van vadászati szaksze-
mélyzete), vagy vadászengedéllyel rendelkező természetes személyek 
által létrehozott „vadásztársaság” (Jagdgesellschaft). A vadásztársaság 
nem egyesületi formában működő, elkülönült jogalany, hanem a ma-
gyar polgári jogi társasághoz5 hasonlít leginkább, valójában a tagok, 
ún. vadásztársak közötti polgári jogi megállapodás. A tagok száma a 
vadászterület nagyságától függ, a tartományi törvények határozzák 
meg azt, hogy egy vadászra hány hektár vadászterületnek kell jutnia. 
A vadásztársaság tagjainak egyszerű szótöbbséggel vezetőt, ún. vadász-
vezetőt (Jagdleiter) kell választania. Csak olyan személy választható, 

5 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:498. § [Polgári jogi 
társasági szerződés] 

 Polgári jogi társasági szerződéssel a felek (a továbbiakban: tagok) arra vállal-
nak kötelezettséget, hogy közös céljuk elérése érdekében együttműködnek, 
a közös cél megvalósításához szükséges vagyoni hozzájárulást teljesítenek, 
és tevékenységük kockázatát közösen viselik.
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aki több éves vadászati tapasztalattal rendelkezik (a tartományi törvé-
nyek eltérő feltételeket szabnak). A vadásztársaságot kifelé, harmadik 
személyek felé a vadászvezető képviseli, a vadászatokat ő vezeti, illetve 
tartományonként eltérően, egyéb feladatokat határoznak meg számára.

A vadászatért az egyes vadásztársasági tagok személyesen felelősek. E 
személyes felelősség mellett, a vadászvezetőnek joga és kötelessége gon-
doskodni arról, hogy a vadászat szabályszerűen, a vadászati törvényben 
és egyéb szakmai szabályokban előírtak szerint történjen.

Elvileg minden vadásztársnak joga a teljes bérelt vadászterületen 
vadászni. Lehetőség van arra is, hogy területi felosztásban állapodja-
nak meg.

A vadásztársak egyetemlegesen felelnek a vadászati jog gyakorlásából 
és a haszonbérleti szerződésből fakadó valamennyi „vadásztársasági” 
kötelezettségért (ideértve a vadászati kárt és a vadkárt is). Ez azt jelenti, 
hogy a jogosult bármelyik vadásztárstól követelheti a haszonbérleti 
díj megfizetését, a vadászati kárt, a vadkár megtérítését és minden 
egyéb kötelezettség megtérítését (pl. vadtakarmányozási költségek), a 
vadásztársak aztán a megállapodásukban foglaltak szerint számolnak 
el egymással.6

A vadászati jog gyakorlója a mindenkori vadászterülethez kapcso-
lódó vadászati jog tartalmát kitevő kötelezettségek és jogosultságok 
hordozója és jogosultja.

A vadászterületeket (Jagdrevier/Jagdgebiet) a körzeti közigazgatási 
hatóság hagyja jóvá határozattal a vadászati periódusokra.

5. Földtulajdonosi tiltakozás a vadászat ellen

Ausztriában több precedens is volt arra, hogy egyes földtulajdonosok 
nem szerették volna, ha földjükön vadásznak, ezért kérték, hogy a 

6 A vadásztársaságok működéséről lásd Dr. Werner SCHIFFNER: Jagdleiter, 
Jagdleiter-Stellvertreter und Jagdschutzorgane. Aufgaben und Stellung in 
einer Jagdgesellschaft. In: OÖ JÄGER, (Juni 2020) https://www.ooeljv.at/
home/rund-um-die-jagd/jagd-und-waffenrecht/jagdleiter-jagdleiter-stell-
vertreter-und-jagdschutzorgane/
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vadászati hatóság ne minősítse azt vadászterületnek, illetve ne tegye 
ott lehetővé a vadászatot.

Egy karintiai földtulajdonos kérelmét azzal indokolta, hogy a va-
dászatot elvből utasítja el, ami vegán életmódjában is megmutatkozik. 
Támogatja a vadon élő állatok természetes szabályozását a medvék, 
hiúzok és farkasok visszatelepítésével, de nem vadászattal. A vadászati 
hatóság elutasította a kérelmet, mert a karintiai vadászati törvény 
etikai okokból nem ad lehetőséget az ingatlanok vadászati mentesí-
tésére. A Karintiai Tartományi Közigazgatási Bíróság is elutasította a 
határozat elleni fellebbezést. A földtulajdonos panaszt nyújtott be az 
Alkotmánybírósághoz.

Az Alkotmánybíróság 2016. október 15-én kelt G7/2016. számú hatá-
rozatában megállapította, hogy az ingatlan tulajdonosának jogszabályban 
előírt vadászati tűrési kötelezettsége az ingatlan használatát érintő szabály. 
Ez alapvetően független attól, hogy az intézkedés összeegyeztethető-e 
a földtulajdonos etikai meggyőződésével. Vizsgáltak más államokban 
lefolytatott ügyeket is. A Chassagnou és társai kontra Franciaország, 
a Schneider kontra Luxemburg és a Herrmann kontra Németország 
ügyekben az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) az arányossági teszt 
keretében figyelembe vette a földtulajdonos etikai meggyőződését, és 
megállapította, hogy a földtulajdonos azon kötelezettsége, hogy eltűrje 
az általa etikailag helytelennek ítélt tevékenységet, a tulajdonjog védelme 
és a közérdek között elérendő méltányos egyensúly megbomlását jelenti, 
és az érintett földtulajdonosra aránytalanul nagy terhet ró.

A karintiai helyzet azonban lényeges pontokban eltér attól a ténybeli 
és jogi helyzettől, amelyen az EJEB döntései alapultak, mivel Auszt-
riában – és különösen Karintiában – sajátos érdek fűződik az átfogó 
vadászati gazdálkodáshoz.

Európai összehasonlításban, Ausztriában a legmagasabb a csülkös-
vadak sűrűsége és diverzitása. A szarvas-állományok jelentős károkat 
okoznak az erdei növényzetben, különösen a fiatal fákban. Ausztria 
erdőterületeinek mintegy fele nem tud megújulni, ami a szarvas-károknak 
köszönhető. Annak érdekében, hogy a vad távol maradjon a károk által 
különösen érintett területektől, állandó vadászati nyomásra van szükség, 
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kiemelt közérdek fűződik az erdő védelméhez a vadkárokkal szemben. 
Az erdő vad általi veszélyeztetése csak a vadállomány csökkentésével, 
azaz vadászattal valósítható meg. A panaszt ezért elutasította.

Alsó-Ausztriában négy mezőgazdasági és erdőgazdálkodó földtulajdo-
nos kérte földjeik „vadászati szempontból védett körzetté” nyilvánítását.

A kérelmezők az EJEB idézett döntéseire hivatkoztak. Állatbarátként 
a kérelmezők nem akarták, hogy vadállatokat lőjenek ki az ingatlan-
jaikon. Etikai alapokon ellenezték a vadászatot.

Az illetékes kerületi hatóságok és Alsó-Ausztria Tartományi Köz-
igazgatási Bírósága is elutasította a kérelmeket, mivel Alsó-Ausztria 
1974. évi vadászati törvénye a panaszosok által felhozott okok miatt 
nem enged mentességet a vadászat alól.

A panaszosok az Alkotmánybírósághoz fordultak.
Az Alkotmánybíróság E 2446/2015 határozatában többek között 

megállapította, hogy a közös vadászterületen a vadászati engedély 
a tulajdonosi közösségé, amelyhez a szóban forgó ingatlan minden 
tulajdonosa tartozik. A közös vadászterületen lévő földtulajdonos te-
hát alapvetően kénytelen eltűrni, hogy a földjén harmadik személyek 
vadászatot folytassanak. Ha az alsó-ausztriai állam törvényhozása a 
biodiverzitás, a fajgazdagság és a vadkár elkerülésének céljait közér-
dekű, területi szintű vadgazdálkodással igyekszik megvalósítani, az 
Alkotmánybíróság ezzel nem tud szembeszállni. A vadgazdálkodáshoz 
meghatározott nagyságú, egybefüggő területekre van szükség. Az 
egyes részterületek kivétele veszélyeztetné a vadgazdálkodási rendszer 
gyakorlati eredményességét, amely hivatott megvédeni a vadakat és 
hivatott megakadályozni a vadkárokat.

Az átfogó közérdek és a tulajdonkorlátozások súlyosságának mérlege-
lésekor nem mutatkozik aránytalannak, ha a jogalkotó a területi vadászat 
elve alól csak a vadászati kíméleti területeken és a kivett területeken 
(vadászterületnek nem minősülő belterület, kertek, tanya, temető, ipari 
terület, út, reptér, közcélú létesítmények, stb.) enged kivételt, amelyek 
törvényben meghatározottak. A panasz elutasításra került.7

7 Dr. Werner SCHIFFNER: Jagdfreistellung (Verbot der Jagdausübung 
durch Grundeigentümer). In: Oö Jäger, (März 2018). https://www.ooeljv.
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6. A vadászható állatfajok

A szabadon élő vadak a természet egyik legfontosabb részét képezik, 
Ausztria természeti örökségének részei.8 A vadon élő állatok ún. urat-
lan jószágok, nem állnak senkinek a tulajdonában. Amíg egy adott 
vadászterületen tartózkodnak, addig úgy tekintik őket, mint a terület 
tartozékait, az érintett vadászterületen vadászó vadászatra jogosult 
birtokában vannak, de amint a vadászterületről kiváltanak, ismét 
uratlanná válnak. Elejtéssel, befogással, elfogással a vadászatra jogosult 
tulajdonába kerülnek.

Vadászható állatokat két nagy csoportba sorolják: 1. a szőrmésvadak 
ezen belül csülkös vadak (Schalenwild)9, ragadozók, illetve dúvadak 
2. szárnyasvadak. A tartományi törvények egyedileg határozzák meg 
a vadászható vadfajokat.

Csak azon vadfajok vadászhatók, amelyeket a vadászati törvények, 
vagy végrehajtási rendeletek felsorolnak. Ezek között is vannak olya-
nok, amelyek csak hatósági engedély mellett ejthetők el. Valamennyi 
csülkös vad (a vaddisznó kivételével) és a nyírfajd is csak meghatáro-
zott egyedszámban lőhető, egyes szövetségi államokban a mormota is 
vadászható, szintén csak meghatározott egyedszámban (kilövési terv 
hatálya alá tartozik).

A kilövési terveket évente készítik és a vadászati hatóságok hagyják 
jóvá.

Minden vadászterületen lőjegyzéket kell vezetnie a vadászatra 
jogosultnak a kilőtt vadakról, amit évente be kell nyújtani a vadászati 
hatóságnak ellenőrzésre, azt összevetik a kilövési tervekkel.

at/home/rund-um-die-jagd/jagd-und-waffenrecht/jagdfreistellung-ver-
bot-der-jagdausuebung-durch-grundeigentuemer/

8 „Freilebendes Wild ist ein wesentlicher Bestandteil der Natur und ein 
Naturerbe unserer Heimat”. A Burgenlandi vadászati törvény bevezető 
rendelkezésének első mondata. https:// www.bgld-jagdverband.at/web_do-
cuments/jagdgesetz/bgld._jagdg_2017__fassung_vom_22.3.2021.pdf

9 Csülkös vadak az őz, egyéb szarvasfélék, mint gímszarvas, szika szarvas, 
dámszarvas, zerge, mufflon, kőszáli kecske, vaddisznó.
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7. Vadkárok

A tartományi vadászati törvények kétféle olyan kártípust határoznak 
meg, amiért a vadászati jogot gyakorló felelősséggel tartozik.

Az egyik az ún. vadászati kár (Jagdschaden), amely alatt a vadá-
szok, vendégvadászok, vadászvendégek, hajtók, vadászkutyák, stb. 
által a vadászat során okozott károkat értik, de csak azokat a károkat, 
amelyek ingatlanokban, földekben és be nem takarított terményekben 
keletkeztek.10

A másik az ún. vadkár (Wildschaden), amely alatt általában kizá-
rólag a vadászterületen belül, a vad által az ingatlanban, földben és 
a még be nem takarított terményekben okozott károkat értik. Nem 
tekintik vadkárnak az azon területeken keletkezett károkat, amelyek 
bár a vadászterülethez tartoznak, de nem vadászhatók, valamint a 
természetvédelmi oltalom alatt álló vadak által okozott károkat.11 Az 
egyes tartományi törvények ezt meghaladóan, eltérően határozzák meg, 
hogy mely növényekben, illetve mely vadfajok12 által okozott károkat 
kell a vadászati jog gyakorlójának megtéríteni. 

A tiroli vadászati törvény a vadkárokba beleérti a háziállatokban és 
haszonállatokban okozott károkat is, de csak akkor, ha az állat tartója 
megtett minden ésszerűen elvárhatót az állatok védelme érdekében, 
illetve betartotta az állattartásra vonatkozó szabályokat.

Vorarlbergben vadkár a csülkös vadak által a növényzetben, valamint 
a nyulak és borzok által a termésben okozott károk. A veteményes-
kertben, díszkertben, faiskolában és más hasonló növényi kultúrában 

10 A vadászati kár magyar szabályozását illetően lásd BARTA Judit: A vadkár, 
a vadászati kár, a vad elpusztításával okozott kár, a vadászható állat által 
okozott kár. In: Barta Judit – Barzó Tímea – Csák Csilla (szerk.): Magyarázat 
a kártérítési jogról. Wolters Kluwer Hungary, Budapest, 2018., 367-368.

11 Lásd még Johann ENICHLMAIR – Gottfried DIWOLD: „Wildschaden” 
oder doch „wildeinfluss“? am Beispiel Wildverbiss und Fegestellen. In: 
Oö Jäger, 12. 2013., 14-16. www.ooeljv.at/wp-content/uploads/2013/12/
Wildschaden-oder-Wildeinfluss.pdf

12 Általában a kérődző patás vadfajok őz, gímszarvas, dámszarvas, muflon, 
zerge és jávorszarvas, valamint vadnyulak vannak meghatározva.
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keletkezett vadkár csak akkor térítendő meg, ha a kár annak ellenére 
következett be, hogy a károsult megtette azokat az óvintézkedéseket, 
amelyekkel az ilyen telepítéseket a vadkár ellen általában védik.

A megtérítendő vadkár általában az okozott kár, azaz 100%-ban 
térítendő, de pl. Burgenlandban maximalizálva van a felső határa, va-
dászterületenként és évenként, az érintett területtől függően az okozott 
kár max. 50%-90%-a.13 A törvényi szabályok akkor érvényesülnek, ha 
a vadászati jog haszonbérletére irányuló szerződés az adott kérdésről 
nem rendelkezik. A mezőgazdasági termények esetén a vadkár a mező-
gazdasági termék piaci ára, amelyet a helyi agrárkamara határoz meg.

Az erdőben okozott károk14 a vadkárok egy különleges csoportját 
képezik. Az erdőben okozott kártól elkülönítik az ún. „vadnyomást”, 
amely a vad jelenlétével okozott, a természetes és nem tartós „károkat” 
jelenti, azaz nem befolyásolják a regenerációt. Erdőben okozott kárnak 
az olyan súlyos, illetve kiterjedt károkat tekintik (pucolás, rágás, hán-
tás, taposás, stb.), amely az adott vegetáció, vagy az érintett rész (nem 
konkrét növények) visszafordíthatatlan sérülésével jár. 

Az erdőkben okozott károkkal szövetségi szinten is foglalkoznak, a 
szövetségi erdőtörvény15 alapján az illetékes minisztérium16 évente ösz-
szefoglaló jelentést készít az erdei vadkárokról. A 2021. szeptember 1-jén 
közzétett 2020. évi jelentés rámutat arra, hogy továbbra is szükség van a 
vadon élő állatok által okozott károk csökkentésére, amelynek módjaira 
javaslatokat fogalmaz meg.17

13 Gesamte Rechtsvorschrift für Burgenländisches Jagdgesetz 2017, Fassung 
vom 22.03.2021 www.bgld-jagdverband.at/web_documents/jagdgesetz/
bgld._jagdg_2017__fassung_vom_22.3.2021.pdf

14 A vad- és legelő állatok erdőkárosítása a palánták megrágásából, a vég- 
vagy oldalhajtások leharapásából, a kéreg lehámozásából, a fiatal fákon 
az agancs bőrének tisztításából, azaz a bőr ledörzsöléséből származó 
sérülésekből, illetve az állatok taposása következtében kialakult sérülé-
sekből alakulhat ki. Ha megfelelő gyakorisággal és súlyossággal történik 
a károsítás, az gazdasági és ökológiai károkhoz vezet.

15 gemäß § 16 Abs. 6 Forstgesetz 1975. 
16 Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus
17 https://info.bmlrt.gv.at/themen/wald/wald-in-oesterreich/wald-wild-und-
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A vadkárok tekintetében érvényesül és ez elsődleges szempont, 
a kármegelőzés kötelezettség, amely mind a vadászati jog gyakorlóját, 
mind pedig a károsult gazdálkodót terheli. Amennyiben a gazdálko-
dó megsérti a vadkármegelőzési kötelezettségeit, illetve akadályozza 
a vadászatra jogosultat a kármegelőzési kötelezettsége teljesítésében, 
vagy nem jelenti a vadkárt a törvényekben meghatározott időn belül, 
elveszti a kárösszegre való igényét.

A tartományokban külön szabályozott a vadkár felmérési és megálla-
pítási protokoll, amely szükséges a vadkár iránti igény érvényesítéséhez.

Végig nézve a tartományi vadászati szövetségek honlapjait, a va-
dászatot érintő szakcikkeket, azokban nem a vadkárt érintő jogviták 
dominálnak, ehelyett inkább tájékoztatókat találunk mindkét fél kár-
megelőzésének lehetséges módszereire, illetve ösztönzést a párbeszédre, 
együttműködésre.

Kiemelten foglalkoznak az erdőkárokkal, de az országos erdőállo-
mány fenntartásának és megújításának szemszögéből.

8. Vadbalesetekből (Wildunfall) fakadó károk megtérítése

Vadütközés alatt nem csak a vaddal történő közvetlen ütközést értik, hanem 
minden olyan káreseményt, amely valamely vaddal történő találkozásból 
fakadt, így az elkerülő manőverek miatt bekövetkezett károkat is.18

Ausztriában a tartományi vadászati törvények csak a vadászható állatok 
által a vadászterületen a talajban és ingatlanban, valamint a be nem takarított 
terményekben okozott károk (vadkár) és a vadászati kár megtérítését írják 
elő. A vadütközésekből fakadó károk nem tartoznak ebbe a körbe.

Az Osztrák Polgári Törvénykönyv (ABGB) szerint19, Ausztriában 

jagd/Wildschadensbericht/wildschadensbericht2020.html
18 Dr. Werner SCHIFFNER: Wildunfall – Unfallwild. In: Oö Jäger, (März 

2015) https://www.ooeljv.at/home/rund-um-die-jagd/jagd-und-waffen-
recht/jagd-und-waffenrecht-4/

19 ABGB § 295. Gras, Bäume, Früchte und alle brauchbare Dinge, welche die 
Erde auf  ihrer Oberfläche hervorbringt, bleiben so lange ein unbewegliches 
Vermögen, als sie nicht von Grund und Boden abgesondert worden sind. 
Selbst die Fische in einem Teiche, und das Wild in einem Walde werden 
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a vad nincs senkinek a tulajdonában, az uratlan jószág, a vadászatra 
jogosult állattartónak sem tekinthető, ezért a vadak által gépjárművek-
kel történő ütközések során okozott károkért a vadászatra jogosultak a 
polgári jogi szabályok alapján sem felelnek. 

Van kivételes eseti bírósági döntés, amely egy társas vadászat részt-
vevőit egyetemlegesen kötelezte a vad által egy gépjárműben okozott 
kár megtérítésére. A fentebb leírtak szerint, az osztrák vadásztársaságok 
formális társaságok, nem minősülnek tagjaiktól elkülönült jogalanynak, 
a magyar polgári jogi társaságnak felelnek meg. A tagok felelőssége 
egyetemleges az okozott károkért, illetve a vadásztársaság vezetője, a 
vadászvezető (Jagdleiter) által okozott károkért.

Az érintett jogesetben egy stájerországi vadásztársaság tagjai közül 
négyen, köztük a vadászvezető, kutyákkal történő társasvadászatot 
folytattak. A vadászok egy téglalap alakú kukoricamezőn haladtak át, 
amely körülbelül 30 méter széles és körülbelül 300 méter hosszú volt. 
Ettől a kukoricaföldtől nyugatra körülbelül 20 méter távolságra halad 
a B 76-os szövetségi autópálya. A vadászat során az egyik vadász által 
megriasztott szarvas kiugrott a kukoricaföld déli feléből, és az autó-
pálya irányába futott, majd az útra ugrott, és összeütközött a felperes 
autójával, amelyben jelentős anyagi kár keletkezett.

A károsult felperes kárának megtérítését követelte a vadászatban 
résztvevőktől.

Az alperesek szerint, a kérelmet el kell utasítani velük szemben, mert 
annak nincs jogi alapja, legfeljebb a vadászvezető önálló felelőssége 
lenne megállapítható. Azonban a vadászvezető sem hibás, mert az 
ilyen jellegű vadászatokon a törvény szerint nem kell gondoskodni a 
közút biztonságáról és a Stájerországban szokásos vadászati gyakorlat 
sem kíván meg ilyesmit.

Az eljáró bíróságok azonban úgy látták, hogy a vadászvezetőnek 
gondoskodnia kellett volna a közút biztonságáról, számítania kellett 
arra, hogy a kutyák nagyvadat is megriaszthatnak és arra is, hogy a 
megriasztott vad nem a kutyák felé fog menekülni, hanem az ellenkező 

erst dann ein bewegliches Gut, wenn der Teich gefischet, und das Wild 
gefangen oder erlegt worden ist.
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irányba, a közút felé. A vadászvezető felelősségét megállapították a 
károkozásért a gondatlan vadászatszervezés okán, és a vele együtt lévő 
vadászok felelősségét is, mert elfogadták, jóváhagyták a vadászvezető 
tevékenységét.

Eldöntendő jogkérdés maradt, hogy a „vadásztársaság” valamennyi 
tagja, vagy csak a vadászatban résztvevő tagok felelnek az okozott kárért 
egyetemlegesen, ezt a legfelsőbb bíróság az első fokú bíróság új eljárás 
során meghozandó döntésére bízta.20

Általában a gépjármű vezetője nem felel az ütközés során elpusztult, 
vagy sérülés okán lelőtt vad miatt keletkezett károkért. Ennek csak 
akkor lehet helye, ha a gépjárművezető felelőssége megállapítható a 
vadbalesetért.

Előfordult, hogy a jármű vezetőjét az elütött és elpusztult szarvas 
értékének megtérítésére kötelezték. A baleset helyszínén, az út mindkét 
oldalán ki volt helyezve a vadveszélyt jelző tábla. A vadászatra jogosult 
bizonyította, hogy a szarvas elpusztulása miatt jelentős kára keletkezett, 
mert az adott példányra már bérkilövési szerződése volt, ráadásul az 
érintett példánynak komoly trófeaértéke volt. A Legfelsőbb Bíróság 
álláspontja szerint, a Vasúti és Gépjármű-felelősségről szóló törvény 
alapján, a gépjármű által okozott és elkerülhetetlen károkat a vezető 
köteles megtéríteni. Elkerülhetetlennek minősül különösen a kár, ha az 
a károsult magatartására vezethető vissza. A bíróság szerint, az általában 
elvárható gondosággal eljáró személyt, azaz az ideális úthasználót kü-
lönösen megfontolt figyelmesség, tudatosság és körültekintés jellemzi; 
nemcsak betartja a törvény rendelkezéseit, hanem eleve elkerüli az olyan 
szituációkat, amelyekből veszély keletkezhet. A kihelyezett vadveszélyt 
jelző tábla nemcsak a közlekedők védelmét szolgálja, hanem a vadászatra 
jogosultak védelmét is.

A gépjárművek vezetőinek a jelzett veszélynek megfelelően kell 
viselkedniük, szükség esetén sebességcsökkentéssel kell reagálniuk. A 

20 2 Ob 2398/96b
 Entscheidungstext OGH 10.07.1997 2 Ob 2398/96b
 Beisatz: Jagdgesellschaft als Gesellschaft bürgerlichen Rechts. (T4)
 Veröff: SZ 70/138 
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veszélyt jelző tábla jelenléte fokozott reagálásra kötelezi a járművezetőt, 
olyan sebességet kell választania, illetve olyan sebességre kell csökken-
tenie, amely lehetővé teszi a járművezető számára, hogy irányítani tudja 
járművét, és megelőzze a balesetveszélyt, azaz a hirtelen felbukkanó 
vadakkal történő ütközést. 

A gépjármű vezetőjét felelősség terheli, mert az utas tanúvallomása 
alapján megállapítást nyert, hogy nem csökkentette jelentősen a se-
bességét, és nem is reagált a lehető legrövidebb időn belül a veszélyt 
jelző táblára. A szarvas az út baloldalán bukkant fel és haladt a felező 
vonal felé. Amennyiben a járművezető a vadveszélyt jelző tábla figyel-
meztetésére csökkentette volna sebességét 100 km/h-ról, az ütközés 
elkerülhető lett volna.21

Ausztriában a vad és gépjármű ütközés miatt, az érintett gépjárműben 
keletkező károk elsősorban kárbiztosítási, közelebbről casco biztosítási 
szerződés alapján térülhetnek meg, amennyiben a gépjármű biztosítva 
volt. Fő szabályként értesíteni szükséges a rendőrséget, amely tájékoz-
tatja az illetékes vadászatra jogosultat. Ha, csak anyagi kár keletkezett 
a rendőrség értesítése mellőzhető, de a vadászatra jogosultat ekkor is 
tájékoztatni kell, aki igazolást állít ki. Minderre azért van szükség, 
mert a biztosító nem fizeti ki a biztosítási összeget a szerződésben előírt 
igazolások és jegyzőkönyvek nélkül. 

Meg kell jegyezni, hogy a tartományi vadászati törvények alapján, 
az elhullott vad egészében (beleértve a trófeát is) a vadászatra jogosulté.

9. Vadvédelmi és vadriasztó berendezések felállításának és kar-
bantartásának kötelezettsége a közutakon

Ausztriában a közutak biztonságát védő vadvédelmi és vadriasztó 
berendezések kihelyezése, karbantartása a közút kezelőjének feladata, 
ennek költségei is őt terhelik. Amennyiben a közlekedésbiztonságáért 

21 2 Ob 25/94
 Entscheidungstext OGH 28.04.1994 2 Ob 25/94 https://www.ris.bka.gv.at/

Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_19940428_OG-
H0002_0020OB00025_9400000_000
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felelős hatóság (pl. rendőrség) megállapítja, hogy egyes útszakaszokon 
a vadváltás okozta közlekedési balesetek száma növekedett, fennáll a 
vadveszély, értesíti a közútkezelőt, aki gondoskodik a vadveszélyt jelző 
tábla, vagy egyéb vadriasztó eszközök, például optikai reflektorok, 
akusztikus vadelterelők felszereléséről.22

Ausztriában 2007-ben elindítottak egy szövetségi szintű projektet 
az utak vadvédelme érdekében, amely vadvédelmi létesítmények, illetve 
eszközök kihelyezését célozta.

A vadvédelmi létesítmények kihelyezésének alapja a rendőrségnek 
vagy a hatóságoknak bejelentett anyagi kárral, illetve személyi sérüléssel 
járó vadbalesetek száma. A bejelentésben egyértelműen fel kell tüntetni 
a sérült adatait, a baleset dátumát, időpontját, a baleset helyét (útszám 
és útkilométer), valamint az érintett vadfajokat. A vadászati körzetek 
szerinti közigazgatási hatóságok vadászati statisztikái és minden más 
meglévő helyi felmérés, nyilvántartás is alapul szolgál, segít annak 
eldöntésében, hogy milyen típusú intézkedést kell tenni az adott út-
szakasz védelmében. Vadvédelmi létesítményt akkor kell elhelyezni, ha 
egy éven belül valamely útszakaszon kilométerenként több mint két csülkös 
vaddal történő ütközés, vagy legalább öt egyéb szőrmés vaddal történő 
ütközés következett be.

Nem csak szövetségi, hanem tartományi szinten is folynak projektek 
a vadbalesetek elkerülése érdekében.

Egy 2021-es jelentés szerint, közel 29 000 vadriasztó berendezés van 
felszerelve Felső-Ausztria állami és szövetségi útjain 633 kilométeres 
úthosszon. A vadvédelmi projekt 2010-es indulása óta, több mint 12 
500 vadbalesetet sikerült megelőzni, a projekt és a finanszírozás 2024-ig 
biztosított. Körülbelül 75 százalékkal kevesebb vadbaleset történik azokon 
az útszakaszokon, ahol vadriasztó berendezések vannak felszerelve.23

22 Lásd: Dr. Werner SCHIFFNER: Wildunfälle. In: Oö Jäger, (März 2009), 21-
22. https://www.ooeljv.at/wp-content/uploads/2008/01/ooe_jaeger_122.
pdf

23 Projekt Wildwarner – Bericht 2020 Projekt Wildwarner – Bericht 2020 – OÖ 
LJV (ooeljv.at). www.ooeljv.at/aktuelles/aktuelles-termine/projekt-wildwar-
ner/
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10. Összegzés

Ausztriában a 9 tartomány önállóan szabályozza a vadászati jogot, 
emiatt jelentős eltérésekkel találkozhatunk egyes kérdésekben. Szö-
vetségi szintű vadászati törvény nincs. A vadászati jog gyakorlását a 
tartományi vadászati hatóságok ellenőrzik és a tartományi vadászati 
szövetség koordinálja. Ausztriában a vadászati jogot a vadászterület 
egyedüli tulajdonosa, vagy az általa meghatározott személyek, illetve 
a haszonbérlők gyakorolják, akik, ha többen vannak (több vadász fog 
össze) nem hoznak létre elkülönült jogalanyokat, pl. egyesület, hanem 
szerződéses megállapodást kötnek, a magyar polgári jogi társasághoz 
hasonlóan. Emiatt, a vadászati jog gyakorlásából fakadó kötelezettsé-
gekért is személyesen felelnek, közvetlen az érintettségük.

A vadászterületek kijelölése körében új problémaként jelentkezett, 
hogy egyes földtulajdonosok etikai okokból nem kívántak a vadász-
területhez csatlakozni. E jogvitákra az Alkotmánybíróság tett pontot.

Csak a vadászati jog gyakorlásához szorosan kapcsolódó károkat 
kell megtérítenie a vadászati törvények alapján, azaz a vadászat során 
okozott károkat és a vadkárokat. Ezek korlátozottak, vadkárok esetén a 
meghatározott vadfajok által és meghatározott körben okozott károkat 
kell csak megtéríteni.

Nagy hangsúlyt kap a vadkárok megelőzése, és ezzel összefüggésben 
a vadászatra jogosultak valamint a gazdálkodók közötti konzultáció, 
tanácsadás, együttműködés.

A szövetségi szintet is értintő kérdésként tekintenek az erdőben (te-
lepítés, felújítás) okozott károkra, a megoldást tehát országosan keresik.

A vad uratlan jószágnak minősül, a vadászatra jogosultak ezért, 
még a polgári jogi szabályok alapján sem felelnek, a vadak által okozott 
egyéb károkért, pl. vadbalesetek.

Az utak forgalombiztonságáért a közútkezelők tartoznak felelősséggel. 
A nagyszámú vadbaleset megelőzése és egyben a vadvédelem érdekében 
különböző, figyelemre méltó projekteket indítanak.

Barta Judit
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1. Bevezető

A fejezet ismerteti a vadászat szabályozásának alakulását Németor-
szágban, azt, hogy kit illet, illetve ki gyakorolhatja a vadászati jogot, 
hogyan épül fel a vadászat szervezete, melyek a vadászható állatfajok, 
hogyan történik a vadgazdálkodás, mely károkat kell a vadászati jogot 
gyakorlóknak viselnie. Bemutatja továbbá, hogy melyek a kapcsolódó, 
frekventált kérdések, pl. egyes földtulajdonosok vadászat ellen etikai 
okokból történő tiltakozásának megítélése, az utak forgalombizton-
ságának és egyben a vadak védelmének biztosítása érdekében tett 
intézkedések.

2. A vadászat szabályozása Németországban

A német történelmi tradíciók alapján, a vadászati jogot a nagybirtokos 
földesurak gyakorolták. A parasztok és az alsó nemesség jelentős része 
megszenvedte a földjén keletkezett vadkárokat, amelynek következté-
ben a vadászati jog gyakorlását felszabadították a XIX. században. Ez 
viszont túlvadászáshoz vezetett, számos vadon élő állatfaj a kipusztulás 
szélére jutott. Ennek a nemkívánatos fejleménynek az ellensúlyozására, 
XIX század második felében elkészültek a szövetségi államok vadászati 
törvényei, amelyekben szabályozásra kerültek a vadászati időszakok és 
tilalmi időszakok, bevezették a vadászati engedélyeket, vadászkörzeteket 
hoztak létre, sőt, megindult a vadászati oktatás is. 1934-ben megszületett 
a birodalmi vadászati törvény, amely miatt a szövetségi államok vadászati 
törvényeit hatályon kívül helyezték. A vadászat jog szabályozása birodalmi 
jogosultsággá vált. Központilag került sor a vadászati igazgatás megszer-
vezésére is. A II. világháború befejezése után az amerikai és a francia 
megszállási övezetben hatályon kívül helyezték a birodalmi vadászati 
törvényt, ott újra feléledtek a szövetségi állami vadászati törvények, a brit 
övezet területén (Hamburg, Alsó-Szászország, Észak-Rajna-Vesztfália és 
Schleswig-Holstein) a birodalmi törvény volt továbbra is érvényben. A 
vadászat nagyrészt egységes jogrendjét az alaptörvény biztosította. 

Alkotmányos alapokon született meg, és lépett 1953. április 1-jén 
hatályba a szövetségi vadászati törvény (BJagdG).
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Ez tartalmazta a vadászattal kapcsolatos összes lényeges rendel-
kezést, mind a vadászati közjogot, mind a vadászati polgári jogot, 
valamint a vadászat büntetőjogot, kivéve az orvvadászatra vonatkozó 
rendelkezéseket. A szövetségi államok a szövetségi állami törvény 
adta keretek között szabályozhatták a vadászati jogot. Az Alaptörvény 
1994. évi módosítása fenntartotta a szövetségi szintű keretszabályo-
zási jogosultságot, de azt szűkítette, az általános szabályozás szintjére 
korlátozta, kivételes és meghatározott esetekben engedte a közvetlenül 
alkalmazandó rendelkezések elfogadását.

Az Alaptörvény 2006 évi módosítása újabb fordulatot hozott: a 
szövetségi államok hatáskörébe tartozik a jogalkotás a vadászati jog 
területén mindaddig és olyan mértékben, ameddig a Konföderáció 
nem él törvényi jogalkotási hatáskörével. Ez nagyjából azt jelenti, 
hogy a szövetségi államok vadászati törvényei eltérhetnek BJagdG-től 
és mindaddig, amíg az adott kérdést a BJagdG nem szabályozza újra, 
ezek hatályban maradnak.

A szövetségi államok törvényein kívül, szövetségi rendeletek és 
vadászati szabályzatok is irányadóak az adott államban.

Az NDK-ban a vadászati jog szabályozása államilag történt. Az 
egyesülési szerződést követően, ezeken a területeken is érvényesült a 
már említett szabályozási rendszer. 

A BJagdG utolsó jelentős módosítására 2013-ban került sor, a Né-
metországi Szövetségi Köztársaság válaszaként az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának 2012. június 26-án hozott ítéletére (9300/07. sz. kérelem).2

2.1. A földtulajdonos tiltakozása a vadászat ellen

A kérelmező két, 75 hektárt nem meghaladó földterület tulajdonosa, 
amely egy nagyobb közösségi tulajdonban lévő vadászterület része 
kötelezően. 2003-ban kérelemmel élt a vadászati hatósághoz, azzal, 
hogy szeretné, ha földjein a vadászatot felfüggesztenék, mert a vadászat 
ellenkezik etikai elveivel. A hatóság elutasítását követően közigazgatási 

2 Dr. HEINZ Rose: Jagdrecht in Niedersachsen. Kommentár. Kohlhammer 
Deutscher Gemeinde Verlag, 2019. XIV, 34. Auflage, 1-6.
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bírósághoz fordult, amely arra hivatkozva, hogy az adott szövetségi 
állam vadászati törvénye szerint, köteles hasznosítani vadászati jogát, 
és az nem csak jogosultságokat, de a vadállománnyal kapcsolatosan 
kötelezettségeket is jelent. A bírósági elutasítást követően a Szövet-
ségi Alkotmánybírósághoz fordult, amely kimondta, hogy a kötelező 
vadászati közösség előírása nem sérti sem a kérelmező tulajdonhoz 
való jogát, sem pedig a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogát. 
Mindez a tulajdonosi jogokat csak csekély mértékben korlátozza, míg 
a vadállomány megfelelő igazgatásához fűződő társadalmi érdek jelen-
tős. A lelkiismereti szabadság korlátozását sem találta súlyosnak, mert 
a kérelmezőnek nem kellett személyesen részt vennie a vadászaton. A 
kérelmező az Európai Emberi Jogi Bírósághoz (EJEB) fordult, és kérte az 
első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke által garantált, tulajdon zavartalan 
gyakorlásához való jog megsértésének megállapítását. Az EJEB korábban 
egy luxemburgi és egy francia ügyben helyt adott hasonló kérelmeknek, 
emiatt ebben az ügyben is leszögezte, hogy bár formálisan nem kötik 
korábbi döntései, a jogbiztonság és előreláthatóság megköveteli, hogy 
csak jó okkal térjen el a korábbi ítéletekben lefektetett precedensektől. 
A Bíróság ezért újra megerősítette korábbi megállapításait; azaz, hogy 
a kötelező vadászati közösségi tagság aránytalan korlátozása a tulaj-
donhoz való jognak.3

2.2. A földterület mentesítése etikai okokból a vadászat alól

A BjagdG ennek alapján kiegészült egy új szakasszal4, mely szerint, a 
közösségi vadászkörzethez tartozó, természetes személy tulajdonában 
lévő területeket az ingatlantulajdonos kérelmére vadászat alól kivett 
körzetnek kell nyilvánítani, ha az ingatlantulajdonos hitelt érdemlően 
bizonyítja, hogy etikai okokból megtagadja a vadászatot. A vadászat 

3 Az ügyet ismerteti magyarul BIEBER Ivóna: Az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának legutóbbi döntéseiből című tanulmányban. In: FUNDAMEN-
TUM, 2012. 3. szám, 121-122.

 Egyebekben az ügyet a német szövetségi vadászati joggal foglalkozó kom-
mentárok és a Német Vadászati Szövetség is hivatkozzák.

4 § 6a Befriedung von Grundflächen aus ethischen Gründen
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felfüggesztése iránti kérelmet el kell utasítani, ha tények igazolják azt, 
hogy a kérelemmel érintett területen a vadászat felfüggesztése a teljes 
vadászkörzet vonatkozásában veszélyezteti a vadállomány fenntartását 
és megőrzését, a vadkárok elleni védekezést, a természetvédelemi és 
tájgazdálkodást, az állatbetegségek elleni védekezést, illetve a közbiz-
tonságot és közrendet fenyegető egyéb veszélyek elhárítását.

Nem állnak fenn etikai okok, ha a kérelmező saját maga vadászik, 
vagy engedi, hogy harmadik személy a tulajdonát képező ingatlanon 
vadásszon, illetve, ha a hatósági határozat meghozatalakor vadászati 
engedélyt szerzett vagy kért.

A kérelmet az illetékes vadászati hatósághoz kell benyújtani, elbí-
rálását megelőzően meg kell hallgatni a földtulajdonosi közösséget, 
a vadászati jog gyakorlóját, a szomszédos ingatlantulajdonosokat, és 
más érintetteket.

A vadászat korlátozható az érintett földterület egy részére térben 
és időben is.

Az illetékes hatóság a vadászat alól mentesített területeken kor-
látozott vadászatot rendelhet el, amennyiben az a túlzott vadkár, az 
állatbetegségek veszélyének elkerülése érdekében természetvédelmi vagy 
állatvédelmi, járványhigiéniai okokból, a közforgalom biztonságának 
biztosítása érdekében, utakra vagy a közbiztonságot és közrendet fe-
nyegető egyéb veszélyek elhárítása okán szükséges. 

A mentesített földterület tulajdonosa vadkár megtérítésére nem 
jogosult.5

3. A vadászat szervezetrendszere

A német vadászok érdekképviseletének csúcsszervezete a Német Vadászszö-
vetség (Deutscher Jagdverband, DJV), amely egyesületi formában működik, 
15 szövetségi állam vadászszövetségének az ernyőszervezete6, mintegy 253 

5 Lásd ehhez bővebben Marcus SCHUCK: Bundesjagdgesetz Kommentar, 
3. Auflage 2019, Verlag Franz Vahlen München 2015., 137-142.

6 Landesjagdverband Baden-Württemberg e.V.; Landesjagdverband Berlin 
e.V.; Landesjagdverband Brandenburg e.V.; Landesjägerschaft Bremen e.V.; 
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000 vadásztaggal.7 Feladata a vad, a vadászat és a természet megőrzése, 
jövőbe mutató továbbfejlesztése, védelme, politikai érdekképviselet (lobbi 
szövetségi szinten), a vadászat elismertségének fokozása, képzések szervezése, 
stb. A DJV Elnöksége a DJV legfőbb döntéshozó testülete, amely a szövetségi 
államok vadászati szövetségeinek 15 elnökéből áll. A DJV minden évben 
egyesületi beszámolókat ad ki tevékenységéről, álláspontjáról a vadászattal 
kapcsolatos témákban. A Szövetségi Természetvédelmi Törvény 63. sza-
kasza szerint, a DJV egy államilag elismert természetvédelmi egyesület, 
akárcsak a legtöbb szövetségi állami vadászegyesület.8

A BJagdG a szövetségi államok hatáskörébe utalja annak eldöntését, 
létrehoznak-e állami vadászati szövetséget és az is önálló jogkör, hogy az 
csatlakozik-e az országos szövetséghez. Mind a 16 szövetségi államban van 
államilag szervezett, közjogi jogalanynak minősülő vadászati szövetség, 
amely az adott szövetségi állam vadászainak érdekképviseletét látja el.

A német vadászok ezentúl, egyesületeket is alapítanak (Jagdverein), 
amelyek klubszerűen szervezik a vadászok mindennapjait, de ezek 
az egyesületek nem gyakorolnak vadászati jogot. Németországban 
vadászatot gyakorló és vadászati jogot haszonbérlő is csak természetes 
személy lehet, ezért nincsenek olyan egyesületi formában működő 
elkülönült jogalanyisággal rendelkező haszonbérlő vadásztársaságok, 
mint Magyarországon.

Landesjagd- und Naturschutzverband der Freien und Hansestadt Hamburg 
e.V.; Landesjagdverband Hessen e.V.; Landesjagdverband Mecklenburg-Vor-
pommern e.V.; Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.; Landesjagdverband 
Nordrhein-Westfalen e.V. Landesvereinigung der Jäger; Landesjagdverband 
Rheinland-Pfalz e.V. Anerkannter Naturschutzverband; Vereinigung der Jäger 
des Saarlandes; Landesjagdverband Sachsen e.V. Anerkannte Vereinigung 
der Jäger des Freistaates Sachsen Anerkannte Naturschutzvereinigung; Lan-
desjagdverband Sachsen-Anhalt e.V.; Landesjagdverband Schleswig-Holstein 
e.V.; Landesjagdverband Thüringen e.V.; Bajorország nem csatlakozott.

7 A szövetség oldalán található statisztikai kimutatás szerint, összesen 403.420 
vadászengedéllyel rendelkező volt nyilvántartva 2020/21. évben. https://
www.jagdverband.de/zahlen-fakten/zahlen-zu-jagd-und-jaegern, https://
www.jagdverband.de/sites/default/files/2022-01/2022-01_Infografik_Jag-
dscheininhaber_Deutschland_2021.jpg

8 https://www.jagdverband.de/der-djv
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A BJagdG 37. §-a kötelezően írja elő Vadászati Tanácsadó Testület 
(Jagdbeiräte) létrehozását minden szövetségi államban. A testület a 
szövetségi állam mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, természetvédelmi 
képviselőiből, valamint a vadászok képviselőjéből áll, így összefogja 
valamennyi, a vadászat által érintett fél érdekeit. A testület feladata 
például, hogy a lövési tervek kialakításában részt vegyen.

4. A vadászati jog, vadászható állatok, vadászati jog gyakorlása

A vadászati jog tartalmát a BjagdG határozza meg, amely hasonló a 
magyar vadászati joghoz.

A törvény 2. §-a felsorolja a vadászható vadfajokat, azzal, hogy a 
szövetségi államok más vadfajokat is meghatározhatnak. A vadfajokat 
két nagy csoportra osztja: 1. szőrmés vadfajokra (Haarwild): (kü-
lönleges pl. a medvefóka, kőszáli kecske, zerge, mormota, bölény) 2. 
vadmadarakra (Federwild).

Külön felsorolja a csülkös vadakat (Schalenwild), és meghatározza a 
nagyvadak (Hochwild) körét. Minden, ami nem nagyvad, apróvadnak 
(Niederwild) minősül.

A törvény kimondja, hogy a vadászati jog elválaszthatatlanul kapcso-
lódik a föld tulajdonjogához. A tulajdonos jogosult ingatlanán vadászni, 
feltéve, hogy van engedélye. 

A vadászterületek vagy egyedüli magántulajdonban (Eigenjagdbezirke 
§ 7 BJagdG), vagy közösségi tulajdonban állnak (Gemeinschaftliche 
Jagdbezirke § 8 BJagdG).

A BJagdG 7. § szerint, magánvadászterületről van szó, ha a va-
dászterület egy személy, vagy több személy közös tulajdonában van 
és legalább 75 hektár területű (ettől a mérettől a szövetségi törvények 
eltérhetnek, Bajorországban 81,755 ha, a magas hegyekben 300 ha).

A BJagdG 8. § szerint, közös vadászterületről van szó, ha több személy 
tulajdonában lévő földterület alkotja a vadászterületet és együttesen legalább 150 
hektárt tesz ki (szövetségi államok ettől eltérhetnek). A közösségi vadászterületen 
a vadászati jog gyakorlására a vadászati közösség jogosult (Jagdgenossenschaft). 
A vadászati közösség esetén, vagy a vadászati engedéllyel rendelkező földtu-
lajdonosok vadásznak, vagy haszonbérbe adják a vadászati jogot.
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A magánvadászterületen vadászhat maga a tulajdonos, ha rendelke-
zik vadászati engedéllyel, illetve alkalmazhat hivatásos vadászt, vagy a 
vadászati jogot haszonbérbe adhatja. 

Németországban a szövetségi törvény szerint, nem kötelező a vadá-
szati jog haszonbérbe adása, a tagállamok eltérhetnek ettől.

A vadászati jog haszonbérletére irányuló írásbeli szerződést egy, vagy 
több személy írásban köthet, amennyiben rendelkezik vadászati enge-
déllyel és legalább 3 éve vadászik (ettől a szövetségi államok eltérhetnek, 
Szászországban pl. nincs ilyen követelmény). A haszonbérleti szerződé-
seket a vadászati hatóság részére meg kell küldeni. Haszonbérlő egy, vagy 
több természetes személy lehet, mert csak ők rendelkezhetnek vadászati 
engedéllyel. Amennyiben több vadász fog össze, és együtt haszonbérli 
a vadászati jogot, használja a vadászterületet, megállapodás keretében 
működnek együtt, nem hoznak létre elkülönült jogalanyt, ez a működési 
forma a magyar polgári jogi társasághoz hasonló. Mindenben közösen 
kell dönteniük, nincs külön törvényi szabályozás a működésükre. A 
közös döntés miatt, gyakoriak a jogviták a „vadásztársak” között.

A minimális haszonbérleti időtartamot (vadászterületek kialakítá-
sának időtartama is) általában a szövetségi állami törvény határozza 
meg, többnyire tíz év, van ahol apróvadak esetében kilenc év, nagyvadak 
esetében pedig tizenkét év. 

Csak az vadászhat, aki névre szóló vadászati engedéllyel (Jagdschein) 
rendelkezik. A vadászati engedélyt a kérelmező lakóhelye szerint illetékes 
vadászati hatóság adja ki, érvényessége egy évtől három évig terjedhet. 
A vadászati engedély Németország egész területén érvényes.

A vadászati engedély megszerzésének feltétele a vadászvizsga letétele, 
melynek alapvető témaköreit a BJagdG meghatározza. A szövetségi 
államok a vadászvizsgára bocsátást az elméleti és gyakorlati képzés 
igazolásától tehetik függővé. 

5. Vad és vadászat védelme

A vadászat védelmét a szövetségi vadászati törvény szabályozza, ez jelenti 
a vadon élő állatok védelmét az orvvadászattól, élelmiszerhiánytól és 
vadjárványoktól, valamint kutyák és macskák orvvadászatától, továbbá 
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a vad és vadászat védelmét szolgáló előírások betartását és ellenőrzését.
Minden szövetségi állam saját vadászati törvényében tovább fejleszt-

heti a vadászat védelmének szabályait. Előírhatja, szükség esetén, a vad 
etetését (van ahol ez tiltott). A szövetségi állami törvények gyakran sza-
bályozzák az etetés engedélyezett évszakait, azon időjárási viszonyokat, 
amelyek ezt szükségesség teszik, az etetés mennyiségét és tartalmát.9

A BJagdG szabályozza a megengedett vadászati eszközöket, vadászati 
tilalmakat, vadászati időszakokat, tilalmi időszakokat.

A BJagdG 21. § határozza meg, hogy mely fajokra kell lőtervet 
készíteni és azt a vadászati hatósággal jóváhagyatni. A (2) bekezdés 
értelmében valamennyi csülkös vad, a vaddisznó kivételével), fóka, 
siketfajd, nyírfajd kizárólag a lőtervben foglaltak szerint lőhető. Van 
olyan szövetségi állam, ahol vaddisznóra vonatkozóan is kell lőtervet 
benyújtani és van, ahol őzre vonatkozóan nem kell.10

9 Van olyan szövetségi állam, amely maga is részt vállal a vadászható állatok 
megmentésében.

 Alsószászország szövetségi Agrárminisztériuma 900 hőkamerával felszerelt 
drónt vásárolt, abban a projektben, ami fiatal állatok megmentését célozza 
a betakarítási károktól. 

 Már 2020-ban beszereztek 196 drónt, amivel körülbelül 6.000 őzgidát sikerült 
a betakarítás miatti haláltól megmenteni.

 A körzeti vadászképviseletek nyújthattak be a minisztériumhoz támogatási 
kérelmet. 709 pályázatot nyújtottak, klubonként legfeljebb két drónt kap-
hatnak támogatásként. 

 Kathrin FÜHRES: Kitzrettung, Bundesministerium fördert Drohnen. In: 
Niedersächsischer Jäger 1, 05. 01. 2022. https://www.jagderleben.de/news/
kitzrettung-bundesministerium-foerdert-ueber-900-drohnen-713094

10 A 2020/2021-es vadászati év eredményei: 
 A vadászok kevesebb vaddisznót ejtettek a 2020/2021-es vadászati évben 

(194 650 darabos csökkenés az előző évi vadászati idényhez képest, amikor 
882.231 esett). Ennek okai, hogy a pandémia miatt nem lehettek csoportos 
vadászatok, a sertéspestis miatt vadászati tilalmakat rendeltek el, valamint 
a tölgy- és bükk vegetáció kombinációja, ami elég élelmet biztosított, így 
kevésbé keresték fel a vaddisznók az etetőhelyeket. A dámszarvas és a gím-
szarvas esetében is enyhe visszaesés tapasztalható az elejtések számában.

 A muflon esetében azokban a szövetségi államokban, ahol gyakrabban for-
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Németország egyes területein, pl. Brandenburg, Szászország, Ba-
jorország, a farkasok komoly veszélyt jelentenek az emberekre és 
gazdálkodókra – növekszik a legelőkön elejtett állatok száma11 –, sőt 
vadütközés is történt már farkassal.12 Az egyik bajor vadászati hatóság 
kilövési engedélyt adott meghatározott egyedekre, amit az állatvédők 
megtámadtak, és végül a határozatot a müncheni közigazgatási bíróság 
hatályon kívül helyezte, az ügy vitákat szült Németországban.13

dulnak elő farkasok, a szűkös állomány az összeomlás szélén áll. Kétséges, 
mi lesz a muflonnal, ha a farkasok még tovább terjednek Németországban.

 Az őz tekintetében rekordmennyiségű kilövés történt, 1 285 563 darabot 
lőttek ki, majdnem 60.000 példánnyal többet, mint az előző vadászati 
idényben.

 145.273 darab nyulat ejtettek el, ami 84.664 darabbal kevesebb, mint előző 
évben.

 303.207 vadgalamb esett, ami 66.345-tel kevesebb, mint előző évben. 
218.660 vadkacsát lőttek, ez 77.222 kevesebb, mint a 2019/2020 idényben. 
Drasztikus visszaesés volt tapasztalható a kilőtt fácánok számában 52. 195 
példány esett, szemben az előző évi 108.078 példánnyal. 

 Kathrin FÜHRES: Jagdstrecke: So viel Rehwild in Deutschland erlegt wie 
noch nie. In: PIRSCH, 30.01.2022. https://www.jagderleben.de/news/
jagdstrecke-so-viel-rehwild-deutschland-erlegt-noch-nie-713276

 Lásd még az őzkilövések vadászati statisztikáját 2000-től 2020-ig. htt-
ps://de.statista.com/statistik/daten/studie/219626/umfrage/jahresstrec-
ken-von-rehwild-in-deutschland/

 Vaddisznó kilövések statisztikája https://www.jagdverband.de/sites/default/
files/2021-01/2021-01_Infografik_Jahresstrecke_Schwarzwild_2019_2020.
jpg

11 2006-ban még 40 farkas által elejtett állatot (juh, szarvasmarha, kecske) jelen-
tettek be a gazdálkodók, 2019-ben viszont már 2900 állat elejtését jelezték.
https://www.dw.com/de/deutschland-streitet-über-den-wolf/a-57067818

12 A felmérések szerint, növekszik a farkaspopuláció, 2020/2021 évre 157 far-
kasfalkát számoltak, ami 26-tal több, mint előző évben. A legtöbb farkasfalka 
(49) Brandenburgban fordul elő. A második helyen Alsó-Szászország áll 
35 falkával és Szászország 29 falkával. https://www.jagderleben.de/news/
wolf-anzahl-rudel-welpen-hat-stark-zugenommen-713151

13 Döntésének indokolását a szövetségi természetvédelmi törvény 45. § (7) 
bekezdésére alapozta, amelynek értelmében az emberi egészségre vagy a 
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A lőtervnek meg kell felelnie a BJagdG 21. § (1) bekezdésében 
meghatározott célnak, azaz a mezőgazdasági, erdészeti, halászati ágazat 
vadkárok elleni védelmét biztosítani kell, biztosítani kell az erdők és 
tájvédelmét, valamint a vadfajok egészséges populációjának fenntar-
tását. A lőterv meghatározásában a BJagdG 37. §-a által kötelezően 
létrehozandó Vadászati Tanácsadó Testület (Jagdbeiräte) is részt vesz.

A hatóság által jóváhagyott lőterv megléte kötelező feltétel a vadá-
szat megkezdése előtt, ennek megszegése, azaz a lőterv megléte nélküli 
vadászat, közigazgatási szabálysértésnek minősül. A legtöbb szövetségi 
államban egy évre szólnak a lőtervek, de van, ahol három évre készítik 
és arányosan kell azt évente teljesíteni. A lőtervek teljesítését a hatóság 
a vadászatra jogosultak által vezetett elhullási és elejtési jegyzék, illet-
ve a trófeák bemutatása alapján ellenőrzi. A lőtervek bármely irányú 
megsértése közigazgatási jogsértést jelent és bírságot vonhat magával.

közbiztonságra veszélyes helyzet esetén lehet helye a farkas kilövésének, 
adott helyzetben nem áll fenn ilyen veszélyhelyzet. A jelenleg azonosítható 
fenyegetési helyzet elsősorban további felderítési intézkedéseket, és szükség 
esetén vadriasztó intézkedéseket igényel, de nem indokolja a farkas azonnali 
eltávolítását. Az eddig dokumentált esetek egyikén sem látszik, hogy a farkas 
nem fajjellemző módon közeledett az emberekhez, különösen nem olyan 
módon, amely lehetővé tenné a veszélyhelyzet feltételezését.

 Kathrin FUHRES: Wolfsabschuss: Gegen die Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts will die Regierung von Oberbayern nun Rechtsmittel einlegen. 
PIRSCH, 26. 01. 2022.

 Problemwolf: Gericht stoppt Abschussgenehmigung in Bayern | PIRSCH 
(jagderleben.de) https://www.jagderleben.de/news/ministerin-fordert-ab-
schuss-streit-um-entnahme-wolf-713243

 A német állattartással foglalkozó családi gazdaságok szövetségbe tömörültek 
és így veszik fel a harcot a szövetségi kormány farkast védő politikájával 
szemben. Brandenburgban, ahol a legnagyobb a farkaspopuláció, a vadászok, 
juhászok, pásztorok és gazdálkodók demonstratíve rendezik meg évről évre 
a Farkaspopuláció növekedése elleni éjszakát „Nacht der Wolfswachen”.
https://www.dw.com/de/deutschland-streitet-über-den-wolf/a-57067818
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6. Vadkár és vadászati kár

A német polgári jog szerint az állattartónak, azaz általában az állat 
tulajdonosának kell megtérítenie az állat által okozott kárt. Ez a polgári 
jogi felelősség azonban nem vonatkozik a vadon élő állatokra, mivel 
a vad nem tartozik senki tulajdonába, uratlan dolognak minősül és 
annak tartója, felügyeletet gyakorlója nincs. A vadászatra jogosult akkor 
szerez a vad felett tulajdonjogot, amikor azt elfogta, illetve elejtette, 
azt ily módon birtokba vette. 

A mezőgazdasági és erdei vadkárok megtérítési kötelezettségének 
kérdése nemzedékek óta állandó vita tárgya volt a vadászatot folytatók 
(korábban a feudális urak) és a földművelők között. A jogalkotók érthe-
tően úgy tekintenek rá, mint a vad legitim „jogára”, hogy táplálkozzon. 
Viszont, a földet művelők, gyümölcstermelők és erdei gazdálkodók is 
jogosultak arra, hogy káraikat megtérítsék. Ezen helyzet rendezéséhez 
törvényi szabályozásra volt szükség, meghatározni azt, hogy a vadkárt 
ki viselje. Normális esetben a gazdálkodó vagy erdész – ha vadkártól 
kell tartania – vagy kerítéssel óvja földjét, vagy intenzív vadvadászattal 
próbálja a vadkárt csökkenteni, mindez a vadállomány kipusztításához 
vezethet. A német gondolkodás szerint, a vadászati jog haszonbérlőre 
történő átadásával a potenciálisan károsult (földtulajdonos) kvázi 
megfosztja magát saját védekezési lehetőségétől, így – jogszerűen – 
kártérítési igénye támad a vadászati jogot gyakorlóval szemben. Az 
önálló tulajdonban álló vadászterületen okozott vadkárokat, ha nem 
adja haszonbérbe, a tulajdonos viseli.

A BJagdG 26. § szerint a vadkár megelőzése érdekében a vadászatra 
jogosult és az ingatlan tulajdonosa vagy jogos használója jogosult a 
vadat az ingatlantól távol tartani vagy elriasztani. Ez a tevékenység 
az ingatlanban kárt nem tehet, a vadat nem veszélyeztetheti, és nem 
károsíthatja.

A BJagdG 27. § alapján túlzott mértékű vadkár megelőzése érdekében 
a vadászati hatóság elrendelheti, hogy a vadászatra jogosult a vadállo-
mányt meghatározott időn belül, a tilalmi időszakoktól függetlenül, 
meghatározott mértékben csökkentse, ha ez szükséges mezőgazdaság, 
az erdőgazdálkodás és a halászat érdekeinek, valamint a természetvé-
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delem és tájgazdálkodás érdekeinek védelme céljából. Amennyiben a 
vadászatra jogosult a hatóság előírását nem teljesíti, az eljáró hatóság 
a vadállomány csökkentését hivatalból rendeli el és külön személyeket 
bíz meg ezzel, amelynek költségeit a vadászatra jogosultnak kell visel-
nie. A levadászott vadat ésszerű díj ellenében a vadászatra jogosultnak 
kell átadni.

A vadkár az ingatlanban, földben és felépítményekben, műtárgyak-
ban, valamint a földek be nem takarított terményeiben okozott kár.

Ide tartozik például a kerítésekben, gátakban, védművekben, stb. 
vaddisznó, nyúl vagy más vad által okozott kár.

A BJagdG 29. § szerint, amennyiben a közösségi vadászterülethez 
tartozó ingatlanban csülkös vad, vadnyúl vagy fácán kárt okoz, a va-
dászatra jogosult, vagy jogosultak kötelesek a vadkárt a károsultnak 
megtéríteni. 

Ha nem adták haszonbérbe a vadászati jogot, azaz a vadászati kö-
zösséghez tartozó földtulajdonsok vadásznak, akkor a külön e célból, 
a vadászó földtulajdonosok által létrehozott alapból kell a vadkárt 
megfizetni. A vadászó földtulajdonosok ingatlanaik területi aránya 
szerint kötelesek viselni a kárt.

Ha a vadászati jogot haszonbérbe adták, akkor a haszonbérlők 
kötelesek a vadkárt megtéríteni, amennyiben a bérlő a haszonbérleti 
szerződésben a vadkár viselését részben vagy egészben átvállalta. A va-
dászati közösség mögöttesen köteles helytállni a károsult földtulajdonos 
irányában, ha a haszonbérlő nem fizette meg a vadkárt.

Értelemszerűen, a magánvadászterületen okozott vadkárt az ingatlan 
tulajdonosa, illetve a használó (megállapodás kérdése) viseli, ha pedig 
haszonbérletbe adta a vadászati jogot és a szerződésben így rendelkeztek, 
akkor a haszonbérlő köteles azt megtéríteni. 

Eltérő rendelkezés hiányában, a vadászatra jogosult kártérítési 
kötelezettséggel tartozik, ha a vad egy rossz lövés miatt bekövetkezett 
sérülésből kifolyólag okozta a kárt. 

A szövetségi államok meghatározhatják, hogy a vadkár megtérítési 
kötelezettség milyen vadakra terjedjen ki, és hogy az egyes vadakra 
vonatkozó vadkár összegét a kötelezettek részvételével létrehozott ún. 
vadkár-térítési alapból kell biztosítani. 
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A BJagdG 30. §-a foglalkozik annak kérdésével is, ha olyan vad 
okoz kárt, amely zártkertből, pl. vadasparkból, vadaskertből szökik 
meg. Ilyen esetben a vad által okozott vadkárt a felügyeletéért felelős, 
mint tulajdonos vagy használó köteles megtéríteni.

A BJagdG 31. § alapján meg kell téríteni azt a vadkárt is, amely egy 
földterület még nem betakarított terményében keletkezik. Ha ez olyan 
mezőgazdasági termény, amelynek teljes értéke csak a betakarításkor 
mérhető, és ezen időpont előtt károsította a vad, a vadkárt annyiban kell 
megtéríteni, amennyi a betakarításkor a kár fennáll. A kár mértékének 
meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a kár megtérülhetett 
volna-e, ugyanabban a gazdasági évben történő újratelepítéssel.

A 32. § szerint, nem illeti meg a károsultat a vadkár, ha a kötelezett 
vadkár elhárítása érdekében tett intézkedését hatástalanná teszi.

Az ún. különleges kultúrákban, szőlőben, kertben, gyümölcsösben, 
faiskolában, díszfasorban (alléban), önállóan álló díszfában, erdei kul-
túrában keletkező vadkárt nem kell megtéríteni, ha nem alkalmaztak 
azok megvédése érdekében olyan szokásos védőeszközöket, amelyek 
normál körülmények között elegendőek a károsodások elkerülésére.

A vadászterületen nem előforduló fafajták telepítésében, a szabadföldi 
telepítés miatt fokozott kockázatnak kitett, kerti vagy jó minőségű 
kereskedelmi célú növényekben okozott károkat nem kell megtéríteni, 
ha azokat nem cserélik ki, vagy nem alkalmaznak azok megvédése 
érdekében szokásos védőeszközöket.

A szövetségi államok meghatározhatják, hogy milyen védelmet 
tekintenek szokásosnak,14 milyen további növényeket tekintenek 

14 Schleswig-Holstein szövetségi tartomány vadászati törvénye szerint a követ-
kezőket általában „szokásos védőeszközöknek”, azaz normál körülmények 
között elegendőek a vadkár elkerülésére: 
• gímszarvas és dámszarvas ellen minimum 1,80 m magas kerítés,
• őz és a vaddisznó ellen 1,50 m magas kerítés, a vaddisznó elleni vadkerítést 

is a talajhoz kell rögzíteni, hogy a vaddisznó ne tudja felemelni őket,
• muflon ellen minimum 2,50 m magasságú kerítés,
• nyulak ellen legalább 1,20 m magasságú kerítés, ami legalább 0,30 m 

mélyen van beágyazva a talajba.
 https:// www.luebeck.de/de/buergerservice/leistungen/index.htm-

A vadászat szabályozása Németországban, különös tekintettel ...



160

különleges kultúrának, de szűkíthetik is a különleges kultúrák körét.
A BJagdG 33. § rendezi a vadászati kár szabályait. A vadászat során a 

vadászatra jogosultnak az ingatlantulajdonos vagy használó jogos érdekeit 
figyelembe kell vennie, így különösen a bevetett táblák és a kaszálatlan 
rétek vadászattal történő károsításától lehetőség szerinti tartózkodnia 
kell. Az érlelődő szemterméssel, magterméssel, dohánnyal borított 
táblákon tilos a hajtóvadászat; keresővadászat csak olyan mértékben 
megengedett, ameddig az az érő növény károsodása nélkül végezhető.

A nem rendeltetésszerű vadászatból eredő károkért a vadászatra 
jogosult felel; felelősséggel tartozik az általa kijelölt vadőr vagy a va-
dászvendég által okozott vadászati károkért is.

A vadászati kárt érintően, gyakori vitás pontok például a terepjáróval 
történő vadkeresés, a sérült vad utánkeresése, kihúzása, az erdei kultúrák 
rongálása gépjárművel az erdőn való áthajtás miatt, a vad búvóhelyének 
kivágása, lősáv kialakítása ritkítással, kivágással, vagy erdei kultúrák 
kivágása a vadászati létesítmények kialakítása céljából. Utóbbi esetben 
vetélkedik az esetleges kártérítési igény tekintetében a vadászati jogosult 
megfelelő vadászathoz fűződő jogos érdeke (vadászati jog, valamint a 
kármegelőzés, kárelhárítás kötelezettsége) és az erdőgazdálkodó érdeke.

A BJagdG 34. § alapján a vadkár, illetve a vadászati kár iránti 
igényt a tudomására jutástól számított egy héten belül be kell jelenteni 
a hatóságnak (a szövetségi törvények szerint általában az önkormány-
zatnak, esetenként a járási hivatalnak vagy a járásnak). Tehát egy hét 
áll rendelkezésére azután, hogy a károsult tudomást szerzett a kárról, 
vagy attól az időponttól, amikor kellő gondossággal tudomást kellett 
volna szereznie a kárról. A gondos földtulajdonosnak rendszeresen, a 
kialakult bírói gyakorlat szerint, legalább havonta ellenőriznie kell a 

l?lid=8968433&zufi=1&bereich=0
 Rhein-Pfalz tartományi vadászati törvénye szerint, a szokásos védőeszközök:
 gímszarvas, dámszarvas és muflon ellen minimum 1,80 m magas dróthálós 

kerítés, a vadnyulak ellen pedig a talaj felett legalább 1,30 m magas, és leg-
alább 20 cm-re földbe temetett, legfeljebb 40 mm szembőségű dróthálós 
kerítés. https://www.lwk-rlp.de/de/beratung/detail-beratung/news/News/
detail/ersatz-von-wildschaeden-rechtliche-grundlagen-und-das-behoerdli-
che-verfahren/
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területét a megfelelő időben történő kár észlelése szempontjából. Ha 
a területek különösen ki vannak téve a károsodásnak, mint például az 
erdő közvetlen közelében lévő kukorica- vagy burgonyaföldek, vagy 
ha az érintett területeken megnövekedett vadkár-események száma, 
rendszeres, akár heti ellenőrzés elvárt a bírói gyakorlat szerint. Ha a 
kárt nem jelentik be időben, az igény elvész.

Erdőgazdálkodási célú földterületen keletkezett kár esetén elegendő, 
ha azt évente kétszer, május 1-jéig vagy október 1-jéig bejelentik az 
illetékes hatóságnak. 

A BJagdG 35. § alapján, a vadászati kár és vadkár esetén a szövet-
ségi államok meghatározhatnak olyan előzetes eljárást, amely a felek 
megegyezését segíti elő. A szövetségi államok hoznak erről részletes 
rendelkezéseket.

7. Vadbalesetek és egyéb káresemények

Németországban a BJagdG alapján a vadászatra jogosultnak a vadká-
rokat és a vadászati károkat kell csak megtérítenie, azokat a károkat, 
amelyeket a törvény ilyenként meghatároz. 

Miután a vad uratlan jószágnak minősül, nem áll senkinek tulajdo-
nában, a vadászatra jogosult nem minősül állattartónak sem, a polgári 
jogi szabályok szerint a vadászható állatok által okozott egyéb károkat 
senkinek nem kell megtérítenie. Ezek közé tartoznak a vadbalesetek, 
amelyek a vaddal történő ütközés, illetve az ütközés elkerülése miatt 
keletkeztek.

A német vadászlapok, vadászati szakmai szervezetek, a biztosító 
társaságok illetve egyéb források ezért elsősorban a közlekedők figyel-
mét kívánják felhívni arra, hogy hogyan viselkedjenek, ha közúton vad 
tűnik fel, illetve milyen időszakokban, napszakokban van nagyobb 
esély a vaddal autóúton történő találkozásra, tehát a tájékoztatásra és 
a kármegelőzésre helyezik a hangsúlyt.

Amennyiben gépjármű és vad ütközik, a gépjárműben keletkezett 
károkat elsősorban a biztosító téríti, amennyiben a károsult rendelkezik, 
a vadütközés kockázatát is tartalmazó) vagyonbiztosítási szerződéssel 
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(Vollcasco, Teilcasco).15 A vagyonbiztosítási szerződések többnyire csak 
olyan állatokkal történő ütközést tekintik vadütközésnek, amelyeket a 
vadászati törvények vadászható állatfajként felsorolnak, de még ezen 
körön belül is vannak biztosítónként eltérések (van olyan biztosító, aki 
csak a nagyvaddal történő vadbalesetekből fakadó károkat téríti, van 
olyan, amelyik csak a szerződési feltételekben megjelölt állatok által 
okozott károkat téríti). A nem vadnak (vadászható állat) minősülő álla-
tok által okozott károk csak az ún. Vollcasco alapján térülhetnek.16 Az 
olyan vadon élő állatok által, vadbaleset során okozott károk, amelyek 

15 2020-ban körülbelül 272 000 regisztrált baleset történt vadvilággal a német 
utakon. Ez a Német Biztosítási Szövetség (Deutschen Versicherungs-
wirtschaft GDV) értékeléseinek eredménye volt. Eszerint matematikailag 
kétpercenként történne baleset egy vad és egy jármű között. 

 Átlagosan 3100 eurót fizettek a biztosítók egy vadbalesetért 2020-ban. Ez 
mintegy öt százalékkal több, mint az előző évben. A tavalyi vadbalesetek 
összességében mintegy 835 millió euróba kerültek az autóbiztosítóknak. 
2019-ben 295 000 regisztrált vadbaleset történt. A statisztikai adatok csak 
a teljeskörű casco biztosítással rendelkező járművekre vonatkoznak. 

 Kathrin FÜHRES: Wildunfall: 853 Millionen Euro für Wildunfälle. In: 
PIRSCH, 27.10.2021. https://www.jagderleben.de/news/wildunfall-853-mil-
lionen-euro-fuer-wildunfaelle-713056

 Évente átlagosan 2500-an sérülnek meg vadbalesetek miatt. A legtöbb 
balesetet őz és vaddisznó okozza. https://www.allianzdirect.de/kfz-versi-
cherung/wildunfall-ratgeber/

16 Felperes állítólag vaddal ütközött, ezért kérte a gépkocsiban keletkezett kár 
megtérítését a biztosítótól, amelyet az megtagadott. Felperes bírósághoz 
fordult. Előadta, hogy erdős részen hajtott kocsijával, hirtelen egy nyúl 
méretű állat került az autója első gumiabroncsa alá. Ennek eredményeként 
a jármű megpördült, és annyira összetört, hogy az gazdasági totálkárnak 
minősül, 6000,00 eurót kért a biztostótól. A biztosító megtagadta a fizetést, 
arra hivatkozva, hogy nem vaddal ütközés történt. Egy szakértő dns-szek-
vencia-elemzésnek vetette alá a balesetet szenvedett járműből lefoglalt állati 
szőrszálat. Egyértelműen megállapították, hogy az állati szőr egy mókusból 
származik. A bíróság is megerősítette, hogy a mókusokkal való ütközés 
nem biztosítási esemény, mert a mókus nem minősül vadnak, így Teilcasco 
alapján nem kell a biztosítónak fizetnie. Landgericht Coburg, Urteil vom 
29.06.2010 – 23 O 256/09
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valamiért nem vadászhatók, nincsenek bevonva a fedezetbe (Teilcas-
co), és csak akkor térülnek, ha a biztosítási szerződés kiterjed az egyéb 
állatok által okozott káreseményekre (Vollcasco).17

A biztosítók értékelik a károsulti magatartást, és ha az közrehatott 
a kár bekövetkezésében, nem térik meg a kárt, vagy a kárnak azon 
részét, amely emiatt keletkezett.18

17 Ebből a szempontból több érdekes eset is történt Németországban:
 A farkas természetvédelmi oltalom alatt áll, nem vadászható vadfaj, azonban 

okoztak már vadbalesetet.
 A Prignitz és West Mecklenburg (Brandenburg) közötti 107-es szövetségi 

főúton farkassal ütközött egy autós, a farkas elpusztult. A brandenburgi 
rendőrség jelentése szerint egy 39 éves férfi vezette BMW-jét, amikor egy 
farkas hirtelen kiszaladt az útra. A sofőr nem tudta elkerülni az állattal való 
ütközést. Szintén vadbaleset történt Bajorországban, Schwarzenbach tele-
pülésen a kora reggeli órákban, autó ütközött farkassal, az állat elpusztult. 

 A cikk szerint, ez már a harmadik farkasbaleset a térségben.
 Kathrin FÜHRES: Wölfe in Brandenburg und Bayern bei Wildunfällen 

getötet. PIRSCH 06.12.2021. https://www.jagderleben.de/news/woel-
fe-brandenburg-bayern-wildunfaellen-getoetet-713152

 Előfordult az is, hogy olyan vad okozta a balesetet, amely egyébként nem 
él a Német erdőkben.

 Egy vadászbérlő Estingben (Bajorország) meglepő felfedezést tett, amikor 
egy vadbalesethez hívták ki. A helyszínen a vadász megállapította, hogy 
a balesetet szenvedett állat nem egy őz, hanem egy Muntyak szarvas. A 
vadász bejelentést tett, amely nyomán megnézték a környék vadkameráit, 
amelyek képei szerint, több állat is él az adott területen. A szakértők szerint 
a több mint 10 állatból álló populáció már kritikus lehet, és lehetővé teheti 
a letelepedést vagy a terjedést.

 Még nem fordult elő hasonló eset, ezért nincs korlátozva e fajnak a tartása, 
betelepítése.

 A BJagdG nem sorolja a vadászható állatok közé.
 Kathrin FÜHRES: Muntjak: Überraschende Entdeckung bei Wildunfall. 

Jahresrückblick 2021 – Das zweite Quartal. In: PIRSCH, 28.12.2021. https://
www.jagderleben.de/news/muntjak-ueberraschende-entdeckung-wildun-
fall-712732

18 Az egyik jogeset szerint, a károsult egy Porsche típusú gépkocsival hajtott 
este az úton, amikor két nyúl szaladt ki arra, jobb oldalról balra ugrálva. A 
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A biztosítók kizárólag akkor fizetnek, ha a károsult kétséget kizá-
róan tudja bizonyítani a kár bekövetkezését, és azt, hogy milyen állat 
okozta a kárt. Emiatt előírják, hogy a balesetről a rendőrséget értesíteni 
kell és az illetékes vadászatra jogosultat is. A rendőrségi jelentés (Poli-
zeibericht) és a vadászatra jogosult képviselője által készített igazolás 
(Unfallbescheinigung) elengedhetetlen. Vannak szövetségi államok, 
amelyek kötelezően előírják, hogy a vagyoni, illetve személyi kárral járó 
baleseteket, így a vadbaleseteket is, be kell jelenteni a rendőrségnek.

Az elpusztult vad minden esetben a vadászatra jogosult tulajdona.
Németországban nem csak közutakon és gépjárművekkel fordulnak 

elő vadbalesetek, történt már kisrepülővel is felszállás közben vadüt-
közés,19 továbbá biciklista is ütközött őzzel.20 A fő szabály ezekben az 

vezető megpróbálta az ütközést elkerülni, lehajtott az útról, belement az 
árokba, majd a szántóföldön állt meg. Az egyik nyulat így is elgázolta.

 A biztosító megtagadta a biztosítási összeg kifizetését. A bíróság szerint, a 
járművezető jogosult a biztosítási összegre, ha hozzájárul a közelgő biztosítási 
esemény elhárításához vagy minimalizálásához, pl. kitérő manővereket végez, 
emiatt letér az útról. Ennek azonban az az előfeltétele, hogy közvetlenül 
fennálljon a jármű súlyos károsodásának vagy személyi sérülésének a veszélye. 
A bíróság szerint jelen ügyben ilyen közvetlen veszély nem fenyegetett, a 
nyulak általi ütközés miatt. Jelen esetben, a kitérő manőver nem kárelhárítást, 
megelőzést jelentett, hanem riadt reakciót, amely épp, hogy növelte a kár 
bekövetkezésének kockázatát. A bíróság elutasította a keresetet.

 Oberlandesgericht Frankfurt, Urteil vom 02.09.1992. 21 U 243/91.
19 Kisrepülőoktatás zajlott Bajorország egyik repülőterén (Genderkingen). 18, 

20-kor landoltak, miközben letette a gépet a kifutópályán a kifutópálya bal 
oldaláról beszaladt egy őz, amivel frontálisan ütköztek. A gépben 5000 EUR 
kár keletkezett, az őz elpusztult. https:// www.donaukurier.de/nachrichten/
bayern/Genderkingen-Sportflugzeug-kollidiert-auf-Landebahn-mit-Re-
h;art155371,4717214

20 2021. október 11-én délelőtt súlyos vadbaleset történt Schöningenben 
(Alsó-Szászország). A wolfsburgi rendőrség jelentése szerint egy 14 éves 
fiú hegyikerékpárjával a 82-es számú szövetségi főút mentén haladt a ke-
rékpárúton. Hirtelen egy őz ugrott ki az árokból, és nekiütközött a 14 éves 
kerékpárosnak. A fiú elesett és súlyos sérüléseket szenvedett, kórházba 
kellett szállítani.

 Kathrin FÜHRES: Wildunfall: 14-Jähriger bei Zusammenstoß mit Reh 
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esetekben is az, hogy a károsult viseli a saját kárát. Amennyiben rendel-
kezik megfelelő vagyon, illetve balesetbiztosítással, akkor a biztosítási 
szerződés alapján térülhet kárának egy része, vagy egésze.

8. A közút kezelőjének felelőssége

Németországban, hasonlóan Ausztriához, az autóutak és autópályák 
forgalombiztonságáért annak kezelője a felelős. A vadvédelmi kerítés 
és vadveszélyt jelző tábla kihelyezése az ő feladata, költsége és felelős-
sége. A fokozott vadveszélyre figyelmeztetheti a vadászatra jogosult, 
az erdőgazdálkodó, de ez nem kötelességük. A kevés számú, többek 
által hivatkozott, publikált jogesetek alapján levonható az a következ-
tetés, hogy a bíróság ritkán és csak akkor marasztalja a közútkezelőt, 
ha bebizonyosodik, hogy a vadbalesettel érintett útszakasz különösen 
veszélyes volt, mégsem tett megfelelő óvintézkedéseket.

A felperes 2006.12.04-én 15 óra 45 óra körül, körülbelül 130 km/h 
sebességgel haladt személygépkocsival Dortmund irányába, amikor több 
vaddisznó haladt át az úton. A felperes állítása szerint, a vaddisznók 
balról jöttek, a központi védőkorlát alatt, vagy fölött. Az észleléstől az 
ütközésig mindössze egy másodperc telt el.

Az ütközés következtében a felperes által vezetett jármű megsérült, 
és kormányozhatatlanná vált, összeütközött a jobb oldali sávban haladó 
teherautóval.

A felperes a balesetben első ágyéki csigolyáinak törését szenvedte 
el, ami miatt két és fél hónapig nem tudott dolgozni.

A baleset helyszínét nem védi vadkerítés, és nem volt kihelyezve 
vadveszélyt jelző tábla. 

A felperes szerint, az adott szövetségi állam köteles biztosítani a 
közúti biztonságot a balesetek elkerülése céljából. 

A detmoldi területi önkormányzat szerint, 2004-ben nem történt 
vadbaleset az ütközés helyszínén (330 000 és 332 250 kilométerszelvény 
között), 2005-ben összesen három vadbaleset (róka, borz és egy vad-

verletzt. PIRSCH 18.10.2021. https://www.jagderleben.de/news/wildun-
fall-14-jaehriger-zusammenstoss-reh-verletzt-713021
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disznókoca ütközés) történt, 2006-ban pedig egy vadütközés (szarvas) 
történt a felperes balesetéig.

A felperes azt állította, hogy lassabban vezetett volna, ha egy megfe-
lelő figyelmeztető tábla felhívta volna a vadváltás veszélyére. A baleset 
ekkor elkerülhető lett volna. A felperes szerint, az útfenntartó szövetségi 
állam köteles lett volna figyelmeztetni a vadveszélyre. 

Meg kell jegyezni, hogy a szövetségi autópálya olyan közút, amelyet 
rendszeresen és nagy sebeséggel használnak. Ráadásul a baleset nem 
egy erdős területen történt, ahol az autósoknak általában számítania 
kellene vadak megjelenésére. A korábbi vadütközések alapján az ön-
kormányzat tisztában volt azzal, hogy a baleseti területen fennáll a 
vadveszély kockázata.

A szövetségi állam alperes szerint, a baleseti területen nem volt olyan 
gyakori vadbaleset, amely figyelmeztető tábla telepítését igényelte volna.

Miután kevesebb, mint egy másodperc telt el a vaddisznók megje-
lenése és a felperes által vezetett jármű vaddisznókkal történő ütközése 
között, a baleset elkerülhetetlen lett volna, még akkor is, ha a felperes 
a megfelelő figyelmeztető jelzés miatt, csökkentett sebességgel haladt 
volna.

A bíróság a keresetet elutasította. A bíróság szerint, alperes nem volt 
köteles vadvédelmi kerítést építeni a baleset helyszínének területére, 
vagy vadveszélyt jelző táblát kihelyezni. 

A vadveszélyre figyelmeztető táblákat csak akkor szabad elhelyez-
ni, ha az a forgalom biztonsága érdekében szükséges. A figyelmeztető 
tábla felszerelése ezért csak akkor kötelező, ha a szóban forgó területre 
fokozott veszélyhelyzet áll fenn. A bíróság szerint, a veszélyes helyzetre 
vonatkozó túl alacsony követelmény arra vezetne, hogy nagyszámú figyel-
meztető jelzést kellene kihelyezni. Ez viszont megszokáshoz és tompító 
hatáshoz vezetne: a táblák figyelmeztető hatása – amely „mindenhol” 
megtalálható – gyengülne, ami azt eredményezné, hogy az autósok 
alig alkalmazkodnának a veszélyes helyzethez, még az olyan veszélyes 
pontokon sem, ahol a vadváltás valójában nagy valószínűséggel várható.

Ezt figyelembe véve a jelen esetben nem nyilvánvaló a megnöve-
kedett kockázati helyzet. A felperes balesetét megelőző három évben 
mindössze négy vadütközés történt a baleset helyszínén (330 000 és 
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332 250 kilométer között), közülük csak kettő csülkösvaddal.
A korábbi bírósági döntéseket tekintve:

• a Braunschweigi Regionális Legfelsőbb Bíróság szerint, különlege-
sen veszélyes a szövetségi autópálya azon szakasza, és indokolja a 
vadveszélyt jelző tábla kihelyezését, amelyen évente kilométerenként 
egynél több csülkös vaddal történő ütközés következett be;21

• az LG Stade szerint különösen vadveszélyes egy útszakasz és indo-
kolt a vadveszélyt jelző tábla kihelyezése, ha évente átlagosan több 
mint három vadütközés volt 1 – 1,2 kilométerenként;22

• OLG Celle szerint, különlegesen vadveszélyes az az útszakasz, ahol 
30 vadütközés történt 7 éven belül.23

A bíróság megállapítása szerint, ha vadveszélyt jelző tábla kint lett 
volna, és ekkor felperes körülbelül 100-110 km /h-val haladt volna, 
sem tudta volna a balesetet elkerülni, mivel nem vitatottan kevesebb, 
mint egy másodperce maradt reagálni.24

Egy másik eseti döntésben a bíróság azt mondta ki (szintén elutasí-
totta a közútkezelővel szembeni keresetet), hogy általában érvényesül 
az, minden autóvezetőnek, aki olyan úton halad, amely erdőn keresztül 
vezet, számítania kell arra, hogy az úton vad fog átváltani.25

Egy másik ügyben a felperes Hessen tartományban 1985. augusztus 
6-án 10 óra 15 óra körül a robogójával O utca mentén, MW irányába 
hajtott, amikor egy dámszarvassal ütközött és súlyosan megsérült. Az 
O út egy külterületi út, amely összeköti a szövetségi utat W kerülettel. 
Az út erdőn keresztül vezet. A motoros keresetét arra alapozta, hogy a 
vadütközés nem következett volna be, ha az út fenntartója a vadveszélyt 

21 OLG Braunschweig, 24.06.1998 – 3 U 30/98
22 LG Stade, Urteil vom 19.02.2004 – 3 O 234/03
23 OLG Celle, Urteil vom 09.06.1966 – 3 U 195/65
24 LG Bielefeld, Urteil vom 25.01.2008 – 2 O 465/07
 https://openjur.de/u/126166.html
25 LG Coburg, Urteil vom 24.04.2001, 11 O 722/00)
 A bírósági döntést ismerteti: Brandenburgische Forstnachrichten, Ausgabe 

128, 16. Jahrgang, März/April 2007, seite 3 https://www.snp-online.de/
media/files/veroeffentlichungen/Brafona_128_07_gm_070606.pdf
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jelző tábla mellett, annak kiegészítéseként, a veszélyes útszakaszon 
vadvédelmi kerítést is felállított volna.

A bíróság álláspontja szerint, legjobb esetben is csak a szövetségi főutak 
egyes részein, különösen az autópályákon, és kivételesen feltételezhető, 
hogy a közútfenntartó köteles kerítést állítani. A közlekedési miniszter 
leirata szerint, a közútkezelő szabad belátásán múlik vadkerítés telepí-
tése, azaz kötelezettsége nincs erre. A keresetet a bíróság elutasította.26

9. Vadászatra jogosult felelőssége: baleset hajtóvadászattal ösz-
szefüggésben

Felmerülhet a vadászatra jogosult felelőssége, ha a vad hajtóvadászat 
következményeként kerül az autóútra.

Az ítélkezési gyakorlat szerint azonban más a helyzet, ha a vadászat 
által megriasztott vad a normál forgalmi körülményeket megzavarva a 
közútra kerül és kárt okoz. A vadászat vezetőjének kötelezettsége arról 
gondoskodni, hogy a vadmadárra történő ún. keresővadászat során 
megriasztott csülkös vad ne a forgalmas út felé meneküljön.27

Abban az ügyben, amelyben a rostocki regionális bíróságnak kellett 
döntenie, egy autós perelte be a vadászatra jogosultat, mert egy szövetségi 
autópályán vaddisznóval ütközött. A károsult igazolta, hogy a baleset 
idején, a baleset helyszínének területén speciális csoportos vadászat folyt 
(Ansitzdrückjagd), és semmilyen biztonsági intézkedés nem történt.

A vadászat szervezője azzal védekezett, hogy a vadászatot úgy 
folytatták, hogy a vadakat az úttal ellenkező irányba terelték, nem 
lehetett arra számítani, hogy egy vad kitör és a terelőket megkerülve 
éppen az útra menekül ki. A bíróság azonban nem fogadta el ezt az 
érvelést, álláspontja szerint, a vadászat szervezőjének a vad ilyen jel-

26 BG Hessen, Urteil vom 13.07.1989, III ZR 122/98 A bírósági döntést 
ismerteti: Brandenburgische Forstnachrichten, Ausgabe 128, 16. Jahrgang, 
März/April 2007, seite 3 https://www.snp-online.de/media/files/ve-
roeffentlichungen/Brafona_128_07_gm_070606.pdf

27 BGH, Urteil vom 10.02.1976, VI ZR 160/74 A bírósági döntést ismerteti: 
Brandenburgische Forstnachrichten, Ausgabe 128, 16. Jahrgang, März/
April 2007, seite 4

Barta Judit



169

legű viselkedésével is számolnia kell. A bíróság kártérítésre kötelezte a 
vadászat szervezőjét.28

10. Állattetem nyilvántartás (Tierfund-Kataster)29

Németországban önkéntes alapon, kutatási projektként indult az „ál-
lattetem nyilvántartás”, amely lehetővé teszi, hogy Németországban 
bárhol fellelt vadtetemekről regisztráció történjen. A létrehozás célja 
elsősorban a vadbalesetekben elpusztult állatok rögzítése volt, hogy 
adatokat nyerjenek ezek helyéről, gyakoriságáról, számáról (különö-
sen azokról, ahol a gépjárműnek nincs biztosítása, ezért nem történik 
rendőri, vadászati intézkedés). Az adatok pedig segítséget nyújthatnak 
a vadbalesetek megelőzésében. A Schleswig-Holstein állami vadász-
szövetség és a kieli Christian-Albrechts Egyetem 2011-ben hozta létre 
az állattetem-nyilvántartást. 2016 végén a Német Vadászszövetség 
kiterjesztette a projektet egész Németországra.

Az alkalmazást a Német Vadászszövetség folyamatosan fejleszti, 
akár útközben is gyorsan rögzíthetők az adatok. 

A Német Vadászszövetség évente összesen 200-250 ezer közötti 
ütközést állapít meg szarvassal, vaddisznóval vagy őzzel. A be nem 
jelentett esetek száma azonban valószínűleg ennek az ötszöröse. A ritka 
fajok, például a vadmacska vagy a vidra esetében a vadon élő balesetek 
akár a populációt is veszélyeztethetik. 

A nyilvántartásba más okokból elpusztult állatok tetemei is beje-
lenthetők (vezetékekbe, kerítésekbe beakadt vadak, szélturbinák által 
megölt vadak, a betegségek, a táplálékhiány vagy a fulladás miatt 
elhullott vadak.)

28 LG Rostock, Urteil vom 06.09.2002, 4 O 176/02 A bírósági döntést ismer-
teti: Brandenburgische Forstnachrichten, Ausgabe 128, 16. Jahrgang, März/
April 2007, seite 4

29 https://www.tierfund-kataster.de
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11. Összegzés

Németországban van szövetségi vadászati törvény, ezentúl pedig a 16 szö-
vetségi állam versengő jogalkotással, önállóan is szabályozza a vadászati 
jogot. Emiatt jelentős eltérésekkel találkozhatunk egyes kérdésekben. 
A vadászati jog gyakorlását a szövetségi állami vadászati hatóságok 
ellenőrzik és a szövetségi államok vadászati szövetségei koordinálják. 

Németországban a vadászati jogot a vadászterület egyedüli tulajdo-
nosa, vagy az általa meghatározott személyek, illetve a haszonbérlők 
gyakorolják, akik, ha többen vannak (több vadász fog össze) nem hoznak 
létre elkülönült jogalanyokat, pl. egyesület, hanem szerződéses megál-
lapodást kötnek, a magyar polgári jogi társasághoz hasonlóan. Emiatt, 
a vadászati jog gyakorlásából fakadó kötelezettségekért is személyesen 
felelnek, közvetlen az érintettségük.

A vadászterületek kijelölése körében új problémaként jelentkezett, 
hogy egyes földtulajdonosok etikai okokból nem kívántak a vadász-
területhez csatlakozni. Az EJEB döntését tiszteletben tartva, módosí-
tották a szövetségi vadászati törvényt, etikai okokból kivételt engedve 
a vadgazdálkodás és vadászat alól. 

A vadvédelem kiemelt szerepet játszik, a szövetségi államok is 
bekapcsolódnak, pl. drónok segítségével előzik meg betakarításkor a 
kisállatok pusztulását. A farkaspopuláció védelme a viták középpontjá-
ban áll, egymásnak feszülnek a természetvédelem és a gazdák érdekei.

A vadászatra jogosultaknak csak a vadászati jog gyakorlásához 
szorosan kapcsolódó károkat kell megtérítenie a vadászati törvények 
alapján, azaz a vadászat során okozott károkat és a vadkárokat. Ezek 
korlátozottak, vadkárok esetén a meghatározott vadfajok által és meg-
határozott körben okozott károkat kell csak megtéríteni. Figyelemre 
méltó, hogy a különleges növénykultúrákban okozott vadkárokat csak 
akkor kell megtéríteni, ha a gazdálkodó azt bekerítette és minden 
elvárhatót megtett a vadkárok megelőzése érdekében.

A vad uratlan jószágnak minősül, a vadászatra jogosultak ezért, 
még a polgári jogi szabályok alapján sem felelnek, a vadak által oko-
zott egyéb károkért, pl. vadbalesetek. A vadütközésekkel számos 
szempontból foglalkoznak, forgalombiztonsági okokból, vadvédelmi 
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okokból, a közútkezelő felelőssége szempontjából, valamint a biztosítók 
joggyakorlata szempontjából.

A vadbalesetek felmérése és megelőzése érdekében is elindították a 
vadtetem-katasztert.
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„A vadászat szenvedélye ott van mélyen beépülve az emberi szívben.” 
Charles Dickens

1. Bevezetés

Talán sokunknak nem ismeretlen az a kép, amikor az angol vidéken a 
tradicionális skarlátvörös kabátba és fekete nadrágba öltözött vadászok 
egy falka kutyával elindulnak vadászni. Az angol vadászati kultúrában 
ezt a módot nevezték vadászatnak, minden más csak vad elejtése volt, 
mégis, a sokak által megbecsült, és komoly történelmi gyökerekkel 
rendelkező vadászat idilli korszaka az állatvédelem erősődő nyomására 
megszűnt. Az Egyesült Királyságban a vad elejtését és a vadgazdálkodást 
jelentős mértékben befolyásolják az állatvédelmi szempontok.

A tanulmány elsősorban az angol vadászatra vonatkozó szabályo-
zást és az éppoly nyomatékkal bíró szokásjogot járja körül, különös 
figyelemmel a vadászható állatok meghatározására, jogi statusára, a 
vadászati jog gyakorlására, a vadgazdálkodásra, és a vadak által okozott 
károk kezelésére. 

A kutatás néhol „kitekint”, történelmi, politikai kérdéseket is kibont, 
amelyek látszólag nem kapcsolódnak szorosan a vizsgált témához, de 
mégis fontosak, hiszen az angol gondolkodás, a történelmi tradíciók 
és az azon alapuló szokásjog rövid ismertetése nélkül nem érthető 
meg az az angolok vadászathoz fűződő viszonya, és egyedi vadászati 
szabályozásuk. 

2. A vadászatot érintő joganyag

Az Egyesült Királyságban viszonylag kis terjedelmű, és partikuláris 
joganyag kapcsolódik a vadászathoz, mert ezen a területen is érvénye-
sül a common law. Általában nem szokás lefordítani a common law 
kifejezést, ami szó szerint ’közös jogot’ vagy ’közönséges jogot’ jelent, 
átfogja a szokásjogot és az arra épülő bíró alkotta jogot. A kifejezés 
használata az angol jogrendszer gyökereihez nyúlik vissza, ebben 
az értelemben a királyi bíróságok által alkotott esetjog szinonimája, 
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ugyanis a királyi bíróságok egyesítették a királyság különböző részein 
érvényben levő helyi szokásjogokat. A common law alapvető jellegze-
tessége, szabályai és számos jogintézménye nehezen értelmezhető a brit 
történeti kontextusból kiszakítva. Az angol jogrendszert alapvetően a 
bíróságok formálták a XI. századtól, a parlament csak a XIX. század 
elején kezdett törvényeket alkotni nagyobb számban. A törvények a XX. 
század harmincas éveiben, a jóléti állam születésekor élték virágkorukat. 
Az angolszász törvények stílusa alapvetően különbözik a kontinentális 
jogrendszerhez tartozó országok törvényeitől. Az angolszász törvények 
nem tartalmaznak általános jogelveket, nyelvezetük pragmatikusabb 
és lényegre törőbb, rövid mondatokból áll, hiszen a törvényhozó célja, 
hogy a lehető legvilágosabban megfogalmazza a szabályokat, és csak 
kis teret hagyjon a bírói jogértelmezésnek. Az angol törvények kerülik 
az általánosítást, megpróbálnak kizárni minden olyan esélyt, ami az 
értelmezési lehetőségek számát növelné. A jogszabályok precízek és 
szűkszavúak.2 

Az Egyesült Királyságban a vadászatra vonatkozó előírások heterogének, 
kodifikált és nem írott szabályok egyvelege alkotja. Az írott joganyag sem 
egységes, ráadásul eltérő a hatályuk, vannak olyan jogszabályok, amelyek 
csak az egyes államokra érvényesek, például Skóciára, Észak-Írországra, 
vagy Angliára és Walesre együttesen, és vannak olyan jogszabályok, 
amelyeket alapvetően egységesen alkalmaznak az Egyesült Királyságra, 
de egy-egy szakaszuk mégis más, módosított tartalommal érvényes 
például Skóciában, illetve Angliában és Walesben. Érdekesség, hogy 
az Egyesült Királyságon belül, ha külön szabályozás van életben, akkor 
Skócia hangsúlyos szerepben lép fel3, Anglia és Wales területén azon-
ban szinte kivétel nélkül együttesen ugyanaz a vadászatot szabályozó 
joganyag érvényes. 

2 Sivun SISALTO: A tagállamok joga. https://ejustice.europa.eu/contentP-
resentation.do?idTaxonomy=6&idCountry=ew&plang=fi&clang=hu&m-
tContentRequested=1

3 Lásd a vadvédelmi és természetvédelmi skót törvényt (Wildlife and Natural 
Environment (Scotland) Act 2011), a szarvasokról szóló skót törvény (The 
Deer (Scotland) Act 1996). 
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A vadászatot az alábbi főbb törvények szabályozzák:
• a vadvédelmi és természetvédelmi skót törvény (Wildlife and 

Natural Environment (Scotland) Act 2011), 
• az állatvédelmi törvény (Animal Welfare Act 2006), 
• a vadászati törvény (Hunting Act 2004), 
• a szarvasokról szóló skót törvény (The Deer (Scotland) Act 1996), 
• a szarvasokról szóló törvény (The Deer Act 1991),
• a vadvédelmi és vidékvédelmi törvény (Wildlife and Countryside 

Act 1981),
• a borzok védelméről szóló 1992. évi törvény (Protection of Badgers 

Act 1992).

A common law szerint a vadon élő állatokat res nulliusnak tekintik, 
azaz senkinek a tulajdonában nem állnak mindaddig, amíg meg nem 
ölték, vagy el nem fogták őket: a kézben tartott nyúl tulajdon, a bo-
korban lévő nyúl nem. 

A vadászni, csak a földtulajdonos engedélyével lehet, a vadon élő 
állatok mások földjére való követésének jogát is korlátozottan, törvény-
ben meghatározott esetekben ismerik el. A tulajdonvédelmi szabályok 
megsértése büntetőjogi szankciókat von maga után.

3. A vadászat jogi szabályozásának és vadon élő állatok jogi sta-
tusának történelmi gyökerei

Egy ország vadászati jogi szabályozását jelentősen meghatározhatják 
történelmi hagyományai, tradíciói, annak társadalomban és a gazda-
ságban betöltött szerepe. 

Az Egyesült Királyságban évszázadokra visszatekintő gyökerei 
vannak a vadászatnak, a vadászat joga és a vadon élő állatok megítélése 
több változáson ment keresztül.

A common law alapelve, hogy a korona előjoga alapján a koronát 
illetik meg az olyan jogok, amelyekre senki nem tarthat igényt. A koro-
najog adományozással szállhat át valakire. Az idők folyamán a kizáró-
lagos jog a vad elvételéhez (vadászatához) az adott föld tulajdonjogával 
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rendelkezőre vagy annak használójára szállt. Anglia bizonyos területein 
azonban a szarvas és más vadon élő állat vadászata nem a tulajdonost 
vagy a birtokost illette meg, hanem a korona előjoga maradt. A com-
mon law szabályaira épülve sok jogszabályt alkottak a XVIII. század 
vége felé a szarvasok és a vadállomány védelme érdekében, egyrészről, 
hogy az alacsonyabb rendűeket kizárják a vadászatból, másrészről, hogy 
a megmaradt vadállományt megvédjék. 

A XIV. században élő II. Richárd király4 idején senki nem ölhetett 
vadat, hacsak nem rendelkezett birtokkal vagy megfelelő társadalmi 
státusszal. Érdekes, hogy a birtokháborító és a földtulajdonos hogyan 
osztozott a levadászott zsákmányon. Ha például A megkezdte a va-
dászatot és megölte a nyulat B földjén, a döglött nyúl B tulajdonába 
került (ratione soli). De ha A B földjéről C földjére üldözte a nyulat 
vadászat közben, és végül C földjén ölte meg, akkor a döglött nyúl A-é, 
és nem B-é vagy C-é. Nem B-é, mert nem az ő földjén ejtették el, és 
C-é sem, mert nem az ő földjén lévő vadat ejtették el. A tulajdonosi jog 
csak akkor érvényesült, ha ugyanazon földön kezdték meg a vadászatot 
és ejtették el a zsákmányt. Az elfogott állatra vonatkozó, egymásnak 
ellentmondó követelések esetén (made ratione soli) a fogvatartó mindkét 
földtulajdonossal szemben (per industriam) jogcímet érvényesíthetett. 
A birtokháborító mindkét földtulajdonos által büntetőeljárás alá volt 
vonható, de a vad az övé maradt. 

Az 1532-ben VIII. Henrik által elfogadott és 1566-ban I. Erzsébet 
által megerősített gabonatörvény minden férfi, nő és gyerek számára 
kötelezővé tette a kártevők hivatalos listáján szereplő állatok megölését. A 
törvénnyel a rossz termések és a nagymértékű népességnövekedés okozta 
élelmiszerhiányt és járványokat kívánták megakadályozni.

VIII. Henrik pénzjutalmat ígért minden megölt állatért: egy héja 
vagy holló fejéért egy pennyt, egy borzért vagy egy rókáért 12 pennyt 
fizettek. Ez tekintélyes összegnek számított akkor, amikor a mezőgazda-
ságban dolgozók átlagos napi munkabére négy penny volt. A falvaknak 

4 II. Richárd király (1367-1400) tíz évesen koronázták királlyá. II. Richárd 
olyan romlást hozott Angliára, amely százhat évig dúló véres harcokat 
eredményezett.
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meg kellett emelniük az adókat, hogy fizetni tudják a jutalmakat, azok 
a községek pedig, amelyek nem öltek meg elég állatot, bírságot kaptak.

Az ösztönzés sikeresnek bizonyult, a 16-18. század között madarak 
és emlősök millióit mészárolták le. 

A törvényt végül a 18. század közepén visszavonták, mert az emberek 
aggódni kezdtek a brit vadállományra gyakorolt hatásai miatt. De ekkor 
már túl késő volt. Sok faj szinte a kihalás szélére került.5

Ezen történelmi háttér okán születtek bizonyos állatokat védő külön 
törvények, erősödött meg az állatvédelem, és indult útjára a sportcéllal 
történő vadászat gondolata a XIX. századtól. Sportcélból elejthető vadon 
élő állatnak tekintették Angliában az erdei vadállatok közül a szarvast, 
a gímszarvast, a vaddisznót és a farkast.6

A föld tulajdonosához vagy birtokosához kapcsolódó vadászati jogot, mint 
korlátozást 1831-ben eltörölték, és a vadászati jogot engedélyhez, az úgynevezett 
vadbizonyítvány meglétéhez kötötték az Egyesült Királyságban. Az 1860. évi 
vadengedélyekről szóló törvény7 4. cikke szerint „bármely személy mielőtt 
elfog, megöl vagy üldöz, vagy bármilyen módon segít vagy segédkezik a 
vad elfogásában, megölésében vagy üldözésében, vagy bármilyen kutyát, 
fegyvert, hálót használ bármilyen vad elkapása, megölése vagy üldözése 
céljából a törvény értelmében megfelelő engedélyt kell szereznie”. 

A leölt vad értékesítése szintén törvényi szabályozás hatálya alá tartozott 
és engedélyköteles volt. A vadőrök is csak munkáltatójuk, az uradalom 
urának felhatalmazása alapján adhattak el vadat. Az 1831-es törvény bizo-
nyos rendelkezései csak Angliára vonatkoztak, de 1860-ban a vadárusítási 
engedélyekről szóló törvénnyel kiterjesztették az Egyesült Királyság többi 
részére, 1893-ban pedig a külföldről importált vadhússal kereskedőkre is. Az 
engedélyrendszer legfőbb célját abban jelölték meg, hogy megakadályozza 
az orvvadászatot, azok ne tudjanak vadhússal kereskedni.8

5 Lásd erről részletesen Roger LOVEGROVE: Silent Fields: The Long 
Decline of  a Nation’s Wildlife. Oxford University Press, 2007.

6 Chester KIRBY: The English Game Law System. In: The American Histo-
rical Review, Vol 38. No. 2 (Jan., 1933.), Oxford University Press, 240-262. 

7 Game Licences Act 1860.
8 Chester KIRBY: The English Game Law System. In: The American Histo-

rical Review, Vol 38. No. 2 (Jan., 1933), Oxford University Press, 240-262.
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„A korai XIX. századi angol vadakról szóló jogszabályok egy za-
varos és gyakran ellentmondásos, összekuszált masszát képeztek. Bő 
választékát a parlament törvényeinek, amelyek száma nagy és zavaró 
(...) a vadvédelmi rendeletek száma is sok és változatos.”9

A jogtörténeti forrásokat tekintve nemcsak a szarvasok, hanem 
Skócia is priviligizált helyzetben volt a vadászatot szabályozó joganyagot 
tekintve. A skót törvények szerint, minden embernek joga volt a saját 
földjén vadászni, e jog nem kifejezetten a földtulajdonhoz, hanem a 
földhasználói minőséghez kapcsolódott. Források szerint 1887-ig a fegyve-
rek általi orvvadászat súlyos bűncselekmény volt. Skóciában 1832-ben 
született meg a vadakról szóló törvény10, amely jelentősen hasonlított 
az 1831-es angliai vadakról szóló törvényre.

Egyesült Királyságban a vadászat fogalma a vadászkutyával történő 
falkavadászatot jelentette, például normál esetben a rókavadászatot, a 
nyúlvadászatot, szarvas-vadászatot, a nyércvadászatot, a kilövés pedig 
a vadon élő madarak „vadászatára” vonatkozott és vonatkozik. 

A kutyákat először kifejezetten rókák vadászatára képezték, később 
kezdték el nyúl és szarvasvadászatra is használni. A falkavadászat szél-
eskörben elterjedt, a 17. század végére számos szervezett falka vadászott 
nyúlra és rókára egyaránt.

4. „Dear deers” – Szarvastörvény

A szarvasokra vonatkozóan kivételes megközelítéssel élt az Egyesült 
Királyságban a vadászatot szabályozó joganyag évszázadokra vissza-
menőleg. A törvények elsősorban büntetőjogi szemléletűek, és a szar-
vasok védelmét szolgálják, és ehhez kapcsolódva szabályozzák annak 
vadászatát. A szarvaslopást a régi törvények nagyon súlyosan büntették, 
I. György király idejében született meg, 1722-ben, a Waltham Black 
törvény, és az első nyilvános kivégzést a törvényben foglaltakra hivat-
kozva Londonban 1723-ban meg is tartották. Akasztással sújtották 

9 Timoty SHAKESHEFF: Rural conflict crime and protest, Herefordshire 
1800 to 1860. Boydell Press; Illustrated edition (October 31, 2003), 143. 

10 Game (Scotland) Act 1832.
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azt, aki arcát feketére befestve, bekenve, hogy felismerhetetlenné tegye 
magát, szarvast lopott. Hét embert akasztottak fel, akik „befeketítve” 
magukat a Windsor erdőből szarvast loptak. A jogsértőket a Temzén 
Londonba szállították hajóval, a nyilvános akasztást pedig Londonban 
a mai népszerű Marble Arch és a Hyde Park közelében lévő Tyburnnél 
tartották meg. További rendelkezéseket hoztak a jogosulatlanul birtokolt 
vadhús elkobzására és a szarvasok jogellenes csapdáit kihelyezőkre. 
Ezek a törvények nem akadályozták meg, hogy valaki a saját földjén 
öljön meg olyan szarvast, amely odatévedt.11

Az Egyesült Királyság azon területein, ahol a vadon élő szarvasok 
nagy számban találhatók, azokat természetes gazdasági és társadalmi 
erőforrásnak tekintik. Közvetlenül és közvetetten járul hozzá a gazda-
sághoz a professzionális és rekreációs célú vadászaton, a vadászpuskák, 
vadkerítések, és a vadhús kereskedelmén, továbbá a turizmuson keresztül. 

A vadon élő szarvasok sport célra történő tartása elsődleges gazdál-
kodási cél a Skót Felföld nagy részén, és a becslések szerint több mint 
170 millió fonttal járul hozzá a gazdasághoz. A szarvasokkal kapcso-
latos több mint 2500 teljes munkaidős állás Skóciában. Walesben és 
Észak-Írországban a szarvasokkal kapcsolatos gazdasági előny nem 
számít ennyire jelentősnek.12

A vadon élő szarvasok is res nullusnak, azaz uratlan dolognak minősül-
nek az Egyesült Királyságban13. A földtulajdonosok illetve a földhasználók 
engedélyezhetik földjükön szarvas kilövését, a vadon élő szarvas teteme 
pedig a földtulajdonos, használó tulajdonába kerül. Szarvasgazdálkodást 
is a föld tulajdonosa, használója végez, szakértők igénybevételével. 

A hatályos jogszabályok elsősorban arra irányulnak, hogy biztosítsák 
az állatok védelmét, a lakosság védelmét és lehetővé tegyék a földhasználat 
védelmét szolgáló intézkedéseket. 

11 1723: The first London executions under the Waltham Black Act, https://
www.executedtoday.com/2012/12/04/1723-waltham-black-act-poaching/

12 Wild Deer postnote, Parlamentary Office of  Science and Technology, 
February 2009 Number 325. https://www.parliament.uk/globalassets/
documents/post/postpn325.pdf

13 Chester KIRBY: The English Game Law System. In: The American Histo-
rical Review, Vol 38. No. 2 (Jan., 1933), Oxford University Press, 240-262.
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A vadon élő szarvasokkal kapcsolatos kérdések nem egységesek az 
Egyesület Királyságon belül, és a jogi szabályozás tartalma, beleértve 
a vadászati idényt és a lőfegyverekre vonatkozó követelményeket is, 
eltérőek.14

Skóciában kiemelten kezelik, illetve van állam által szervezett szar-
vasokkal folytatott vadgazdálkodás. Az 1996-os szarvasokra vonatkozó 
törvény15 felállította a Skót Szarvasügyi Bizottságot16 a Skóciában honos 
szarvasok védelme érdekében. A törvény olyan jogköröket17 ad a bizott-
ságnak, amellyel szabályozni tudja a szarvasokkal kapcsolatos kérdéseket, 
többek között monitoringozásukat, a fenntartható gazdálkodásukra 
vonatkozó szabályokat, meghatározza a gyérítést, gyakorlati útmutató-
kat dolgoz ki, összegyűjti a szarvasszámlálási adatokat, ugyanakkor a 
bizottságnak ez a tevékenysége nem ütközhet a földhasználatra vonat-
kozó jogosultsággal, valamint nem veszélyeztetheti a közbiztonságot és 
az állatok jólétét. A skót kormány a közelmúltban közzétette az 2019 
és 2029 közötti időszakra vonatkozó erdőgazdálkodási stratégiáját18, 
amelyben rögzítik, hogy a vadon élő szarvasok értékes részei az erdő-
gazdálkodásnak és az erdőségek ökoszisztémájának, ezért a fenntartható 
szarvas-vadgazdálkodás kulcseleme a fenntartható erdőgazdálkodásnak.

Az 1991. évi angol szarvastörvény alapvetően büntető jellegű szabá-

14 Wild Deer postnote, Parlamentary of  Science and Technology, 2009. február 
325. https://www.parliament.uk/globalassets/documents/post/postpn325.
pdf

15 Deer (Scotland) Act 1996
16 Deer Commission for Scotland, Deer (Scotland) Act 1996 Section 1 (1)-(3)
17 Ezek a jogkörök időnként vitákat váltottak ki a földtulajdonosok és a 

nagyközönség körében, a Skót Szarvas Bizottság modelljét azonban más 
európai országok is csodálják. A bizottság programja később egyesült a skót 
természetvédelmi (Scottish Natural Heritage) programmal, ugyanakkor a 
skót kormányzati szervek véleménye eltér a tekintetben, hogy ez pozitív 
változást jelentett-e a skóciai fenntartható szarvasgazdálkodás szempont-
jából. A skót természetvédelmi program pedig a Skót Természetvédelmi 
Ügynökség (Scotland Nature Agency, a NatureScot) fennhatósága alá került, 
https://www.nature.scot/about-naturescot

18 Scotland’s Forestry Strategy 2019 – 2029
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lyokat tartalmaz, pl. meghatározza, hogy mi minősül a szarvas orvva-
dászatának, melyek a tiltott fegyverek és vadászati eszközök a szarvas 
elejtésével kapcsolatban, ezek használatát bűncselekménynek minősíti, 
meghatározza a büntetéseket és azok tételeit, illetve a bűncselekmény 
elkövetése alóli kivételeket, továbbá a szarvas húsával, trófeájával, stb. 
kapcsolatos jogellenes kereskedelem büntetőjogi jogkövetkezményeit. 
A törvény 1. számú melléklete határozza meg a lövési idényeket és 
napszakokat.

Skóciában, sőt Észak-Írországban más a szarvasokra vonatkozó 
szabályozás, mint Angliában és Walesben. Közös, hogy nem szabad 
mást használni a legális lőfegyvereken és lőszeren kívül, nem szabad 
szezonon kívül szarvast lőni, kivéve, ha a szarvas kilövésére jogosult erre 
engedélyt kap, nem szabad éjszaka vadászni szarvasra, kivéve engedéllyel 
rendelkezőnek, nem szabad mozgó járműből lőni, beleértve a repülőgé-
pet is, és nem szabad járművel szarvasokat hajtani. Főszabály szerint 
a szarvashús értékesítése Észak-Írországban kizárólag egy engedéllyel 
rendelkező vadkereskedő jogosult, ahogy szarvashúst Skóciában19 is 
csak engedéllyel rendelkező szarvashús-kereskedő adhat el. 

Angliában és Walesben nincs olyan kormányzati vagy hivatalos szerv, 
amely csak a szarvasokra figyelne, a Natural England20 kormányzati 
hivatala hatáskörébe tartozik, hogy megvédje Anglia természeti értékeit 
és vidékét, köztük a szarvasokat. Nincs átfogó, államilag szervezett 
szarvas-gazdálkodás.

19 The Deer (Scotland) Act 1996, section 17, section 17A, section 33. A szar-
vashússal való kereskedés Skóciában engedélyhez kötött. Tilos szarvashúst 
árulni, kínálni, vagy láthatóvá tenni, kivéve, ha az árusnak van engedélye. 
Az engedély három évig érvényes.

20 A kormány természeti környezettel foglalkozó hivatala Angliában. A Na-
tural England egy végrehajtó, de nem minisztériumi állami szerv, amelyet a 
Környezetvédelmi, Élelmiszerügyi és Vidéki Ügyek Minisztériuma felügyel. 
2006-ban egy parlamenti törvény hozta létre. Feladata segíteni a természeti 
környezet megőrzését, javítását és kezelését a jelen és a jövő generációinak 
javára, ezáltal hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez. 2000 alkalmazottja 
van egész Angliában, székhelye Yorkban van. Natural England honlapja, 
https://www.gov.uk/government/organisations/natural-england
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A hivatal adhat ki vadászati idényen kívül engedélyt szarvasok 
kilövésére, illetve éjjeli vadászatukra. Kizárólag azzal a feltétellel, ha 
ezt a súlyos károk megelőzése vagy az emberi egészség és biztonság 
megőrzése érdekében szükséges. A kilövési kérelem formanyomtatvány 
kitöltésével terjeszthető be, és a kilövésről is jelentést kell készíteni, és 
ezt be kell nyújtani a hivatalhoz.21 

A szarvasokat több civilszervezet is védi, pl. a Brit Szarvastárság (The 
british deer society),22valamint létezik egy ún. partnerségi szervezet23, 
amely azzal a céllal jött létre, hogy az Egyesült Királyságon belül 
Angliában és Walesben támogassa, szervezze a szarvas-gazdálkodást. 
A partnerségi szervezet létrehozásának kezdeményezője egyébként a 
Brit Vadászati és Természetvédelmi Egyesület24, és a partnerségi szer-
vezethez állami szervek, magánszemélyek és önkéntes szervezetek is 
csatlakoztak. Céljuk pedig, hogy együttműködéseket támogassanak 
számos, szarvasokkal foglalkozó szervezet között, működtessék a kom-
munikációs csatornákat, valamint kidolgozzanak jól bevált gyakorlati 
útmutatókat az együttműködők támogatására.25

A vadon élő szarvasokkal kapcsolatos kérdések között szerepelnek a 
közúti közlekedési balesetek, a szarvasok által okozott egyéb károk. Az 
általuk kezdeményezett kutatások megállapították, hogy a vadon élő 
szarvasok állománya elkerülhehetlenül növekszik, ezért van szükség a 
szarvasgazdálkodásra, amelynek példája a Skót Szarvasügyi Bizottság.

„Nincs is olyan idény, mint a szarvas idény!”26, tartja a mondás az 
Egyesült Királyságban, persze ez nem mindegyik szarvasfajtára vonat-
kozik (csak a muntyák lőhető egész évben). 

A kapcsolódó vadászati törvény a vadászati idényeket, a használható 

21 https://www.gov.uk/government/publications/mammals-licence-to-kill-
take-or-disturb-for-health-and-safety

22 www.bds.org.uk 
23 Deer Initiative, https://basc.org.uk/deer-management/basc-the-deer-initiative/
24 The British Assiciation of  Shooting and Conservation, https://basc.org.uk/
25 Deer postnote, Parlamentary Office of  Science and Technology, February 

2009 Number 325, https://www.parliament.uk/globalassets/documents/
post/postpn325.pdf, 3-4.

26 „There is no season like dear season!”

Nyikes Zita



185

fegyvereket határozza meg, azonban nincs részletesebb szabályozás. 
Emiatt a Brit Vadászati és Természetvédelmi Egyesület külön magatartási 
szabályzatot állított össze, ami a szarvasok vadászatára vonatkozik.27 A 
szabályzat azért készült, hogy útmutatót nyújtson a szarvasok becser-
készéséhez és vadászatához. Akik szarvasra vadásznak, azokra kötelező a 
magatartási kódex, tiszteletben kell tartaniuk a vidéket, kellő figyelmet 
kell fordítaniuk az egészségre és a biztonságra.

Idézet a szabályzatból: „Az Ön felelőssége, hogy ismerje és megértse 
a szarvasvadászattal kapcsolatos törvényeket és a legjobb gyakorlatokra 
vonatkozó útmutatást. Különösen képesnek kell lennie a szarvasok faj, 
nem és korosztály szerinti azonosítására, és tudnia kell, hogy mikor és 
hol biztonságos, és legális lőni.”

Az angolok szerint: „Ahhoz, hogy sikeresen vadássz, ismerned kell 
a terepedet, a poggyászodat és az általad üldözött vadat.”28 

Nem csak puska kell a szarvas kilövéséhez, egyéb eszközök és fel-
szerelés is javasolt a szabályzat szerint: pl. távcső, megfelelő kialakítású 
kés, steril kesztyű vagy kézfertőtlenítő a tetemek higiénikus kezelésének 
biztosítása érdekében, elegendő lőszer, kéz- és fejlámpa a szőr- vagy 
vérnyomok keresésére, megfelelő állványok az álló, ülő, térdelő és hason 
fekvő lövések elősegítéséhez, kommunikációs eszközök vészhelyzet 
esetén és elsősegélycsomag. A szarvasra vadászónak megfelelő, igazolt 
képzettséggel kell rendelkeznie,29 amit a Brit Szarvastársaság, vagy más, arra 
alkalmas szervezetnél lehet tanfolyam elvégzését követően megszerezni. 

A szarvas vadászatához kötelező harmadik félnek okozott kárra 
vonatkozó vadászati felelősség- és balesetbiztosítás kötése.

5. A borzok külön törvényi védelme

A borzok 1973-ban kaptak először korlátozott védelmet Angliában és 
Welsben, de a törvény szűkkeblűsége miatt a borztelepeket továbbra 

27 https://basc.org.uk/codes-of-practice/deer-stalking
28 „To hunt successfully, you must know your ground, your pack and your 

quarry.”
29 DMQ Deer Stalking Certificate 1. és 2. bizonyítvány 

A vadászat szabályozása az Egyesült Királyságban, különös ...



186

is kiásták, akár buldózerrel rombolták le, és az állatokat kegyetlenül 
leölték az angol gazdálkodók.

Az RSPCA állatvédő szervezet hosszú éveken át kampányolt a 
jobb védelemért és a törvények betartatásáért, aktívan részt vállaltak a 
borzok megülésének felderítésében, segítették a rendőrségi nyomozást, 
a vádemelések előkészítését. Az állatvédők küzdelmének eredménye-
ként 1992-ben új, szigorúbb törvényt fogadtak el, amely Angliában és 
Welsben érvényes, Skóciában eltérő szabályok mellett hatályos.

Jelenleg Nagy-Britanniában él Európa egyik legnagyobb borzpo-
pulációja. Az állatok olykor problémákat okoznak a gazdálkodóknak, 
beleértve a termőföld, a növények és az épületek károsítását. Időnként 
arról is beszámolnak, hogy megtámadják a baromfit vagy a fiatal bá-
rányokat. A borzok védelméről szóló 1992. évi törvény (Protection of 
Badgers Act 1992) korlátozott lehetőséget biztosít a kártételek kivédésére. 

A törvény elsősorban büntetőjogi rendelkezéseket és tilalmakat 
tartalmaz. Jogellenesnek minősíti:
• a borz befogását, megsebesítését, megölését, és mindezek kísérletét,
• a borzok bármilyen kínzását,
• a borzklánok, borzkotorék zavarását.

A törvénybe ütköző cselekedet bűncselekménynek minősül és súlyos 
pénzbírságot vagy akár börtönbüntetést is eredményezhet.

A földtulajdonos, vagy a föld használója, ha megszaporodnak földjén 
a borzok által okozott kártételek, a törvény által biztosított lehetőségek 
közül választhat:
• a törvény felsorolja a nem engedélyhez kötött lehetőségeket, pl. 

az állatok tápláléklehetőségeinek csökkentése, elektromos kerítés 
használata a növények védelme érdekében,

• a Natural England engedélyéhez kötött védekezési módszerek, pl. 
fák gyökerestül kitépése és kivágása a borzvár felett, egyirányú 
borzkapuk használata a kotorék bejáratokon, vagy más módon 
történő akadályozása a kotorék használatának, borzok csapdázása 
vagy megölése30.

30 2012-ben a Natural England 3000 borz elpusztítására adott engedélyt a 
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6. A tradicionális falkavadászat végnapjai 

A 2004-es vadászati törvény egyik célja, hogy kriminalizálja a vadon 
élő állatoknak a vadászkutyával történő vadászatát31, elsősorban a rókák 
vadászatát, de tágabb annál, magában foglal speciális szabálysértéseket 
a mezei nyulak falkavadászatát illetően is.32 

A rókavadászat (falkavadászat) népszerűsége folyamatosan nőtt a 
XIX. században, leginkább annak köszönhetően, hogy a brit vasútépí-
tési folyamatokban a vidék egyre elérhetőbb lett a tömegek számára is. 

délnyugati Gloucestershire megyében élő farmereknek, hogy megfékezzék 
a marha-tbc-t. A szarvasmarhák oltása ugyanis nem jelent kellő megoldást a 
megfertőző tuberkulózis problémájára. A brit állategészségügyi hatóságok 
szerint a betegség a kórokozót hordozó borzokról terjed át a marhákra. A 
természetvédők tiltakozása miatt a bíróságig jutott az ügy, ahol a kilövési 
engedélyt jóváhagyták. A borzok védelmével foglalkozó egyesület, a Badger 
Trust szerint a kilövési engedély 40 ezer borz „abszurd lemészárlása” előtt 
nyithatja meg az utat a következő négy évben. Csatlakozott a tiltakozókhoz 
az egyik legjelentősebb brit állatvédő szervezet, az RSPCA is, és követel-
ték, hogy a vadon élő védett faj irtása helyett a szarvasmarhák védőoltási 
programját terjesszék ki.

 Tuberkulózis miatt egy év alatt 26 ezer szarvasmarhát kellett leölni Angliának 
ebben a térségében, ami 91 millió font (több mint 30 milliárd forint) kárt 
okozott a gazdáknak. https://hvg.hu/vilag/20120918_Borzok_ezreit_me-
szarolhatjak_le_Angliaban

31 A vadászkutyával történő vadászat a Brit-szigeteken már azelőtt is népszerű 
volt, mielőtt a rómaiak megérkeztek a szigetországba. A Brit-szigeteken élők 
Agassaei kutyafajtával vadásztak, a rómaiak pedig magukkal hozták a kasz-
tori és a fulpine vadászkutya fajtákat. A vadászati hagyományok bővültek, 
amikor a normann vadászati hagyományok Hódító Vilmossal megérkeztek 
a XI. században a gasconi és talboti kutyákkal együtt. A történelmi forrá-
sok szerint a legkorábbi kísérlet rókára vadászkutyával vadászni 1534-ben 
az angliai Norfolkban történt, ahol a gazdák elkezdték üldözni a kártevő 
rókákat kutyáikkal. A források szerint kifejezetten rókavadászatra kiképzett 
kutyafalkák először az 1600-as évek végén jelentek meg, és a legrégebbi 
rókavadászkopó valószínűleg a yorkshire-i Bilsdale volt. 

32 The History of  British Hunting https://www.keenstackleandguns.co.uk/
blog/the-history-of-british-hunting/
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Annak ellenére, hogy Németországban és más európai országokban a 
sportot 1934 óta folyamatosan tiltották be, az Egyesült Királyságban 
népszerű maradt a XX. századig. Sőt, a rókákat gyakran Franciaor-
szágból, Hollandiából, Németországból és Svédországból importálták.

E hagyományok miatt, nem volt zökkenőmentes a vadászati törvény 
elfogadása 2004-ben, annak ellenére, hogy a skót parlament már 2002-
ben korlátozta a falkával történő rókavadászatot. Megjegyezzük, hogy 
e rókavadászati forma nem illegális Észak-Írországban. 

A rókavadászat kérdése felborzolta a közvéleményt és megosztó témává 
vált, a brit társadalmat is két részre szakította: a vadászok és a vadászat 
ellenes csoportokra, akik azt állították, hogy ez a fajta rókavadászat 
kegyetlen és szükségtelen.33 A vita egy kormányvizsgálatot eredménye-
zett, amelynek a vezetője Lord Burns hivatalnok, a Kincstár korábbi 
vezetője lett 1999-ben. A vizsgálat bár megállapította, hogy a kutyákkal 
való vadászat komoly aggodalomra ad okot állatvédelmi szempontból, 
nem jelentette ki kategórikusan, hogy a vadászatot véglegesen be kel-
lene-e tiltani. Lord Burns 2000 júniusában tárta a közvélemény elé a 
vizsgálat eredményeit, melyben többek között arra is rámutatott, hogy 
200 vadászkopó-falka volt abban az időben Angliában és Walesben, és 
amelyek többsége lovas vadászat során volt bevethető. Kivételesen csak 
egy falka volt, amelyet gyalogos vadászatkor használtak északabbra 
az Angol Tóvidéken. A vizsgálat megállapította, hogy a falkák évente 
21.000 és 25.000 rókát ölnek meg, és amelyek 40 százaléka az őszi 
időszakban történik, az úgynevezett „rókakölyök”34 időszakban. A 
vizsgálat arra is fényt derített, hogy a rókákat nemcsak a vadászat során 
ölték meg, hanem maguk a farmerek is, a rókák kártevésére hivatkozva. 
Anglia déli megyéiben, Devonban és Somersetben pedig három olyan 
kopófalka volt, amely gímszarvas vadászatra volt kiképezve, körülbelül 

33 Ben JOHNSON: Fox Hunting in Britain. https://www.historic-uk.com/
CultureUK/Fox-Hunting-in-Britain

34 A rókakölykök nyár végére már önállóan tudnak vadászni. Késő őszre a 
rókacsalád felbomlik, a kölykök már elég érettek ahhoz, hogy elváljanak 
szüleiktől, és új területeket keresve, saját életet kezdjenek. https://rokaba-
ratklub.hu/
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160 gímszarvast ölve meg évente. 100 olyan falka volt, amelyek évente 
1650 mezei nyulat öltek meg. A Burns-vizsgálat azt is megfogalmazta 
összegzésként, hogy a kapcsolat a vadászat és a vidéki gazdaság között 
komplex, és nemcsak kiszolgálja azt, hanem több szempontból függ is 
tőle. Azt emelte ki, hogy 6000 és 8000 munkahely függ a vadászattól, és 
700 munkahely közvetlenül a vadászathoz kapcsolódik. További 3000 
munkahely pedig erősen kötődik hozzá. Hangsúlyozták, hogy a vizsgálat 
arra vonatkozóan pontos számot megadni nem tud, hogy eshetőlegesen 
hány ember veszítheti el a munkahelyét a vadászat betiltása kapcsán. 
Azt kiemelték, hogy rövidtávon vagy középtávon a vadászat betiltása 
egyéni és helyi hatásait tekintve komolyabb következményekkel járhat, 
a vidék társadalmában a vadászat támogatása jóval nagyobb jelentő-
séggel bír, mint azt remélni lehet. A farmerek azzal az érvvel álltak elő, 
hogy a rókaállomány szabályozásához szükséges a vadászkopókkal való 
vadászat. A vizsgálat kitért az állatvédelmi szempontokra, az állatok 
jólétére is, és ezzel kapcsolatban is mind a pro, mind a kontra oldalon 
sorakoztak fel érvek. A vadászkutyával való vadászatot könyörtelennek 
tartották, hiszen a vezérkopó egyetlen harapása a róka nyakán gyakran 
nem ölte meg az állatot, és ez komolyan veszélyeztette a rókát jólétét. 
Végül a Burns-vizsgálatban arra jutottak, hogy túl sok a lehetőség a 
jogsértésre, és azt javasolták, hogy ha a vadászat törvényes marad, 
akkor azt sokkal jobban kell ellenőrizni. Egy külön vizsgálat folyt ki-
mondottan Skóciára vonatkozóan is, amelynek az eredményeit szintén 
2000 júniusában hoztak nyilvánosságra. Úgy foglalták össze, hogy a 
tervezett szabályozás mintegy 300 munkahelyet veszélyeztet; a lovas 
vadászatban évente 543 rókát ölnek meg; valamint, hogy a legnagyobb 
munkapiaci következményt a vadászat betiltása miatt azok éreznék, 
akik közvetlenül kapcsolódnak a vadászathoz, az ezen túli hatás a skót 
gazdaságra viszont nagyon szerény.35

A Burns-vizsgálat eredményeként a kormány feltételes javaslatot 
terjesztett be a brit parlament mindkét háza felé. Az Alsóház úgy 
döntött, hogy tiltsák be a rókavadászatot, míg a Lordok Háza a 

35 The Burns Inquiry: Key points, BBC report 2002. március 14-én, http://
news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1873419.stm 
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kivételekkel való engedélyezésre szavazott. A 2004. novemberében 
meghozott vadászati törvény alapján 2005. február 18-tól tilos a ku-
tyával való vadászat Anglia és Wales területén. Annak ellenére, hogy 
több módosítást is kezdeményeztek a 2004-es vadászati törvényhez, 
például maga Lord Burns a vizsgálóbizottság vezetője, de Tony Blair 
akkori miniszterelnök is36, többek között azt, hogy legyen engedélyhez 
kötött a kutyákkal történő rókavadászat, illetve halasszák el a tilalom 
bevezetését a választások utánra.

„Több éves keresű vitát követően a brit parlament csütörtökön este 
törvényben betiltotta az Angliában nagy hagyományokkal büszkélke-
dő kutyás rókavadászatot, bár a kormány az utolsó pillanatban még 
megkísérelte a következő parlamenti választások utánra halasztani a 
tilalom bevezetését”, adott hírt az eseményről az egyik hírportál 2004. 
november 19-én.37 Az évszázados hagyományra visszatekintő vadászs-
port fajtának a betiltása heves vihart kavart a brit törvényhozásban. 

Jelentős volt a felháborodás a tiltással szemben, és közel félmillió ember 
vonult fel a rókavadászat támogatása érdekében az utcára.38 A kedélyek 
azóta sem csillapodtak. A tradíciók ápolás céljából rendeznek még ún. 
falkavadászatokat, azonban ezek során már nem vadásznak rókára, nyúlra, 
szarvasra, hanem csak nyomkövetés történik. Így is, az állatvédők, illetve 
állampolgárok folyamatosan feljelentéseket tesznek, hogy a kutyák mégis 
rókát, nyulat öltek, vagy a kutyák letiporták a kerteket, széttéptek macskákat, 
esetleg más háziállatokat. Több bírósági ügy is folyamatban volt emiatt.

36 Tony Blair 1997 és 2007 között az Egyesült Királyság miniszterelnöke, a 
Munkáspárt vezetője 1997-ben, amikor a Munkáspárt megnyerte a válasz-
tásokat. A Munkáspárt csak 13 szót szánt a választási manifesztójában a 
rókavadászatra, úgy fogalmazva, hogy szabad szavazás szükséges a parla-
mentben arról, hogy a kutyákkal történő vadászat be legyen-e tiltva. A 13 
szó a következő volt: „a free vote in Parliament on whether hunting with 
hounds should be banned”. The Burns Inquiry: Key points, BBC report 
2002. 03. 14. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1873419.stm 

37 A brit parlament betiltotta a kutyás rókavadászatot, https://www.origo.hu/
nagyvilag/20041119abrit.html 

38 https://www.countryfile.com/wildlife/fox-hunting-facts-history-and-the-
law
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2021 őszén kapott jelentős sajtóvisszhangot egy vadászathoz kap-
csolódó esemény. Az Egyesült Királyság egyik vezető vadászát ítélték 
el azért, mert nyilvánosan egy webszemináriumon arra bátorította 
a hallgatóságot, hogy hogyan lehet megszegni a 2004-es vadászati 
törvényben foglaltakat.

7. Vadászati törvény: Hunting Act (2004)

A vadászati törvény az Egyesült Királyságban meghatározza, hogy mi-
lyen vadakra lehet vadászni, melyek a vadászati idények, mikor tiltott a 
vadászat, valamint hogy milyen vadászati felszerelés használható, azaz 
milyen vadászfegyverek vagy kopók használhatók a vadászat során. 

A vadászati törvény meghatározza, hogy mely kisemlősökre lehet 
vadászni, ilyenek például a nyúl, hermelin, menyét, egér, nyérc, barna 
patkány és a mókus és meghatározott madarak. A madarak közül egész 
évben vadászható a galamb, viszont csak a kijelölt idényben vadászhatók 
pl. a vízi madarak. A vadászati idény madárfajonként változik. Leginkább 
akkor van vadászati idény, amikor a legnagyobb a madárpopuláció száma, 
ezzel is állatvédelmi szempontokat tartva szem előtt, és megakadályozva, 
hogy szaporodási időben történjék bármilyen vadászat. A vadászati idényen 
kívül, vagyis az úgynevezett „zárt időben”39 tilos a madarakra vadászni. 
A madarakat általában 12-es kaliberű vadászpuskával vadásszák, ahol a 
puskacső belső átmérője nem nagyobb, mint 4,5 centiméter. Sporttalannak 
és törvényellenesnek számít madarak vadászata esetén a következők hasz-
nálata: félautomata fegyver, mesterséges fényforrás, éjszakai látókészülék. 
Az Egyesült Királyságban annak, aki vadászpuskát szeretne használni 
vagy tulajdonolni, engedéllyel kell rendelkeznie. Nincs szükség viszont 
engedélyre a 12 joule-t meg nem haladó energiájú légpuska esetén vagy 
a 6 joule-t meg nem haladó energiájú légfegyver esetén. Tilos vadászati 
célból használni a szerszámíjat, az íjászíjat és nyilakat, robbanóanyagokat, 
valamint a teljesen automata robbanó fegyvereket.40

39 A vadászatra vonatkozó joganyag általában a ’closed time/closed session’ 
kifejezést használja. 

40 Hunting and Shooting Wildlife, https://www.gov.uk/hunting 
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A róka, a mezei nyúl, a szarvas vadászatát kettőnél több kutyával 
(falkavadászat) a törvény kizárja a megengedett formák közül. Az ennél 
több kutyával történő vadászat esetén a helyhatóságok elkobozzák a 
vadászfelszerelést és a kutyákat.

A vadásztörvény kimondja, hogy szabálysértést követ el az a személy, 
aki kutyával vad emlősre vadászik, kivéve, ha vadászata mentességet 
élvez.41 A szabálysértést elkövető személy a törvény mellékletét képező, 
fokozatosan emelkedő mértékű pénzbírsággal sújtható.42 Szabálysértést 
követ el az is, aki a szabálysértőt támogatja és tudatosan engedélyezi 
a tulajdonát képező földterületre annak bejutását vagy a földterület 
használatát, valamint szabálysértést követ el az is, aki a hozzá tartozó 
kutyát tudatosan engedi falkavadászatban való részvételre.43 Szabály-
sértést követ el, aki részt vesz mezei nyúl falkavadászatán, jár mezei 
nyúl falkavadászatra, tudatosan segíti a mezei nyúl falkavadászatot, 
vagy megengedi, hogy a tulajdonát képező földterületet mezei nyúl 
falkavadászat céljára használják fel. Minden olyan személy, aki been-
gedi a kutyát a falkavadászatra, aki a kutyát felügyeli, ellenőrzi vagy 
irányítja a falkavadászat során, szabálysértést követ el.44

Szankcióként átkutatás, lefoglalás és elkobzás is alkalmazható, abban 
az esetben, ha a hivatalos személy, elsősorban rendőr megalapozottan 
gyanítja, hogy az adott személy szabálysértést követ el vagy követett el. 
Ha a rendőr megalapozottan úgy véli, hogy a gyanúsított birtokában 
vagy irányítása alatt álló járművön, állaton vagy egyéb dologban va-
lószínűsíthetően bűncselekményre utaló bizonyíték található, a rendőr 
megállíthatja és átvizsgálhatja a járművet, vagy más dolgot. Az említett 
hatáskör gyakorlása céljából a rendőr beléphet a földre, a lakástól eltérő 
helyiségekbe és beszállhat a járműbe.45 A bíróság elrendelheti minden 
olyan kutya vagy vadászati eszköz elkobzását, amelyet a szabálysértés 
elkövetésekor felhasználtak, vagy letartóztatásakor az elítélt birtoká-

41 Hunting Act 2004, Part 1 Offences, 1.
42 Hunting Act 2004, Part 1 Offences, 6.
43 Hunting Act 2004, Part 1 Offences, 3 (1)-(2).
44 Hunting Act 2004, Part 1 Offences, 5 (1)-(3).
45 Hunting Act 2004, Part 2 Enforcement, 8 (1)-(6).
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ban volt. Vadászati eszköz minden olyan dolog, amelyet úgy terveztek 
vagy alakítottak át, hogy lehet vele vadon élő emlősre vadászni vagy 
használható nyúl falkavadászata során.46 

A törvény értelmezésében vad emlős különösen a bármilyen célra 
tenyésztett vagy megszelídített vadon élő emlős, fogságban vagy bezárt-
ságban lévő vadon élő emlős, fogságból vagy bezártságból megszökött 
vagy onnan szabadult vadon élő emlős, és bármely vadon élő emlős. 
Vadon élő emlősre kutyával vadászó személy pedig különösen minden 
olyan személy, aki vadon élő emlős üldözésében vesz részt, és amely 
során egy vagy több kutyát alkalmaznak az üldözésben; akár ő szervezi, 
vezeti a vadászatot, falkavadászatot, akár nem, és akár az ő irányítása 
alatt áll a kutya, akár nem. A kutya az emberé, ha birtokolja, felelős 
érte, vagy irányítja azt.47

Nem minden vadakkal kapcsolatos tevékenység számít vadászatnak, 
és így nem tartozik a vadászati törvény hatálya alá. Maga a törvény 
sorolja fel az 1. számú mellékeletben, hogy milyen kivételeket biztosít. 
A vad emlős becserkészése vagy fedezékből való kihajtása mentesül a 
vadászati szabályozás alól, ha bizonyos feltételek teljesülnek. 

Az első feltétel az, hogy a becserkészést vagy a kihajtást abból a célból 
kell végrehajtani, hogy megelőzze vagy csökkentse a vadon élő emlős 
által egyébként okozott súlyos károkat. A vadon élő emlős állat károkat 
okozhat, a törvény szerint, az állatállományban, a vadmadarak vagy vadon 
élő madarak állományában, az állatok takarmányában, a terményekben, 
beleértve a zöldségeket és gyümölcsöket, a facsemetékben, a halállo-
mányban, más ingatlanban vagy egy terület biológiai sokféleségében. 

Szintén a kivételek közé tartozik, az ún. a tereppróbán való rész-
vétel. A tereppróba olyan eseményt jelent, amelyen a kutyák egyrészt 
kihajtják az állatokat a fedezékből vagy visszahozzák a lelőtt állatot, 
esetleg mind a kettőt, és konjunktív feltételként a kutyák hasznosan 
részt vesznek a vadászatban. Ennek további feltétele, hogy 
• a becserkészés vagy kihajtás a szárazföldön történjék, amely a 

becserkészést vagy kihajtást végző személyé, vagy annak haszná-

46 Hunting Act 2004, Part 2 Enforcement, 9 (1)-(7).
47 Hunting Act 2004, Part 3 General, 11 (1)-(4).
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latában van, használaton kívüli terület esetén az a személy végezze, 
aki engedélyt kapott a célra;

• a becserkészés vagy a kihatás nem járhat kettőnél több kutya 
használatával;

• a becserkészés vagy kihajtás ne járjon a kutya föld alatt végzett 
tevékenységével;

• a szervezők ésszerű lépéseket tesznek annak biztosítására, hogy a 
becserkészést vagy kihajtást követően a vadon élő emlőst a lehető 
legrövidebb időn belül egy hozzáértő személy agyonlövi, és külö-
nösen a becserkészésnél vagy kihajtásnál használt minden kutyát 
kellően szoros ellenőrzés alatt kell tartani, hogy ne akadályozza a 
humánus kilövést.48 

A Brit Vadászati és Természetvédelmi Társaság adatai szerint49 évente több 
mint egymillió ember vesz részt vadászaton, beleértve a lesvadászatot, 
a cserkelő vadászatot, stb. 

A vadászathoz a földtulajdonos, vagy földhasználó írásbeli engedélye 
szükséges.

8. Vadászat, falkavadászat az Egyesült Királyságban

A vadászati törvény 2004-es elfogadása óta sok falkavadász társaság, 
amely meg akarja őrizni infrastruktúráját, valamint kutyáit, tagjait 
és tevékenységeit, vadászatát megváltoztatta ún. Trail Hunting-ra 
(nyomkövető vadászat), hogy a törvénysértést elkerülje.

A nyomkövető vadászat célja a vadászati törvény hatálybalépése 
előtt gyakorolt hagyományos vadászat szimulálása. 

Az emberek még mindig a hagyományos vadászruhájukat viselik, a 
lovas követőket „vadászmester” vezeti, aki összeköti őket a kutyákkal, 
és lehetővé teszi számukra, hogy lássák a kutyákat, amelyek keresik és 
követik a nyomokat.

48 Hunting Act 2004, Schedule 1, 1 (1)-(7).
49 https://basc.org.uk
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A vadászat örökségének és hagyományainak megőrzése érdekében 
nagyon kevés változtatás történt a kutyák képzését, falkává alakítását, 
a ruháknak és a használt vadászati terminológiáknak a tekintetében, 
így az általános vadászati cselekmények nagyjából ugyanúgy jelennek 
meg, mint több száz éve.

Az őszi és téli hónapokban a kutyák és követőik (lovas és gyalogos) 
találkoznak és a törvényes kereteket betartva vadásznak, ugyanazokat 
a bevett magatartási formákat követve, mint korábban, életben tartva 
a hagyományokat és gyakorlatokat.

A vadászat azzal a szándékkal indul, hogy a kutyák felvegyék a 
szagot, ösztönözze a kutyákat, hogy orrukkal vadásszanak, kövessék 
a lefektetett szagösvényt. Amikor a kutyák megtalálják a szagot, és 
elkezdik követni, ezt meghatározott módon, a hangjukkal jelzik. Ez 
azt jelenti a vadásznak és a követőinek, hogy a kutyák megtalálták a 
nyomokat, és követik azt.

A kutyákat a Huntsman és a Whipper ösztönzi, és ellenőrzi (segít 
a vadásznak a kutyák irányításában), ugyanazokkal a hagyományos 
módszerekkel, pl. a hang és a kürt, mint korábban.

A vadászat csak olyan földterületen mehet végbe, amelyen a vadásza-
tot a földtulajdonos megengedte, és a szagnyomokat egy olyan útvonal 
mentén helyezik el, amerre egyébként egy vad menekülne, sövényeken, 
erdőn, árkokon, mezőkön keresztül. Mindezzel szimulálják a vadon élő 
emlős természetes mozgását, amennyire csak lehetséges.

Gyakran több szagnyomvonalat helyeznek el, a nyomvonal fek-
tetésére a leggyakoribb módszer az illattal átitatott zokni vagy ruha 
húzása a talaj mentén gyalog, lóval, quadal. A szagnyom etikus forrásból 
származó, róka, nyúl, szarvas illata. A nyomvonalat nem helyezik el 
folyamatosan, hanem alkalmanként megszakítják, felemelik a szagot 
keltő anyagot, majd újra eldobják, így lehetővé téve a kutyák számára, 
hogy keressék az illatot, ha elveszítik. A vadászok és követőik gyakran 
nem tudják, hol helyezték el a nyomvonalakat, így a kutyák követése 
eshetőleges, utánozva a vadászat korábbi formáját.

Természetesen előfordul, hogy az adott területen rókák, szarvasok, 
nyulak, vadmadarak és a vidékhez kapcsolódó egyéb vadon élő állatok 
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lesznek. Ha a kutyák felveszik egy élő vad illatát, a vadász és a vadász-
személyzet más tagjai megállítják a kutyákat, amint tudomást szereznek 
arról, hogy a kutyák már nem a lefektetett szagösvényt követik.

Az állatvédők folytonos támadásai miatt, legtöbbször az a vád, 
hogy nem trail vadászat, hanem igazi vadászat folyt, emiatt a vadászati 
vezető (Huntsman) rögzíti és megőrzi a szagnyom (trail) fektetésének 
bizonyítékait és jegyzőkönyvet készít a napi tevékenységekről.

A falkavadászat továbbra is népszerű, még jelenlegi formájában is, az 
emberek különböző okokból vadásznak, és különböző módon követik a 
kutyákat, lóháton, gyalog, akár autóval. Egyesek élvezik a szabadságot, hogy 
a friss levegőn lehetnek, mások a lovaglás miatt szeretik, sokan figyelik a 
kutyák munkáját, míg néhány követő egyszerűen örömmel éli meg, hogy 
lehetősége van a vidék különböző részein ott lenni, amelyek nem feltétlenül 
lennének nyitva számukra, ha nem lennének egy falkavadász társaság tagjai. 
A falkavadászatnak van egy hatalmas közösségi, kapcsolati vonzereje is.

8.1. A falkavadászatot folytató társaságok szervezetrendszere

A 2005-ben alapított Vadászati Iroda (The Hunting Office) központi 
végrehajtó szervezete a falkavadász társaságokból szerveződött tagszö-
vetségeknek. A falkavadászat igazgatási, tanácsadói és felügyeleti felada-
tainak ellátásával van felruházva. A Vadászati Iroda célja, hogy magas 
szintű magatartási normákat állapítson meg és tartson fenn a kutyákkal 
folytatott vadászatban. A Vadászati Iroda felelős a vadászat igazgatásáért 
Nagy-Britanniában, és célja a vadászat, valamint a vadászközösség érde-
keinek előmozdítása és védelme. Az Iroda koordinálja a biztosításokat, a 
falkaszövetségek által készített oktatási és magatartási kézikönyveket, a 
Stud Books-t, kapcsolatot tart más szervezetekkel a vadászat érdekeinek 
előmozdítása érdekében, és támogatást, tanácsot nyújt a vadászatok, a 
vadászati tisztviselők és a vadászati személyzet számára. A Vadászati 
Iroda programokat, tanfolyamokat szervez a vadászatok lebonyolításához, 
vadászati személyzet képzéséhez, hogy fenntartsák a szakmai normákat és 
biztosítsák azok betartását, elkerülve a falkavadászatot érő támadásokat.50

50 thehuntingoffice.org.uk Home Page – The Hunting Office
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A Vadászati Iroda tagjai kutyafalkákat fenntartó „vadásztársaságo-
kat” tömörítő szövetségek, amelyek az alábbiak:51

• A rókavadászkutyák vadásztársaságainak egyesülete Masters of 
Foxhounds Association (MFHA), tagjai 170 falkavadász társaság 
Angliából és Walesből, további 8 Skóciából.
Minden rókavadász falkát fenntartó társaság tagja a Masters of 
Foxhounds-nak, és bele kell egyeznie, hogy betartja az Egyesület 
szabályait, magatartási kódexeit és utasításait. 

• Harriers és Beagles Mesterek Szövetsége (Association of Masters of 
Harriers and Beagles, AMHB), a Harrier és a Beagle falkavadász 
társaságok mindegyike tagja az AMHB-nek, és bele kell egyezniük 
abba, hogy betartják az Egyesület szabályait, magatartási kódexeit 
és utasításait. 
Az MFHA és AMBH együttműködik a Vadászati Hivatallal. 
Kennelellenőrzéseket és helyszíni ellenőrzéseket végeznek annak 
biztosítása érdekében, hogy minden törvényi és szakmai szabályt 
betartsanak, mind a kennelekben, mind pedig a terepen. Emellett 
képzést szerveznek az új mesterek és vadászszemélyzet számára, 
képzési napokat szerveznek a kutyák tenyésztéséről és megítélésé-
ről, regisztrálják a vadásztársaságokat, és elkészítik az éves Kennel 
Stud Book-ot.

• Szavasvadászkutyák Egyesülete (Masters of Deerhounds Asso-
ciation), 3 ilyen társaság működik: a Devon és Somerset Stag-
hounds vadászik az Exmoor Nemzeti Park területén; a Quantock 
Staghounds vadászik Exmoortól keletre a Quantock és Brendon 
Hills környékén és a Tiverton Staghounds vadászik Exe, Taw és 
Torridge környékén.
A három falkavadász társaság hetente kétszer vagy háromszor talál-
kozik a szezon során, hogy kezelje a gímszarvas állományát azon a 
területen, amely közel 4000 egyedet számol, messze a legnagyobb 
állomány Angliában.
A vadászatok a vadászati törvény korlátozásai szerint működnek, 

51 Governing Bodies – The Hunting Office, https://thehuntingoffice.org.uk/
fox-hunting-governing-bodies
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figyelemmel kísérik az állomány számát, eloszlását és egészségét, és 24 
órás szolgálatot teljesítenek a beteg vagy sebesült szarvasok számára.
A vadászatok, valamint a szarvasok rekreációs, társadalmi és 
gazdasági értéke miatt a gazdálkodók és a földtulajdonosok nagy 
mennyiségű szarvast tolerálnak a földjükön, bár az általuk okozott 
kár jelentős lehet. 

• A Vízivadkövető-kutyák Mestereinek Egyesülete (Masters of Mink-
hounds Association, MMHA) az Egyesült Királyságban működő 
12 falkavadász társaság irányító testülete.
A 2004. évi vadászati törvény hatálybalépését követően az MMHA 
megváltoztatta szabályait, hogy a Minkhound-falkavadásztársaságok 
tevékenységét olyanná alakította, amelyet a 2004. évi vadászati 
törvény 1. jegyzéke engedélyezett a belvízen; elsősorban nyomva-
dászat, patkányvadászat és folyópart mentén.

• A Basset Hounds Mesterei Egyesület (Masters of Basset Hounds, 
MBHA). A Basset Hound viszonylag új nagy-britannia kutyavilágában. 
Eredetileg Franciaországból érkezett Angliába 1866-ban, amikor a 
Serlby-i Lord Galway importált egy párt. Lord Galway tenyésztésbe 
kezdett, de valamilyen oknál fogva később eladta őket Lord Ons-
low-nak a Clarendon Parkból, Guildfordból, és 1872-ben ő volt az, 
akinek az volt az ötlete, hogy falkaként vadászik velük a nyúlra, és 
állítólag ő volt az első ember Nagy-Britanniában, aki ezt megtette.
Meglepő, de az arisztokráciának megtetszett a kutyafaj, felkarolták 
a tenyésztését. 1884-ben Alexandra hercegnő (később Alexandra 
királynő) létrehozott egy falkát Sandringhamben, és ez még diva-
tosabbá tette a fajtát. Ugyanebben az évben megalakult a Basset 
Hound Club, és a fajtát a Kennel Club elfogadta. A basset hound 
falkákat nyúlvadászatra használták nagy sikerrel. Közben a verse-
nyekre tenyésztett kutyák eltérő külleműek lettek. A vadász basset 
tenyésztése más irányba haladt, a vadászati területen az aktivitás, a 
szilárdság és a kitartás nagyon szükséges tulajdonságok. Ez volt az 
oka annak, hogy a Masters of Basset Hounds Association 1912-ben 
megalakult, kifejezetten azzal a céllal, hogy ösztönözze a tenyésztést 
a kutyák kizárólag vadászatra történő használatára.
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• A Fell Packs Központi Bizottsága (Central Committee of Fell Packs, 
CCFP), hét falkavadász csapatból áll Anglia Cumbria régiójában. A 
CCFP a Master of Foxhounds Association-hez kapcsolódik, mert 
szintén rókavadászatot folytatnak, de hegyes, szakadékos vidéken 
vadásznak, így a falkát kevesebb kutya képezi és önállóbbak, ké-
pesek irányítás nélkül is vadászni. 
E kutyafalkák történelmi gyökerekkel rendelkeznek, évszáza-
dokkal ezelőtt alakultak ki, hogy segítsenek a cumbriai hegyes 
régió juhtenyésztőinek a rókák bárányokat érintő pusztítása elleni 
küzdelemben. Volt idő, amikor minden völgynek saját kutyafalkái 
voltak, a gazdák saját kennellel rendelkeztek. Az 1800-as évek 
elejétől szervezettebbé vált a vadászat, és olyan falkák alakultak 
ki, amelyek jellemzői ma is felismerhetők.

9. A vadon élő állatok, különösen a szarvasok által okozott károk 
kezelése

Az Egyesült Királyságban elsősorban a szarvasok okozzák a legjelen-
tősebb károkat, a források többsége is erre koncentrál. A károk kisebb 
részét rókák (háziállatok, pl. macska, baromfi elpusztítása, gépjármű 
ütközések), illetve borzok (mezőgazdasági vadkárok) okozzák. 

A vadon élő állatok nem állnak senkinek a tulajdonában, nincsen gondo-
zójuk, vagy tartásukért felelős személy, az Egyesült Királyságban nincsenek 
vadásztársaságok (kivéve a falkavadász „társaságokat”), így a vadak által 
okozott károkért senki nem tehető felelőssé, a károsultnak kell viselnie kárát.

Egyes számítások szerint, 2 Millió példány szarvas (ebbe az őzet is beleértik) 
él az Egyesült Királyságban. A szarvasok jelentős károkat okoznak a fákban, 
a növény- és állatvilágban. Ez különösen igaz az új ültetési területekre.52 A 

52 Lásd erről bővebben: Rebecca SPAKE et al.: Forest damage by deer depends 
on cross-scale interactions between climate, deer density and landscape 
structure. Journal of  Applied Ecology, 27 April 2020.

 Forest damage by deer depends on cross–scale interactions between climate, 
deer density and landscape structure – Spake – 2020 – Journal of  Applied 
Ecology – Wiley Online Library (besjournals-onlinelibrary-wiley-com.
translate.goog)
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károkat a taposás, agancs tisztítása, dörgölés, hántás, rágás, stb. okozza. 
A szarvasok által az ültetvényekben és más kereskedelmi célú erdő-

területeken okozott károk 4,5 millió fontot tesznek ki évente a Scotland 
Forestry Commission of Scotland szerint. 8000 hektárt tesz ki azon 
tudományos kutatási célú erdőterület, amely jelenleg „kedvezőtlen” vagy 
„regenerálódó” állapotban van a szarvasok kártételei miatt. Ez az adat 
valószínűleg csak töredéke a valóságnak az Országgyűlés Tudományos 
és Technológiai Hivatala szerint. 

Évi 4,3 millió font az a kár, amit a szarvas a termésben okoz, a 
legnagyobb kár a gabonanövényekben keletkezik Kelet- és Délnyu-
gat-Angliában.53

Az, hogy miért van sok szarvas és őz az Egyesült Királyságban, több 
tényezőre vezethető vissza. A gímszarvas, és az őz az Egyesült Király-
ságban őshonos, a dámszarvasokat a normannok telepítették be, majd 
később a kínai vízi szarvas, muntyak és szika szarvas került betelepítésre. 
Becslések szerint 43 000 muntyák54 van az Egyesült Királyságban.55

Az Angliában korábban elfogadott 1963-as szarvastörvény, valamint 
1959-ben elfogadott szarvastörvény Skóciában megakadályozta, hogy a 
szarvasokat kártevőként kezeljék, és állományukat szabályozzák, korlátozták 
ki és hogyan lőheti le őket, a sörétes puskával történő lelövést betiltották. 
A szarvasok tehát, külön törvény alapján, védett állatnak minősülnek, 
ami azt jelenti, hogy csak bizonyos időszakban vadászhatók, a vadászati 
idényen kívül, szigorú feltételekhez kötött hatósági engedély szükséges 
ahhoz. A szarvasok javát szolgálja, hogy növekszik az erdőterületek nagy-
sága, és a gazdák egész évben termesztenek növényeket, amit a szarvasok 
megdézsmálhatnak. A szarvasoknak nincsenek természetes ragadozói, így 
csak az állatok központosított ún. selejtezése jelenthet megoldást.

53 Department for Environment Food & Rural Affairs adatai
54 A kis szarvasok eredetileg Dél-Kínából származnak, de megtalálhatók Ázsia 

déli és délkeleti részén is. Európában a legnagyobb népesség Angliában él. 
Hogy megszöktek-e a bedfordshire-i (kelet-angliai) Duke of  Bedford szar-
vasparkjából, vagy szabadon engedték-e e pket, vagy mindkettő, már nem 
lehet pontosan nyomon követni. Azóta azonban jelentősen elszaporodtak.

55 Erdőgazdálkodás · Nagy-Britannia Saint Hubert Klubja (sainthubertclub.
org.uk) www.sainthubertclub.org.uk/woodland-management/
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A szarvasok védelmével több szervezet is foglalkozik, ezek nézőpontja, 
épp az állományszabályozást illetően, eltérő. A szarvasok védelmében 
érdekelt szervezetek létrehoztak egy partnerségi megállapodást (Deer 
Initiative), amely állami, magán- és önkéntes szervezetek széles körét 
foglalja magában, célja a vadon élő szarvasok populációinak fenntart-
ható, és megfelelő kezelése, a szakszerű vadgazdálkodás.

Az University of East Anglia egyik tanulmánya szerint lokális, 
célzott ritkításra van szükség, a muntyák szarvas akár 53 százalékát és 
az őzek 60 százalékát is ki lehetne selejtezni. 

A The National Gamekeeper’s Organisation (NGO), és a British 
Deer Society is elismeri, hogy szükség van a selejtezésre, álláspontjuk 
szerint, nem általánosságban és mindenhol, hanem csak bizonyos 
területeken.56 A Deer Initiative is lefektette, hogy szükséges a szarva-
sállomány szabályozása selejtezés formájában, azokon a területeken, 
ahol túlzottan elszaporodott az állomány.

A legnagyobb állatvédelmi szervezet szerint (RSPCA) viszont, már 
így is évente körülbelül 350.000 szarvast és őzet selejteznek az Egyesült 
Királyságban.

Az 1953-ban alakult St. Hubert Club is egy olyan szervezet, amely 
a szarvasállományt védi és foglalkozik a szarvas-gazdálkodással, tö-
rekedve a legkiválóbb összetételű állomány fenntartására. Tagjai az 
ország minden részéből, az élet minden területéről származnak, közös 
cél az Egyesült Királyságban vadon élő hat szarvasfaj megőrzésével és 
kezelésével kapcsolatos aktív védelem. A klub elsősorban szakemberek 
képzésével foglalkozik, a szarvas vadászatára is megtanítják őket, azért 
hogy lehetővé tegyék számukra a szarvasok biztonságos és hatékony 
kezelését számos nagy és kis földtulajdonos számára. 

Meg kell azonban említeni, hogy a földtulajdonosok és földhasználók 
önállóan döntenek arról, hogy védekeznek-e a szarvaskárokkal szem-
ben, milyenfajta szarvasgazdálkodást folytatnak a területükön. A Deer 
Initiative ösztönzi a gazdákat arra, hogy hozzanak létre csoportokat 

56 Sian Anna LEWIS: Deer culling in Britain: what’s the problem and why 
are deer culled? Countryfile, 2021. 12. 27. www.countryfile.com/wildlife/
mammals/deer-culling-in-britain-facts-and-statistics/
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ún. Deer Management Group (DMG)57, amelyek keretében az azonos 
problémákkal küzdő gazdák megbeszélhetik a szarvasok által okozott 
kártételeket és védekezési lehetőségeket. E célból egy kapcsolattartó 
hálózatot is üzemeltetnek, amelyet a gazdák telefonon érhetnek el.

10. Szarvas és gépjármű ütközések

A The Deer Initiative által kezdeményezett Egyesült Királyság Nemzeti 
Szarvas-Jármű Ütközési Projektjének58 becslése szerint évente 40.000 
és 74.000 közötti szarvas vehet részt járműütközésekben Nagy-Bri-
tanniában. 

Évente 450 fölött van a sérüléssel járó ütközések száma és megkö-
zelítőleg 20 ember hal meg, akár közvetlen ütközések, akár szarvasok 
kikerülés következtében. Csak a járművek károsodásának költsége a 
becslések szerint legalább 17 millió font. Az Egyesült Királyságban 
a szarvasokkal kapcsolatos járműütközések 80 százaléka Angliában 
történik, a legmagasabb számokat délkeleten regisztrálták, ahol a 
forgalom a legmagasabb.59

Ritkán, de előfordulhat, hogy egy szarvas egy ún. szarvasfarmról 
szökik meg, ahol a szarvasokat húsuk miatt tenyésztik. Ha egy ilyen 
állat okoz kárt, és van valamilyen azonosító rajta, például egy füljelző, 
amivel beazonosítható az állat tartója, illetve tulajdonosa, akkor ők 
felelősségre vonhatók a szarvas által okozott károkért. 

Skóciában is indítottak szarvas és jármű ütközéseket felmérő projek-
teket. Az első projektek a 2000 évek elején kezdődtek, ezek segítettek 
azonosítani azokat az útszakaszokat, ahol kilométerenként magasabb 
az ütközések szintje, felmérték az adott időszakban az ütközések szá-
mát. A projektek gazdája a Skót Szarvas Bizottság, a NatureScot és a 
Transport Scotland volt. Cél volt annak meghatározása, hogy milyen 

57 www.thedeerinitiative.co.uk/uploads/guides/116.pdf
58 The UK National Deer-Vehicle Collisions Project  www.deercollisions.co.uk
59 Deer culling in Britain: what’s the problem and why are deer culled? www.

countryfile.com/wildlife/mammals/deer-culling-in-britain-facts-and-sta-
tistics/
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intézkedések megtétele szükséges az ütközések számának csökkentése 
érdekében. A legutolsó projekt 2013-2015-ben zajlott és 2017-ben 
publikálták az összegző jelentést.60

A 2017-ben publikált jelentés szerint, az elmúlt öt évtizedben Skó-
ciában a vadszarvasok elterjedési területe és egyedszáma közel 50%-kal 
növekedett, és a teljes éves gépkocsiforgalom több mint kétszeresére 
nőtt, emiatt a szarvas-jármű ütközések egyre gyakoribbak az egész 
országban. A jelentés a 2013-2015-ben végzett, hároméves adatgyűjtési 
projekt eredményeit is közli. Elsődleges célja, hogy további informá-
ciókat nyújtson a fuvarozók, szállítmányozók, más vállalkozások, a 
helyi hatóságok és szarvas-gazdálkodók számára, ezzel csökkentve a 
közbiztonságot fenyegető kockázatokat és szolgálja a szarvasok védel-
mét. A kutatás során a szarvas-jármű ütközéseket tágan értelmezték, 
ütközésként vették nyilvántartásba az olyan eseteket is, amelyekből arra 
lehetett következtetni, hogy egy közúti jármű ütközött egy szarvassal; 
pl. az út szélén talált sérült vagy elhullott állatok, vagy amikor közúti 
ütközéseket jelentettek szarvasokkal telefonon. Fontos megjegyezni, 
hogy nincs törvényi előírás a szarvas és gépjármű ütközések jelenté-
sére bármely hatóságnak, kivéve emberi sérüléssel járó baleseteket. A 
kapott adatok száma így nem pontos, csupán egy éves minta az összes 
ténylegesen előforduló ütközésből. 

A 2013. januártól 2015. decemberig tartó időszakban rögzített adatok 
alapján, 12.500 ütközés volt, megállapítható, hogy 10%-os növekedés 
történt az előző három évhez képest.

A becslések szerint évente 4000, de valószínűleg több ütközés fordul 
elő Skóciában.

A vizsgálat figyelt arra, hogy milyen évszakban, napszakban gyakoriak 
az ütközések, illetve mely területeken a legjellemzőbbek. Az is megál-

60 Deer-vehicle collisions in Scotland: data collection and collation to end 2015 
www.nature.scot/sites/default/files/2018-05/Publication%202017%20-%20
SNH%20Commissioned%20Report%20950%20-%20Deer-vehicle%20
collisions%20in%20Scotland%20-%20data%20collection%20and%20
collation%20to%20end%202015.pdf, SNH Commissioned Report 950: 
Deer-vehicle collisions in Scotland: data collection and collation to end of  
2015 (nature.scot)
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lapításra került, hogy az évek során különösen az őzek szaporodtak fel 
számos nagyváros peremén, de akár a városközponthoz közeli parkokban 
és egyéb zöldterületeken is elterjedtek, ilyen például Glasgow, Aberdeen 
és Edinburgh. A tanulmány többféle javaslatot tett a vadütközések 
visszaszorítására, figyelmeztető táblák elhelyezése, lakosság magasabb 
szintű tájékoztatása, vadkerítések kihelyezése, selejtezés.

11. Összegzés

A vadászat szabályozása az Egyesült Királyságban vegyes természetű, 
az írott jog és a szokásjog keveréke, ezentúl töredezett, többféle, olykor 
részterületekre vonatkozó és hangsúlyosan büntetőjellegű szabályt talá-
lunk, ráadásul egyes országrészek esetében eltérések mutatkozhatnak.

A vadászat joga a földtulajdonosokat illeti, ők dönthetnek arról, 
hogy kinek engedik és milyen feltételekkel a földjükön történő va-
dászatot. Nincsenek vadászterületek, nincsenek vadásztársaságok. A 
vadgazdálkodás, közelebbről a szarvas-gazdálkodás egyedül Skóciában 
van központilag megszervezve, az Egyesült Királyság egyéb területein 
a civil szervezetek igyekeznek, állatvédelmi szemlélettel, állománysza-
bályozást szervezni.

Tradicionálisan a falkavadászatot tekintették vadászatnak, amely 
vadászati formát állatvédelmi okokból megtiltották, a forma ugyan 
megmaradt, de kizárólag mint sport, vadászat nélkül.

A vadászat, és a vadgazdálkodás a teljes ökoszisztéma-menedzsment 
irányába mozdult el az elmúlt években, a közvélekedés átalakult az 
előretörő állatvédelem hatására. Ez pedig elsősorban azt jelenti, hogy 
változik a vadászatot érintő közvélemény, és az állatok védelme egyre 
hangsúlyosabb szerepet kap. Ugyanakkor a vadászat, mint sport, mint 
rekreáció, mint vadállományszabályozó, mint turizmust, az élelmi-
szeripart, ezzel pedig sok ezer háztartás megélhetését érintő terület 
fenntartása is szükséges. 
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„Luonto tikanpojan puuhun ajaa.” 
[A harkályt a természet a fához hajtja.]

(Finn közmondás)

1. Bevezető

A tanulmány elsősorban a vadállatok, közelebbről a vadon élő és vadász-
ható állatok által okozott károkért való felelősségi szabályokat, valamint 
a vadászat jogának alakulását kívánja bemutatni Finnországban, némi 
skandináv kitekintéssel.

Bármely finn jogintézmény érdemi vizsgálata csak a jogrendszeri sajá-
tosságok kontextusában végezhető el, amely figyelemmel van a jogfejlődési 
irányokra és azon tendenciákra, amelyeket elsődlegesen a skandináv jog-
rendszeri sajátosságok dinamizáltak. Ennek megfelelően a Finnországban 
hatályos, vadállatokkal összefüggő kárfelelősségi szabályozás rendszerének 
áttekintéséhez és megértéséhez elengedhetetlen a finn jogrendszer fejlő-
désének és jelenlegi struktúrájának sajátosságait röviden összefoglalni.

2. A finn jogrendszer sajátosságairól

A Svédországgal való politikai, történelmi, kulturális és jogi értelemben 
vett összefonódás eredményeképpen Finnország jogrendszerének alapja 
bizonyos fundamentális vonásokban megegyezik a svéd jogrendszerrel. 

A komparatív szemlélet értelmében – amely egyfelől önálló jogcsalá-
dokban gondolkodik, másfelől pedig a nyugati jogcsaládokat a „konti-
nentális” és a „common law” jogrendszerek kettőse között meghúzódó 
törésvonal mentén helyezi el annak megfelelően, hogy a vizsgált jogi 
struktúra melyik említett tipizáló nagy jogrendszer ismérveivel mutat 
többségében rokonságot – a finn a skandináv jogcsalád részét képezi, 
amely inkább a kontinentális jogrendszerhez áll közelebb. A skandináv 
jog tehát a kontinentális (római-germán) és az angolszász (common law) 
jogi tradíciók jegyei mellett önálló csoportképző ismérveket is felmutat, 
amelyek nem sorolhatóak be a két „nagy” tradíció elemei közé.2 

2 Konrad ZWEIGERT, Hein KÖTZ: Introduction to Comparative Law. 



210

Ezen önálló jogcsoporti jelleg ugyanakkor tovább differenciálható: a 
mai, általánosan elfogadott álláspont értelmében az északi jogok között 
megkülönböztetnek úgynevezett „keleti” (svéd-finn), illetőleg „nyugati” 
(dán-norvég) ágat.3 A keleti-nyugati felosztás egyik alapja a római jog 
skandináv jogokra gyakorolt hatása. A finn jogforrások sok tekintetben 
különböznek a „nyugati skandináv” államok jogszabályaitól, így kü-
lönösen a dán, a norvég, illetőleg az izlandi jogforrásoktól. Ennek oka 
többek között a római jog svédországi és finnországi átvétele, amelyet 
ugyan formálisan ezen államokban sem recipiáltak soha, de a bírói 
gyakorlat és a jogtudomány sokat merített a római jogból4. A finn jogot 
az írott jogszabályok és a szokásjogi elvek érdekes elegye alkotja azzal, 
hogy az elsődleges és feltétlen jogforrás mindenekelőtt az írott jog.5

A finn jogrendszer „skandináv arculatának” eklatáns példája az 
átfogó szabályozást célzó, kimerítő kódex-jellegű törvények hiánya, 
amely egyidejűleg az egyik legszembeszökőbb különbség a kontinentális 
jogrendszerekhez – ekként pedig a magyar jogrendszerhez – képest. 
Ugyanakkor találhatunk mind a mai napig hatályban lévő, az abszolút 
monarchiák időszakából származó, középkorias jellegű, kazuisztikus 
szerkesztésű törvénygyűjteményeket, mint amilyen az 1734. évi Általános 
Kódex.6 Az átfogó törvénykönyvek hiánya azonban nem rokonítja a 
finnt az angolszász országok jogrendszerével sem, lévén a bírósági ha-
tározatoknak általánosan elfogadott kötelező jogforrási ereje nincsen;7 

(Ford.: Weir, Tony) 3rd ed. Oxford, Clarendon, 1998., 277-278.
3 Jaakko HUSA, Kimmo NUOTIO, Heikki PIHLAJAMÄKI: Nordic Law – 

Between Tradition and Dynamism. In: Nordic Law: Between Tradition and 
Dynamism (Edited by Jaakko Husa, Kimmo Nuotio, Heikki Phlajamäki). 
Intersentia, Antwerp, 2007., 21.

4 Lásd még: PETRÉTEI Kristóf: A finn magánjog fejlődéséről (avagy ruot-
salaisia emme olet). In: Jogtudományi Közlöny, 2010., 10. sz., 507-508. 

5 PETRÉTEI Kristóf: A finn jogforrásokról és a magánjogi igazságszolgáltatás 
rendszeréről. In: Európai Jog. 2011., 4. sz., 22.

6 PETRÉTEI Kristóf: PETRÉTEI Kristóf: A finn magánjog fejlődéséről 
(avagy ruotsalaisia emme olet). In: Jogtudományi Közlöny, 2010., 10. sz., 
508.

7 PETRÉTEI Kristóf: A finn jogforrásokról és a magánjogi igazságszolgáltatás 
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találunk továbbá nagyszámú, alapvetően kontinentális kodifikációs 
módszerekkel előkészített résztörvényeket.8

A kodifikációs termékek között számtalan, kontinentális technikájú 
résztörvényt találunk, amelyek nem egy adott élet- avagy jogviszony 
teljes mértékű szabályozását, hanem annak valamely aspektusa szabá-
lyozását célozza, teret engedve az általános jogelvek érvényesülésének. 

A polgári jog – különösen a kötelmi jog és a dologi jog – egyes 
területeit az írott jogi szabályozás nem fedi le, meghatározott jogi fo-
galmakat per definitionem nem találunk meg a résztörvényekben. Az 
ilyen esetek során a bírósági joggyakorlat komoly súllyal esik latba, és az 
adott ügyre a bíróságok – segítségül hívva a jogtudomány által alkotott 
definíciókat, és megoldásokat – kialakítják a saját joggyakorlatukat. 
Bizonyos esetekben, amikor jogszabály rendszeresen felbukkanó jogi 
problémáról hallgat, a bíróság vonatkozó megállapításai nem csupán 
a jogalkalmazási, de az ügyleti gyakorlatba is átkerülnek, beépülve 
ezzel a köztudatba, és ekként idővel szokásjogi szintre emelkednek, azaz 
szokásjoggá9 válnak.10 Így – tekintve ugyanis, hogy a szokásjog Finn-
országban kötelező jogforrás – a bírói gyakorlat, még ha közvetve és 
akaratán kívül is, de kötelezően alkalmazandó „jogot” alkot.11 

rendszeréről. In: Európai Jog. 2011., 4. sz., 24.
8 EÖRSI Gyula: A skandináv jogról és jogtudományról. Magyar Tudományos 

Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete, Budapest, 1974., 107-108.
9 Ilyen szokásjogi norma a finn dologi jogban például az alkotórész és tartozék 

fogalma és elhatárolása, amelyet jóllehet jogszabály semmilyen formában 
nem definiál, a bíróság által megalkotott megoldás szokásjoggá, ekként 
kötelező erejű jogforrássá vált. Lásd Leena KARTIO: Property Law. In: 
An Introduction to Finnish Law (edited by Juha Pöyhönen). 2nd Revised 
Edition. Kauppakaari/Finnish Lawyer’s Publishing/Talentum Media Oy, 
Helsinki, 2002., 218-219.

10 Pekka TIMONEN: Sources of  Law and Material on the Sources of  Law. In: 
An Introduction to Finnish Law (edited by Juha Pöyhönen). 2nd Revised 
Edition. Kauppakaari/Finnish Lawyer’s Publishing/Talentum Media Oy, 
Helsinki, 2002., 24-26.

11 Jaakko HUSA, Kimmo NUOTIO, Heikki PIHLAJAMÄKI: Nordic Law – 
Between Tradition and Dynamism. In: Nordic Law: Between Tradition and 
Dynamism (Edited by Jaakko Husa, Kimmo Nuotio, Heikki Phlajamäki). 
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Ez a szemlélet egyébként a finn – és a skandináv – jogfelfogás preceden-
sekhez való viszonyára vonatkozóan is alkalmazható; vagyis a bíróságok 
a korábbi ítéletek alkalmazása során alapvetően nem magára a korábbi 
ítéletre, mint precedensre hivatkoznak, hanem az annak alapján kialakult 
jogalkalmazási gyakorlatra, mint quasi szokásjogra. Mindezeknek meg-
felelően látszik, hogy bár normatív jogforrási ereje a bírósági ítéleteknek 
nincsen, azok joggyakorlatban betöltött kiemelkedő szerepe és közvetlen 
érvényesülése közelebb viszi a finn – és általában a skandináv – jogrend-
szert a „common law” országok jogrendszeréhez, mint más kontinentális 
államok jogrendszerét. A teljeskörű és átfogó szabályozás hiánya tehát 
per se nem jelent szabályozatlanságot – önmagában attól, hogy valamely 
jogintézményre vonatkozóan nincs konkrét jogszabályi (résztörvényi) 
rendelkezés, az adott jogintézményre még van alkalmazandó norma; akár 
az általános jogi alapelvek, akár a szokásjog formájában.12

3. A finn kárfelelősségi szabályok rövid áttekintése

A finn szokásjog szerint többféle szempont alapján csoportosíthatjuk 
a kár fajtáit annak érdekében, hogy a károkozásért való felelősséget és 
az esetleges kártérítés mértékét pontosabban tudjuk meghatározni.13 A 
joggyakorlat mellett az 1974. évi kártérítési résztörvény – amely egyszerre 
tartalmazza a szerződésszegésért való felelősség és a szerződésen kívül 
okozott károkért való felelősség szabályait is – csoportosítja a károkat, 
ekként megkülönböztetve a személyi sérülést, a dologi kárt, illetőleg a 
tisztán pénzbeli kárt. A résztörvény hatályba lépéséig a polgári jogi 
kárfelelősség szabályaira főként az 1889. évi Büntető Törvénykönyv 
előírásai voltak irányadóak.14

Intersentia, Antwerp, 2007., 25-26.
12 PETRÉTEI Kristóf: A finn jogforrásokról és a magánjogi igazságszolgáltatás 

rendszeréről. In: Európai Jog. 2011., 4. sz., 25.
13 A kár meghatározásáról, valamint a károk csoportosításáról bővebben lásd: 

PETRÉTEI Kristóf: A finn kötelmi jogról. In: Magyar Jog, 58. évfolyam, 
10. szám, 2011., 621-622.

14 Erkki AUREJÄRVI: General Principles of  the Law of  Obligations. In: The 
Finnish Legal System (edited by Jaakko Uotila). Finnish Lawyers Publishing 
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3.1. Kauzalitás

Annak érdekében, hogy valakit a kár megtérítésére lehessen kötelezni, 
szükség van a kár és a károkozó jogellenes magatartása közötti ok-okozati 
összefüggésre. A finn jog az okozatiságot abban látja, hogy a kár bekö-
vetkezéséhez vezető események láncolatában a károkozó magatartása 
is szerepeljen – azaz a kárfelelősség feltétele, hogy a károkozó fél uralja 
a kárt okozó eseményt. A károkozó esemény feletti uralmat a finn jog 
kettős értelemben ragadja meg, elkülönítve egymástól a pozitív uralom 
és a negatív uralom fogalmát. Amennyiben a fél olyan helyzetben van, 
hogy a magatartása elégséges a kár bekövetkezéséhez, úgy a fél önmagában 
is képes kárt okozni. Ezt a helyzetet a finn jogtudomány a fél károkozó 
esemény feletti pozitív uralmának tekinti. A pozitív uralom ideáját 
szemléltetendő: ha többen állnak egy ablak előtt kővel a kezükben, 
bárki betörheti az ablakot a kő eldobásával, vagyis a fél döntésétől függ, 
hogy okoz-e kárt. Abban az esetben, amikor a fél döntése szükséges a kár 
bekövetkezéséhez – vagyis a fél képes a kárt megelőzni –, a fél károkozó 
esemény feletti negatív uralmáról beszélünk. A fenti példát átalakítva, 
ha az ablak körül álló több személy közül kizárólag egyikőjük kezében 
van kő, illetőleg a kő elhajítása az egyetlen módja az ablak betörésének, 
úgy a követ markoló fél megelőzheti a kár bekövetkezését azzal, hogy 
úgy dönt, a követ nem dobja el.15

A valóságban azonban a pozitív és negatív uralom különböző fo-
kozatú lehet, így a pozitív uralom például gyengébb, ha több fél közös 
magatartása szükséges a károkozáshoz, és erősebb, ha csak a károkozó 
félé szükséges. Továbbgondolva az ablakos példát, ha a károkozáshoz 
szükséges kő annyira nehéz, hogy azt csak ketten tudják felemelni, úgy 
mindkét fél negatív uralma teljes az esemény felett, lévén, ha az egyikük 
nem cselekszik, nem segít a kő megmozdításában, a káreseményt a 
másik fél önmagában nem lesz képes előidézni. Mindeközben a felek 

Company Ltd., Helsinki, 1985., 134.
15 Juha PÖYHÖNEN: The Law of  Obligations. In: An Introduction to Finnish 

Law (edited by Juha Pöyhönen). 2nd Revised Edition. Kauppakaari/Finnish 
Lawyer’s Publishing/Talentum Media Oy, Helsinki, 2002., 67-68.
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csak részleges pozitív uralommal rendelkeznek az esemény felett, hiszen 
mindketten kellenek a kő elhajításához, amely a közös károkozás érté-
kelésének egyik lényeges szempontja.

3.2. A felelősség megállapítása

A felelősség megállapítása során tehát kulcskérdés az események feletti 
uralom: amennyiben a fél uralma a károkozó esemény felett nem álla-
pítható meg, úgy azért a fél nem is vonható felelősségre, arra vonatkozó 
kárfelelőssége meg nem állapítható. Ennek megfelelően az ok-okozati 
összefüggés szerepe abban ragadható meg, hogy ez a legfontosabb tényező 
a felelősség megállapítása során, ugyanis az okozatosságot – ahogyan 
már fent is említettük – a finn jog az események feletti uralomban látja; 
azaz, a felek azon cselekményeiben, amelyek a károkozás körülményeit 
és feltételét megteremtik, illetőleg a károkozó magatartás keretét adják. 
Az okozati összefüggés tehát az események feletti uralmat hangsúlyozza.

A kauzalitás mellett azonban a másik legfontosabb kérdés a felróha-
tóság vizsgálata; vagyis az, hogy a károkozásért felelősségre vonható-e 
a fél, ha a tőle elvárható gondosságot és körültekintést tanúsította. 
Ennek megfelelően a felróhatóság vizsgálata során azt kell megnézni, 
hogy az okozatosság által megteremtett károkozás keretét „feltölti-e 
tartalommal” a fél cselekménye – avagy a károkozó események feletti 
uralom teremtette körülményeket és károkozási lehetőségeket a fél ki-
használja-e. A felróhatóság tehát mindig az adott helyzetre vonatkozó 
döntések meghozataláról szól; vagyis az adott helyzet feletti uralomról.16

A modern kártérítési jogban e két tényező mindig együtt vizsgálandó 
– ugyanakkor a károkozás során végzett tevékenység veszélyességétől függ, 
hogy milyen mértékben kell figyelembe venni a felróhatóságot. Ennek 
megfelelően, ha a fél fokozott vagy súlyos veszéllyel járó tevékenységet 
folytat, a felelősség megállapítása során az okozatosság vizsgálata kerül 
előtérbe, és a felróhatóság jelentősége háttérbe szorul.17 Levonva a megfelelő 

16 PETRÉTEI Kristóf: A finn kötelmi jogról. In: Magyar Jog, 58. évfolyam, 
10. szám, 2011., 622-623.

17 Mindez annak köszönhető, hogy minél több veszélyt rejt magában egy tevé-
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következtetéseket megállapíthatjuk, hogy a tevékenység veszélyességének 
arányában elhalványuló felróhatóság objektivizálja a felelősséget.18

Ugyanakkor bizonyos esetekben a vizsgálódás iránya éppen megfor-
dul, és az okozatosság – ha úgy tetszik, objektivitás – helyett az adott 
helyzetre vonatkozó felróhatóság, az adott szituáció feletti uralom 
kerül előtérbe. Önmagában ugyanis – a példa kedvéért – a cigaretta 
gyártása nem jelent hanyagságot, de a figyelmet a dohányzás veszélyeire 
felhívó csomagolás hiánya – vagyis a megfelelő gondosság hiánya – már 
igen. Azokban az esetekben, ahol a felróhatóság vizsgálata dominál 
az okozatossággal szemben, az adott helyzetben elvárható gondosság 
meghatározása mindenképpen kívánatos.19 A helyzetspecifikum függ-
vényében az elvárható gondosság szintje is emelkedik; így például egy 
sebészorvos műtét közben tanúsított gondossága az átlagosnál jóval 
szigorúbb elbírálás alá esik.

kenység, minél nagyobb a tevékenység folytatása során a károkozás lehetősége 
avagy valószínűsége, annál kevésbé függ az esetlegesen – bizonyos esetekben 
akár potenciálisan – bekövetkező kár a fél gondosságától, vagy hanyagságától. 
Vagyis, ha a fél fokozott vagy súlyos veszéllyel járó tevékenységet folytat és 
ennek során kárt okoz, a felróhatóság vizsgálata egy bizonyos veszélyességi 
fok felett jóformán szükségtelen, lévén éppen a tevékenység fokozott vagy 
súlyos veszélyessége miatt következik be a kár, az tehát alapvetően független 
a fél gondosságától – tehát attól, hogy az okozatosság teremtette kereten belül 
miként jár el, avagy az így teremtett körülményeket miként használja ki. Így 
tehát minél nagyobb veszéllyel jár egy tevékenység, annál kevésbé számít a 
felróhatóság a kárfelelősség megállapítása során.

18 PETRÉTEI Kristóf: A finn kötelmi jogról. In: Magyar Jog, 58. évfolyam, 
10. szám, 2011., 622.

19 Egyrészről a gondosságot a római jogi bonus et diligens pater familias 
gondolatából vezeti le a finn jog, amely az összes féltől elvárt általános 
gondossági kritériumként funkcionál. Nem hagyható figyelmen kívül 
ugyanakkor a tény, miszerint a felróhatóság az adott szituáció feletti uralmat, 
vagyis az adott helyzetben való gondos eljárást jelenti. Ennek megfelelően 
az általános minimumstandard mellett – vagyis inkább azon felül – kell az 
adott helyzetben elvárható gondosságot értelmeznünk és vizsgálnunk; azaz 
bizonyos helyzetekben nem elégséges az alapvető gondossági normáknak 
megfelelni.
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3.3. Külső körülmények

Mindezek mellett feltétlenül ki kell térnünk azokra az esetekre, ahol 
az események feletti pozitív vagy negatív uralom valamely külső körül-
mény következtében nem teljes. Figyelemmel arra, hogy az események 
feletti uralom hiánya – vagyis a kár és a károkozó magatartás okozati 
összefüggése – nélkül a kárfelelősség nem állapítható meg, e külső 
körülmények jelentősége a legkevésbé sem elhanyagolható. A külső 
körülmények első csoportjába azok az esetek tartoznak, ahol a károkozó 
tevékenységet végző fél olyan nem várt tényező miatt veszíti el az ese-
mény feletti uralmát, amelynek bekövetkezésével nem számolhatott.20 

A vis maior esetei tehát ebbe a kategóriába tartoznak, ugyanakkor 
azok nem minden esetben vezetnek az esemény feletti uralom teljes 
elvesztéséhez, és ezáltal a kárfelelősség alóli mentesüléshez. Jóllehet a 
vis maior olyan külső erőbehatás, melyet elhárítani nem lehet,21 a finn 

20 A külső okok másik csoportja alatt a károsult fél közrehatását kell érteni és 
vizsgálni. Ennek két aspektusa van: egyrészről a káresemény bekövetkezése 
utáni magatartás, azaz a kárenyhítésben való közreműködés; másrészről 
viszont a károsult fél által vállalt kockázat. Ez utóbbit a káresemény be-
következésekor legalább annyira alaposan kell figyelembe venni, mint a 
károkozó káresemény feletti uralmát. A kockázat olyan tényező, amelyet a 
modern, gépesített és motorizált – ezzel együtt pedig veszélyes – világban 
valamilyen szinten mindenkinek vállalnia kell, de a kockázatok kerülésével 
illetve mérséklésével a káresemények bekövetkezésének valószínűsége is 
csökkenthető. A károsult kockázatvállalásának mértéke a károkozó kár-
esemény feletti uralmával egyidejűleg és azzal párba állítva vizsgálandó, 
melynek során akár a károsult esemény feletti uralma is megállapítható; azaz 
a káresemény bekövetkezésében az ő indokolatlanul magas kockázatvállalása 
okozati összefüggésben áll a kárral. Az elvárható kárenyhítés elmulasztása és 
az indokolatlan kockázatvállalás következménye a kárfelelősség közös – vagy 
károsulti közrehatással történő – megállapítása, és a kártérítés mértékének 
arányos csökkentése. Fontos ugyanakkor, hogy a kárenyhítés elmulasztása 
és az indokolatlan kockázatvállalás nem egyenlő azzal az esettel, amikor a 
károsult maga idézte elő a káreseményt – vagyis a károkozó és a károsult 
személye egybeesik, vagyis azonos.

21 A külső ok elháríthatatlansága ugyanis nem jelenti egyúttal azt, hogy 
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kártérítési rendszer második pillére – a felróhatóság – ilyen helyzet-
ben még vizsgálandó.22 Ilyen esetekben az adott helyzetben elvárható 
gondosság, vagyis az adott helyzet feletti uralom alapos vizsgálatával 
dönthető el, hogy az elháríthatatlan külső ok megszüntette-e a fél 
esemény feletti uralmát.

Összességében látható tehát, hogy a finn magánjog a kárfelelősséget 
egy dimenzióban képzeli el, és egyféle felelősségi alakzatot alkalmaz, 
amelynek azonban két alapvető tényezője – a kauzalitás és a felróhatóság 
– ellentétes irányba tolják el a felelősség formáját. E tényezők egymás 
feletti dominanciájának függvénye tehát, hogy a felelősség szubjektív 
vagy objektív elemei érvényesülnek-e az adott helyzetben.23

4. A vadállat fogalma, és az általuk okozott károkért való felelősség 

Eltérően a magyar rendszertől, a finn szabályozás nem a vadászható 
állatok, illetve védett vadon élő állatok szerint differenciál a károkozás 
szabályozásánál.24 A vadak által okozott károk szempontjából három 

megfelelő – adott helyzetben elvárható – gondosság mellett a nem várt 
esemény bekövetkezésére előzetesen ne lehetett volna felkészülni. Nem 
számít tehát, hogy a nem várt esemény milyen formában, milyen külső ok 
képében manifesztálódik, ha az erőbehatás lehetséges eredménye megfelelő 
gondosság mellett előrelátható.

22 Ekként a kórház uralma az események felett nem szűnik meg, ha egy nem 
várt természeti csapás – például elemi erejű vihar – vagy más külső ok kö-
vetkeztében a központi áramellátása akadozik vagy megszűnik; lévén bár 
az eredményt okozó hatást elhárítani nem lehet, illetőleg annak minden 
megjelenési formájára sem lehet érdemben felkészülni, a külső ok eredménye 
megfelelő gondosság esetén előrelátható, így az elhárítható. Vagyis, a kórház 
saját áramfejlesztő generátorok előzetes beszerzésével gondoskodhat a nem 
várt külső esemény egyik prognosztizálható eredményének elhárításáról, 
jóllehet a nem várt külső eseményt elhárítani (megszüntetni) nem lehet, 
illetőleg annak minden megjelenési formájára (vihar, árvíz, műszaki hiba 
az áramszolgáltatónál, stb.) vonatkozóan elvárni a felkészülést irreális.

23 PETRÉTEI Kristóf: A finn kötelmi jogról. In: Magyar Jog, 58. évfolyam, 
10. szám, 2011., 623-624.

24 A finn magánjog (polgári jog) rendszere a vadállatok által okozott károkkal 
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kategória különböztethető meg: a nagyragadozók, a szarvasfélék, valamint 
az egyéb vadállatok által okozott károk. A skandináv országok is hasonló 
alapelvek mentén alakították ki vadkárszabályozásukat. Finnországban 
kártérítésre kizárólag a nagyragadozók, valamint a szarvasfélék által 
okozott károk esetén van lehetőség. 

A Vadállatok Károkozásáról szóló 105/2009 számú résztörvény 
(Riistavahinkolaki) egyfelől meghatározza azon vadállatok körét, ame-
lyeknek egyedei által okozott károkat jogi értelemben vett és kártérí-
tésre jogosító károkozásként ismeri el; másfelől pedig felsorolja azon 
káreseményeket – ha úgy tetszik, az állat magatartásával összefüggésbe 
hozható „cselekményeket” –, amelyek bekövetkezése esetén kárfelelős-
séget vagy kártérítési kötelezettséget állapít meg.25

Kizárólag fajra pontosan meghatározott állatok közrehatásával be-
következő, jogszabályban rögzített események során keletkező károk 
vonatkozásában van helye kártérítésnek, illetőleg adott esetben kártalaní-
tásnak. Azokban az esetekben, amikor a káresemény a jogszabályokban 
nem nevesített vadállatok közrehatásának következtében áll be, avagy 
a jogszabályokban külön nem nevesített események vezetnek károso-
dáshoz, a kárfelelősség megállapítására nincsen lehetőség.

A hatályos szabályozás a nem nevesített vadállatok károkozását 
– illetőleg a résztörvényi taxációban említett állatok közrehatásával 
bekövetkező, ugyanakkor jogszabályban nem nevesített események be-
állásából eredő károkozásokat – nem tekinti jogilag releváns26 tényeknek.27 

kapcsolatos kárfelelősségi, valamint az okozott kár megtérítésére vonatkozó 
szabályokat két önálló ismérvrendszerű halmaz mentén demarkálja: az egyes 
állatfajok, illetőleg az állati „behatások” alapján.

25 A Vadállatok Károkozásáról szóló 105/2009 számú résztörvény (Riistava-
hinkolaki), 2. Fejezet.

26 Ennek megfelelően az ilyen módon bekövetkező károk nem valósítanak 
meg magánjogi tényállási elemeket, lévén nem minősülnek jogi tényeknek, 
így a világ és az emberi élet azon jelenségei és élethelyzetei közé tartoznak, 
amelyeket sem jogszabály, sem pedig utólagos bírói elismerés nem emelt a 
jogi tények szintjére.

27 Az egyéb vadállatok közrehatásából eredő károkozások esetén abban az 
esetben lehet helye kártérítésnek, ha a kár különösen jelentős mértékű, és 
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Ilyen esetekben tehát nem jön létre kártérítési jogviszony, a törvény-
ben nem nevesített állatokkal és/vagy eseményekkel összefüggésben 
keletkező káresemények bekövetkezése kárkötelmet nem konstituál.

A vadállatok által okozott károkért való felelősség kérdéskörének 
elsődleges jogforrása tehát a vadállatok károkozásáról szóló 105/2009 
számú résztörvény, amely tételesen nevesíti a vadkár szempontjából re-
leváns állatfajokat, illetőleg a vadkárként értékelhető eseményeket. Az 
állatfajok vonatkozásában utaló szabályokat fogalmaz meg a vadászatról 
szóló 615/1993 számú jogszabályra, amely a vadállat fogalmát definiálja,28 
a vadállatok károkozásáról szóló jogszabály pedig e tág fogalmat szűkíti 
tovább a saját tárgyi hatályának megfelelően. 

Vadállatok által okozott kár szempontjából vadállatnak minősülnek 
Finnország nagyragadozói, valamint a szarvasfélék (Cervidae). Nagy-
ragadozó az európai barnamedve (Ursus arctos arctos), a szürke farkas 
(Canis lupus), a hiúz (Lynx lynx), valamint a rozsomák (Gulo gulo), míg 
a szarvasfélék közé sorolja a jogszabály az európai dámvadat (Dama 
dama), a gímszarvast (Cervus elaphus), a szikaszarvast (Cervus nippon), 
a fehérfarkú szarvast (Odocoiieus virginianus), a jávorszarvast (Alces 
alces), valamint a finn erdei rénszarvast (Rangifer tarangus fennicus), 
amely nem azonos a félig domesztikált és Lappföldön nagy számban 
tenyésztett rénszarvassal (Rangifer tarangus).29

A rénszarvas (Rangifer tarangus) a finn kártérítési szabályok szem-
pontjából nem minősül vadállatnak, így más elbírálás alá esik, mint a 
fent felsorolt állatok. A rénszarvastartásra és ezzel egyidejűleg az általuk, 
továbbá a bennük okozott kárra vonatkozó elsődleges jogforrás a rénszar-
vastartásról szóló 848/1990 számú jogszabály. Átfedésben a vadállatok 
károkozásáról szóló résztörvény rendelkezéseivel, a rénszarvastartásról 
szóló törvény határozza meg a vadkár másik differentia specificáját, a 
vadkárokozásnak minősülő eseményt.30

a Vadállatok Károkozásáról szóló 105/2009 számú résztörvény 5. Bekez-
désében felsorolt feltételek fennállnak.

28 A Vadászatról szóló 615/1993 számú törvény (Metsästyslaki), 5. Bekezdés.
29 A Vadállatok Károkozásáról szóló résztörvény, 3-4. Bekezdés.
30 A károkozáshoz vezető és a vadállatok közreműködésével bekövetkező 
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A szarvasfélék által okozott károk között három kategóriát különböztetnek 
meg, jelesül: terményben okozott kár, állatokban okozott kár, valamint 
erdőben okozott kár.31 A terményben okozott kár kategóriája magában 
foglalja a termőföldben, a kertekben és hortikulturális létesítményekben 
(ideértve a palántás- és melegházakat), valamint a betakarított termény-
ben okozott kárt. Az erdőben okozott kár vonatkozásában erdőnek 
minősül bármely erdőgazdasági terület, így az irtás is; az állatokban 
okozott kár pedig a háznál vagy magántulajdonú legelőterületen tar-
tott haszonállatokban okozott kárt jelenti. Ezekben az esetekben a finn 
állam vállal felelősséget a szarvasfélék által okozott károkért, amelyek 
bekövetkezése esetén a Finn Államkincstár a külön a fenti kategóriákra 
elkülönített költségvetési forrásaiból fizeti meg a kártérítést.32

A nagyragadozók közreműködésével bekövetkező káresemények 
között is önálló kategóriákat állítottak fel, amely kategóriákra vonat-
kozóan az Államkincstár megfelelően különít el kompenzációs keretet. 
A terményben, az állatokban, az ingóságokban, valamint rénszarvasokban 
okozott kár33 mellett az emberi élettel és testi épséggel összefüggő események 
is önálló kategóriát képeznek.34 A terményben nagyragadozók által oko-
zott kár a szarvasféléknél már korábban részletezett károkat jelenti. Az 
állatokban okozott kár azonban kiegészül minden háziállattal, amely 
kiterjed valamennyi kedvtelésből tartott állatra is a haszonállatokon túl, 
valamint ide sorolják az állatok tartására, ellátására, takarmányozására 
és elkerítésére szolgáló valamennyi épületben, építményben, illetőleg 
létesítményben okozott kárt, és az Államkincstár ezekben az esetekben 
helytáll az okozott károkért.35 Nem terheli kártérítési kötelezettség az 
Államkincstárat abban az esetben, ha a nagyragadozót célzó vadászat 
során az a vadászatban résztvevő kutyákban okoz kárt.36 A nagyraga-

esemény vizsgálatánál is az egyes állatfajokra, illetve jogszabályi állatfaji 
kategóriákra lebontva határozza meg a finn jog a részletszabályokat.

31 A Vadállatok Károkozásáról szóló résztörvény, 3. Bekezdés.
32 A Vadállatok Károkozásáról szóló résztörvény, 3. Fejezet.
33 A Vadállatok Károkozásáról szóló résztörvény, 4. Bekezdés. 
34 A Vadállatok Károkozásáról szóló résztörvény, 6. Bekezdés.
35 A Vadállatok Károkozásáról szóló résztörvény, 6. Bekezdés (2).
36 A Vadállatok Károkozásáról szóló résztörvény, 12. Bekezdés (2).
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dozóknál az ingóságban okozott kárnak kell tekinteni a járművekben, 
illetve a járművek által vontatott eszközökben okozott károkat,37 amely 
kategória egyebekben magában foglalja a közúti forgalom során bekö-
vetkező vadelütést is. Amennyiben tehát a finn polgári jogi szabályok 
szerinti nagyragadozóval ütközik össze egy jármű, úgy a károkozásért 
a felelősséget a finn állam viseli, és a Finn Államkincstár megtéríti az 
okozott kárt.

A negyedik, nagyragadozókkal összefüggő káreseménynek minősül, 
ha a nagyragadozó a rénszarvasokban, a rénszarvasállományban tesz 
kárt.38 A rénszarvasok sajátos státuszú, és megítélésű haszonállatok 
Finnországban, és minden egyes egyed előre meghatározott regionális 
kvótarendszer szerint rénszarvas-gazdálkodással foglalkozó magán-
személyek tulajdonát képezi. Az állatok ugyanakkor félvad tartás 
útján élnek, házhoz, etetőhöz csak a téli hónapok során járnak, amely 
időszakban a gazdák az etetésre érkező jószágokat karámba zárják. Az 
év többi részét az állatok az erdőkben, a vadonban töltik, de minden 
egyes egyedet egyedi azonosító fülbilétával jelölnek meg, amelyen az 
adott állat tulajdonosának kódja került feltüntetésre. A rénszarvas 
speciális státusza, nemzeti szimbolikája, gazdasági szerepe, valamint 
az őslakos számi kisebbség életében betöltött fontossága okán különös, 
több jogágra kiterjedő állami védelmet élvez, amely természetesen érinti 
a kártérítési jogot is.

Fentieknek megfelelően a rénszarvasban okozott kár károsultja – 
vagyis az adott egyed tulajdonosa – szinte minden esetben azonosítható a 
biléták segítségével, ahogyan a nagyragadozó közreműködése is könnyen 
detektálható, lévén mind a négy említett nagyragadozó faj eltérő és 
egyedi sérüléseket illetőleg nyomokat hagy a tetemeken; azon kivételes 
esetekben, amikor a bilétát nem sikerül meglelni, az Államkincstár az 
elhullott rénszarvas helyén illetékes rénszarvas-gazdálkodási szövetkezet 
részére fizeti meg a kártérítést.

A nagyragadozók közreműködésével bekövetkezett károkozások 
utolsó csoportját képezik az emberi életet, testi épséget vagy egészséget 

37 A Vadállatok Károkozásáról szóló résztörvény, 16. Bekezdés.
38 A Vadállatok Károkozásáról szóló résztörvény, 13-15. Bekezdés.
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megkárosító károkozások. Ezekben az esetekben is az Államkincstárat 
terheli a kompenzációs kötelezettség azzal az eltéréssel, hogy a kártérítés 
általános szabályai szerint felel ezekért a károkért, amivel egyidejűleg 
a káresemény elháríthatatlanságának, valamint a károsult személyes 
közrehatásának az értékelésére is sor kerül.39 

Bármilyen állattal kapcsolatos kár megtérítéséről legyen is szó, a 
kártérítésként kifizetett összeg soha nem haladhatja meg az adott állat 
mindenkori forgalmi értékét;40 amennyiben az állat túlélte a kárese-
ményt, úgy a kártérítés legfeljebb az állatorvosi ellátási és gyógyszerezési 
költségek erejéig terjedhet, amely azonban így sem érheti el vagy lépheti 
át az állat mindenkori forgalmi értékhatárát.41

A finn Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztérium rendeletben 
határozza meg – sok esetben átalánydíj formájában – azt az összeget, 
amelyet a terményben, az állatokban, avagy az ingóságokban bekövet-
kezett károk megtérítése során, nevezett károk megtérítésére fizet ki.42

Mindemellett a vadállatok károkozásáról szóló résztörvény alapján 
a kormány jogosult további vadkárok esetére az Államkincstár kártala-
nítási kötelezettségét rendeletben megállapítani. Az Államkincstárnak 
továbbá joga van saját diszkrecionális jogkörében eljárva az e célból 
rendelkezésére álló költségvetési keret maradványforrásainak terhére 
és erejéig kártalanítást fizetni a szarvasféléken és a nagyragadozókon 
túl egyéb vadállatok, egy adott nagy kiterjedésű területet érintő, kü-
lönösen jelentős kárt okozó visszatérő károkozása esetén, amennyiben 
az okozott kár megfelelő vadászati tevékenység mellett sem lett volna 
megelőzhető vagy mérsékelhető.

39 A Vadállatok Károkozásáról szóló résztörvény, 22. Bekezdés.
40 A Vadállatok Károkozásáról szóló résztörvény, 11. Bekezdés (1), 13. Be-

kezdés (1).
41 A Vadállatok Károkozásáról szóló résztörvény, 11. Bekezdés (1).
42 A Vadállatok Károkozásáról szóló résztörvény, 11. Bekezdés (2).
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5. A rénszarvasok által okozott károkért való felelősség és a kár-
talanítás egyéb esetei

Jóllehet a kártérítési jog szempontjából a rénszarvas nem minősül 
vadállatnak, életmódja, előfordulása és gyakorisága okán mégis fontos 
összegezni az általuk okozott károkért való felelősségi szabályokat.

A Rénszarvastartásról szóló 848/1990 számú törvény (Poronhoi-
tolaki) meghatározza a finnországi rénszarvas-gazdálkodási terület jogi 
fogalmát, amely nagyjából megegyezik a Lappföldi Régióval a Tornio, 
Kemi, illetőleg Keminmaa települések közigazgatási területét, valamint 
az Oulu Régió egyes területeit kivéve.43 A rénszarvas-gazdálkodási te-
rület állami avagy önkormányzati tulajdonban álló részén semmilyen 
esetben sem illeti meg kártérítés a rénszarvasok által okozott kárért az 
államot illetőleg az önkormányzatokat, sem pedig a rénszarvas-gaz-
dálkodási területen az állami illetve önkormányzati tulajdonban álló 
földek illetve erdők bármely jogcímű használóját.44

A rénszarvas-állomány által a termőföldekben, a magánerdőkben, 
a magánkertekben és egyéb hortikulturális létesítményekben okozott, 
rénszarvasok tevékenységével összefüggő károkat elsősorban a rénszar-
vas-gazdálkodási szövetkezet köteles megtéríteni.45 A rénszarvas-gaz-
dálkodási szövetkezetet mindemellett kármegelőzési kötelezettség is 
terheli, amely kiterjed a termőföldek illetőleg magánerdők kerítéssel 
történő elkülönítésére, amely alkalmas a rénszarvasok távoltartására.46 
A rénszarvas-gazdálkodási területen tehát az elkerítés a rénszarvas-gaz-
dálkodási szövetkezet kötelezettsége, nem pedig az érintett föld- és 
erdőterületek tulajdonosaié. Nem minősül ugyanakkor rénszarvasok 
általi károkozásnak az erdőterület talajának letaposása, a zuzmók és 
fűfélék erdőtalajról történő lelegelése, illetőleg a fákban vagy cserjékben 

43 A Rénszarvastartásról szóló 848/1990 számú törvény (Poronhoitolaki) 2. 
Bekezdés (1).

44 A Rénszarvastartásról szóló 848/1990 számú törvény 34. Bekezdés.
45 A Rénszarvastartásról szóló 848/1990 számú törvény 35. Bekezdés
46 A Rénszarvastartásról szóló 848/1990 számú törvény 31-32. Bekezdés
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okozott kár, kivéve a növendék erdők fáiban és cserjéiben okozott kárt.47

A rénszarvasok nagy száma és gyakorisága egyidejűleg gyakori 
közúti jelenlétet is feltételez: a vadelütések száma Lappföldön legna-
gyobb arányban rénszarvasokat érint. Gépjármű (vagy egyéb jármű) 
és rénszarvas ütközése esetén a rénszarvasban bekövetkezett kár vonat-
kozásában a Finn Államkincstárat nem kártérítési, hanem kártalanítási 
kötelezettség terheli, amelynek értelmében a rénszarvas tulajdonosának 
– vagy amennyiben a tulajdonos nem megállapítható, az illetékes 
rénszarvas-gazdálkodási szövetkezetnek – a rénszarvasban beállott kár 
erejéig kártalanítást fizet a Gépjármű Biztosító Központon keresztül. A 
Gépjármű Biztosító Központ minden esetben megtéríti a rénszarvasban 
bekövetkezett kárt, függetlenül attól, hogy milyen körülmények között 
került sor a gépjármű és a rénszarvas összeütközésére.48

A finn polgári jog, illetőleg kártérítési jog egyebekben nem tekinti 
az ütközést kárkötelmet konstituáló eseménynek. A károsult járműtulaj-
donos tehát a saját maga által kötött gépjármű-biztosítás alapján járhat 
el saját kárának megtérítése érdekében. 

6. A vadászat joga, annak gyakorlása és a vadgazdálkodás Finn-
országban

Az északi országokban a természethez való kötődés a kultúra egyik 
fontos alapköve, ekként a vadászat is a hagyományos életmód szerves 
részét képezi. Célja nemcsak élelemszerzés, hanem népszerű rekreációs 
tevékenység is. Finnországban a vadászatot elsősorban a Vadászatról 
szóló 615/1993 számú törvény szabályozza. A törvény nemcsak a vadá-
szati jogosultsággal, annak bérbeadásával és a kiadható engedélyekkel 
kapcsolatos előírásokat tartalmazza, hanem rendelkezik a vadászat 
gyakorlásának módjáról, a vadállatok védelméről, vadgazdálkodásról, 
a kutyák tartásáról, valamint a vadászat jogszerűtlen gyakorlásáról és 
annak következményeiről is.

47 A Rénszarvastartásról szóló 848/1990 számú törvény 34. Bekezdés (1).
48 További információért lásd a Gépjármű Biztosító Központ honlapját: 

https://www.lvk.fi/en/.
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Több, mint 300 000 finn rendelkezik vadászati kártyával. Ez a teljes 
lakosság 6%-át teszi ki, ami az össznépességhez viszonyított számokat 
tekintve a legmagasabb egész Európában. A vadászok 8%-a nő, ez az 
arány évről évre növekszik.49

Annak érdekében, hogy vadászhassanak, Finnországban a vadászok 
éves vadgazdálkodási díjat kötelesek fizetni. Az adott vadászati évre 
szóló vadgazdálkodási díj befizetésének igazolása a vadászati kártya. 
A vadászati kártya előfeltétele a vadászvizsga sikeres abszolválása. A 
vizsga 1964 óta kötelező. A kártya egy vadászati évre (augusztus 1-től 
a következő naptári év július 31-ig) érvényes. A vadgazdálkodási díj 
magában foglalja a vadászbiztosítást is, amely fedezi a vadászat során 
keletkező, lőfegyver által okozott személyi sérüléseket. A biztosítás egy 
vadászati évre érvényes Finnországban, valamint az északi országokban 
és az Európai Unió tagállamaiban, amennyiben a vadászat időtartama 
nem több mint 60 nap. A vadászok által befizetett díjakból befolyó 
összeg a vadállatok élőhelyének jobbá tételére fordítandó. 

A vadászoknak ezen felül rendelkezniük kell vadászengedéllyel arra 
a területre, ahol vadásznak. Finnországban a vadászati jog jogosultja 
a földtulajdonos, aki az adott területre vonatkozó jogosultságot bérbe 
adhatja. Az ország erdeinek, földjeinek és édesvízi területeinek 65%-a 
magánkézben van. A vadászok által alapított vadásztársaságok bérbe 
veszik a területeket vadászat és vadgazdálkodás céljából. Finnország 
földjeinek 25%-a állami tulajdonban van, főként az ország keleti és 
északi részén. Ezeken a területeken az Állami Erdőgazdálkodási Vállalat 
(Metsähallitus) felel a vadászati joggal, valamint vadgazdálkodással 
kapcsolatos ügyekért. 

Finnországban 34 különböző emlős- és 25 madárfajra lehet vadász-
ni. Egyes vadfajok (főként nagyvadak, pl. a jávorszarvas) esetében a 
szabályozás szigorúbb, külön engedélyt ír erő. A Finn Vad- és Halászati 
Intézet minden évben becslést készít a vadállomány sűrűségéről. A 
Földművelésügyi és Erdészeti Minisztérium ennek alapján határozza 
meg a kiadható engedélyeket, amelyeket aztán a Finn Vadvédelmi 

49 Suomen RIISTAKESKUS (Finish Wildlife Agency): Hunting in Finland, 
2021.
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Ügynökség állít ki. Apróvadak vadászatát az Állami Erdőgazdálkodási 
Vállalat engedélyezi az állami tulajdonú földeken. Az engedély személyre 
szól, tartama általában 1-7 nap, és szigorú kvótát tartalmaz.

Jávorszarvas, más szarvasfélék, vaddisznó, valamint medve golyós 
vadászpuskával történő vadászatának előfeltétele a sikeres lővizsga. A 
nyilvános lővizsgákat az egyes vadgazdálkodási egyesületek szervezik, 
főként nyáron és kora ősszel. A sikeres lővizsga letételéről szóló igazolás 
a vizsgától számított 3 évig érvényes.

A vadászszezon augusztus 20-án, a lúdfélék vadászatával kezdődik. 
A vadak kizárólag az adott vadfajtára kijelölt vadászszezonban vadász-
hatók. Védett természeti területeken a vadászat gyakran korlátozott.

A vadgazdálkodásért elsősorban a Finn Vadvédelmi Ügynökség 
(Suomen riistakeskus) felel. A 2011-ben felállított intézmény magába 
olvasztotta a korábbi vadgazdálkodási körzeteket. A vadgazdálkodás 
célja a vadállomány növelése, megtartása és javítása, illetőleg a külön-
böző populációk közti egyensúly fenntartása. A főbb vadgazdálkodási 
intézkedések körébe tartozik a vadak életkörülményeinek javítása, ille-
tőleg a vadállomány méretének szabályozása. Az állományszabályozó 
vadászatot két esetben engedélyezheti a Finn Vadvédelmi Ügynökség: 
károkozás alapján, valamint a populáció szabályozása céljából. A far-
kasok állományszabályozó vadászata Finnországban károkozás alapú. 
Az engedély kiadásához alapos indokolás szükséges, a vadászatnak 
pedig a kárt ténylegesen okozó egyedre kell irányulnia. A populációt 
szabályozó vadászati engedély előfeltétele, hogy az adott faj kedvező 
védettségi állapota megmaradjon. A medvék, valamint hiúzok állomány-
szabályozása főleg e körben történik. Ebben az esetben a cél az egész 
állomány fejlődésének befolyásolása, így a vadászat nem meghatározott 
egyedekre irányul.

A finn joggyakorlatban nemcsak a nagyragadozók által okozott károk 
szabályozása, hanem ezen állatok védelme is fontos szerepet kap. Ennek 
jelentős példája az Európai Unió Bíróságánál a finn legfelsőbb közigaz-
gatási bíróság (Korkein hallinto-oikeus) által kezdeményezett előzetes 
döntéshozatali eljárás.50 Az eljárás alapjául szolgáló ügyben a Tapiola 

50 C-674/17. számú ügy, európai esetjogi azonosító: ECLI:EU:C:2019:394.
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természetvédelmi egyesület azt kérte a kérdést előterjesztő bíróságtól, 
hogy semmisítsen meg két határozatot, amelyekkel a Finn Vadközpont 
a 2015–2016. évi vadászidényre az úgynevezett állományszabályozó 
vadászat gyakorlata keretében engedélyezte farkasok kilövését. A gya-
korlat célja az volt, hogy fokozza a farkasok által elfoglalt területekkel 
szomszédos területeken élő lakosság szociális toleranciáját az állatok 
jelenlétét illetően, annak érdekében, hogy csökkentsék az orvvadászatot, 
és ily módon javítsák a farkaspopuláció védettségi állapotát. A finn 
bíróság kérdését az „élőhelyvédelmi irányelvnek”51 nevezett 92/43/
EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdése e) pontjának értelmezésével 
kapcsolatban fogalmazta meg: engedélyezhetik-e a tagállamok az ál-
lományszabályozó vadászatot az élőhelyvédelmi irányelv hivatkozott 
pontja alapján, és ha igen, akkor milyen feltételek mellett. Az Európai 
Unió Bíróságának álláspontja szerint a kérdéses jogszabályhellyel nem 
ellentétes, ha egy tagállam eltér az irányelvben felsorolt fajok52 szándékos 
elpusztításának az irányelv által előírt tilalma53 biztosítására irányuló 
kötelezettségétől és engedélyezi a farkasvadászatot az orvvadászat elleni 
küzdelem, a kutyákat érintő sérülések megelőzése, illetőleg a lakosság 
általános biztonságérzetének javítása céljából, amennyiben a tagállam 
bizonyítja, hogy teljesült az említett irányelv hivatkozott pontjában 
rögzített valamennyi feltétel. A Bíróság végkövetkeztetésében egyéb, 
értelmező jellegű iránymutatásokat is megfogalmazott.

7. Kitekintés – A vadállatok által okozott károkért való kárfele-
lősség szabályozása a skandináv országokban

7.1. Svédország

Hasonlóan a finn rendszerhez, a skandináv országok szabályzása sem 
a magyar jog szerinti kategóriákat (vadászható állatok, védett vadon 

51 A Tanács 92/43/EGK Irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről.

52 Élőhelyvédelmi irányelv, IV. melléklet a) pont, köztük a Canis lupus faj.
53 Élőhelyvédelmi irányelv, 12. cikk a) pont.
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élő állatok) követi a károkozás szabályozásánál. A svéd szabályozás 
alapján kizárólag a jogszabályban felsorolt, védett vadak által okozott 
károk után jár kártérítés. Svédországban a vadak által történő vagyoni 
károkozás esetén alapelv, hogy a károkat lehetőleg rendes vadászattal 
kell megelőzni. Amennyiben megtörténtek a megelőző intézkedések, 
de azok nem voltak elegendőek a vagyontárgyak megóvására, az állam 
kártérítést biztosít. A kártérítésre való jogosultsághoz azonban jogsza-
bályban meghatározott feltételek fennállása szükséges. A károkat a 
regionális közigazgatási tanácsnak kell bejelenteni. 

Svédország nagyragadozói a rozsomák (Gulo gulo), a hiúz (Lynx 
lynx), az európai barnamedve (Ursus arctos arctos), valamint a szürke 
farkas (Canis lupus).54 A nagyragadozók jelentős része nagy kiterjedésű 
területeken él, a népesség növekedésével pedig szükségszerűen egyre 
több érintetlen természeti területet alakítanak mezőgazdasági területté. 
Ekként nem meglepő, hogy a nagyragadozók, amelyek így a vadon és 
a mezőgazdasági területek határán élnek, esetenként rénszarvasokat és 
más haszonállatokat zsákmányolnak. Ez komoly gazdasági veszteséget 
okoz az állattartóknak, akik megélhetésük biztosítása és a további károk 
megelőzése érdekében gyakran levadásszák a kárt okozó ragadozót.55 
A nagyragadozók védelme azonban nélkülözhetetlen, mivel a biodi-
verzitás fontos komponensét képezik. A fokozott jogi védelemnek, 
valamint az egyéb állománynövelő törekvéseknek köszönhetően, a 
nagyragadozók populációja jelentősen megnövekedett, nagyságuk mára 
elérte a kormány által kitűzött minimum célokat. Egyértelmű tehát, 
hogy a probléma megoldására olyan módokat kell keresni, amelyek 
kedveznek mind a természetnek, mind pedig az állattartóknak. A fenti 
ellentétek foldására Svédországban átalány alapú rendszert vezettek be, 
amelytől a konkuráló érdekek szinkronizálását remélik. Az átalány 

54 Ezen emlősök mindegyikét felsorolja az élőhelyvédelmi irányelv II. mel-
léklete. 

55 A legjelentősebb kárt a rénszarvasállományban a rozsomák okozza, amely 
– ellentétben a többi nagyragadozóval – nagyrészt rénszarvassal táplálkozik, 
európai élőhelye pedig megegyezik Svédország és Finnország rénszarvas-gaz-
dálkodási területeivel. A rozsomák után a legtöbb kárt a hiúz okozza. 
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pénzbeli vagy természetbeni juttatás egyének vagy csoportok részére, 
bizonyos feltételek fennállása esetén.56 Az átalányt szigorúan quid pro 
quo („valamit valamiért”) alapon fizetik, alapja kizárólag az eredmény, 
az adott eredményhez vezető okok irrelevánsak.

Észak-Svédországban a rénszarvastartás az egyik legelterjedtebb 
földhasználati forma.57 A nagyragadozók által a rénszarvasállomány-
ban okozott kár nagy problémát jelent a rénszarvastartóknak. Fontos 
megjegyezni, hogy Svédországban, valamint Norvégiában az őshonos 
számi kisebbségnek58 kizárólagos joga van a rénszarvastartáshoz,59 
ekként a rénszarvasállományban okozott kár károsultjai is a számik, 

56 Albers HEIDI, Paul FERRARO: Economics of  Biodiversity Conservation 
in Developing Countries. In: Toman, M. and Lopez, R. (eds), Economic 
Development and Environmental Sustainability: new policy options. New 
York: Oxford University Press, 2006., 382-411.

57 Az ipari erdőgazdálkodás, valamint a rekreációs célú földhasználat, pl. 
vadászat, horgászat mellett.

58 A számi Észak-Európa őslakos népcsoportja. Finnország, Svédország, Nor-
végia, valamint az oroszországi Kola-félsziget területén élnek, saját nyelvük 
a finnugor nyelvcsaládba tartozó számi nyelv, amely 9 külön nyelvjárásra 
osztható. Nomád nép, hagyományosan halászó-vadászó, gyűjtögető életmó-
dot folytattak, illetőleg rénszarvastartással foglalkoztak. Svédországban és 
Norvégiában a számik kizárólagos joga a rénszarvastartás. A számik jogaik 
érvényesítésének elősegítésére négyévente demokratikus választás útján „számi 
parlamentet” alakítanak Finnországban, Svédországban és Norvégiában. A 
számi parlamentek ugyan csupán tanácsadó testületek, de befolyásolhatják 
a nemzeti parlamentek számikat érintő jogalkotását. A nemzeti számi parla-
mentek együttműködését a Számi Parlamentáris Tanács segíti. 

Több információért a számikról lásd bővebben: Elina HELANDER: The Sami 
People. In: No Beginning, No End – The Sami Speak Up (edited by Elina 
Helander, Kaarina Kalio). Circumpolar Research Series, No. 5, 1998.; Anna 
GREMSPERGER: On the Sami minority. In: JURA vol. I, 2012., 135-147.

59 Timo KOIVUROVA, Vladimir MASLOBOEV, Kamrul HOSSAIN, Vigdis 
NYGAARD, Anna PETRÉTEI, Svetlana VINOGRADOVA: Legal Protec-
tion of  Sami Traditional Livelihoods from the Adverse Impacts of  Mining: 
A Comparison of  the Level of  Protection Enjoyed by Sami in Their Four 
Home States. In: Arctic Review on Law and Politics, Vol. 6, No. 1, 2015., 
11-51.
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ugyanakkor a két ország jogi szabályozása egyebekben teljesen eltérő. 
A svédországi rénszarvas-gazdálkodási területet a rénszarvastartásról 
szóló 1971. évi 437. törvény határozza meg.60 

A rénszarvastartás igazgatását megkönnyítendő Svédország számik 
által lakott, északi részét 51 rénszarvas-gazdálkodási kerületre, avagy 
számi falura (Sameby) osztották. A kerületek az ország területének 
mintegy 40%-át61 fedik le, határaik nem követik szükségszerűen a 
megyék, települések között húzódó közigazgatási határokat. 1996-ban 
új kártérítési rendszert vezettek be. A rendszer bevezetésének egyik fő 
célja az volt, hogy megakadályozza az ország rozsomák, hiúz és farkas 
populációjának jelentős mértékű csökkenését. Ellentétben a korábbi, a 
ragadozók által elejtett állatok tényleges számán alapuló gyakorlattal, 
az új szabályozás a nagyragadozóknak az adott rénszarvas-gazdálkodási 
kerület területén igazolható szaporulatát veszi figyelembe. A kifizetés 
a tényleges károkozástól függetlenül történik, a szaporulat után, tehát 
akkor, amikor az utód még túl fiatal ahhoz, hogy kárt okozzon. Ekként 
a rendszer morális aggályokat sem vet fel. A kártérítés mértékének 
megállapításakor annak a kárnak a pénzbeli értékét veszik alapul, amit 
az utód élete során (a jövőben) várhatóan okoz majd. Példának okáért, 
a kerületben található rozsomák odú vagy egy tartósan a kerületben 
tartózkodó és szaporodó hiúz család megegyezik 200 rénszarvas piaci 
értékével, függetlenül a ténylegesen megölt állatok számtól. A területen 
lévő barna medve, valamint farkas után is jár a kártérítés, noha ezek a 
ragadozók tipikusan kisebb veszélyt jelentenek a rénszarvas állományra. 
A kártérítési alapot az Agrárminisztérium kezeli. 

A rendszer célja a károk megelőzésére, illetve azok kockázatának 
csökkentésére való ösztönzés, így a kártérítés összege az egyes kerü-
leteknek fontos bevételi forrást jelent. A kártérítést nem közvetlenül 
a rénszarvas tulajdonosok kapják, hanem a rénszarvas-gazdálkodási 
kerület, annak felhasználásáról az adott kerület bizottsága dönt.62

60 A Rénszarvastartásról szóló 1971. évi 437. törvény (Rennäringslagen 1971: 
437).

61 Nagyjából 180 000 km2.
62 Mariella FOURLI: Compensation for damage caused by bears and wolves in 
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Más háziasított állatok esetében az elsődleges alapelv a károk kocká-
zatának megelőző intézkedésekkel való csökkentése. A nagyragadozók 
által leggyakrabban elejtett állat a juh, évente kb. 500 juhot ejtenek el 
vagy sebesítenek meg.63 Más haszonállatok ritkán esnek áldozatul: a 
marha-, kecske-, valamint baromfiállományban okozott kár az összes 
kár mindössze 1 – 4 %-át teszi ki. A nagyragadozók által az állatál-
lományban okozott valamennyi kár után jár kártérítés. A kártérítésre 
való jogosultságot az elpusztult állat vizsgálatát követően egy, az érintett 
regionális közigazgatási tanács által meghatalmazott szakember állapítja 
meg, eseti jelleggel.64 A kártérítés mértékére vonatkozó ajánlást a Svéd 
Vadkárközpont állapítja meg, ez azonban a regionális igazgatásra nézve 
nem kötelező erejű.65 A Környezetvédelmi Hatóság évente utalja ki a 
kártérítésre szánt pénzalapot az egyes megyéknek, a megyei közigazgatás 
általi igénylés szerint.

A svéd farmereket komoly kihívás elé állítja a lúdfélék által a ta-
karmányban okozott károk kezelése. Tipikus károkozók az apácalúd 
(Branta leucopsis), a nyári lúd (Anser anser), a vetési lúd (Anser fabalis), 
valamint a nagy lilik (Anser albifrons), amelyek nemcsak a termény 
megdézsmálásával, hanem annak letaposásával is komoly károkat okoz-
nak. A károk, valamint a konfliktusok enyhítésére több intézkedést is 
bevezettek. A termény védelme érdekében speciálisan, megyénként és 
lúdfajtánként szabályozzák a különböző fajták vadászatát. A kártérítésre 
való jogosultság is eltérő lehet megyénként, illetve lúdfajtánként. A 

the European Union: Experiences from LIFE-Nature projects. Luxembourg: 
Office for Official Publications of  the European Communities, 1999. 

63 Katarina ELOFSSON, Marit WIDMAN, Tobias Häggmark SVENSSON, 
Marc STEEN: Påverkan från rovdjursangrepp på landsbygdsföretagens 
ekonomi Report 167, Department of  Economics, Swedish University of  
Agricultural Sciences, Uppsala, 2015.

64 Astrid ZABEL, Karin HOLM-MÜLLER: Performance payments for 
carnivore conservation in Sweden. Agricultural and Resource Economics, 
Discussion Paper 2007:2.

65 Marit WIDMAN, Katarina ELOFSSON: Costs of  Livestock Depredation by 
Large Carnivores in Sweden 2001 to 2013, Ecological Economics, Volume 
143, 2018., 188-198.
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károkat a közigazgatási tanácsnak kell bejelenteni, ami aztán speciálisan 
képzett szakértőt rendel ki. A kártérítés mértékének megállapításánál 
figyelembe veszik többek között a biomasszát, valamint a bevételkiesés 
mértékét. Teljes kártérítés jár az apácalúd által okozott károkért, de 
egyes megyékben és bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. védett 
területek közelében) teljesen vagy részlegesen megtérítik a más fajták 
által okozott károkat is. A kártérítés kifizetéséért a közigazgatási tanács 
felel, az alapot egy speciális állami alap, a Svéd Vadkáralap kezeli.66 

A nem nagyragadozók által okozott károk kezelésére állami támogatás 
igényelhető. A támogatás kármegelőzésre fordítandó, és a költségeknek 
akár a 80%-át is fedezi. A támogatást ugyanabból az alapból fizetik, 
mint amiből a kártérítést. A kármegelőzést, valamint kárenyhítést célzó 
egyéb intézkedések pl. a helyi és nemzeti munkacsoportok létrehozása 
az érdekelt felek bevonásával, területek körbekerítése, a termelési tervek 
megváltoztatása, állományszabályozás, feltételes vadászat. Ezeken felül 
egyéb, akár innovatív módszerek is elképzelhetők. Példának okáért, 
az erdőgazdálkodási szektor jelentős károkozója a jávorszarvas (Alces 
alces),67 amely lomblevél- és rügyevő életmódjával tipikusan a fiatal 
erdőállományban, főként az erdei fenyőkben (Pinus sylvestris) okoz 
kárt. A károk jelentősebb mértékű enyhítése céljából a farkasállomány 
rekolonizációjának lehetőségét vizsgálták68 a szakemberek.69

66 Ingunn M. TOMBRE: An overview of  the Management Measures for 
Geese in Range States of  the European Goose Management Platform, 
EGMP Publication No. 10, 2019., 29-30.

67 Eugene E. EZEBILO, Camilla SANDSTRÖM, Göran ERICSSON: Browsing 
damage by moose in Swedish forests: assessments by hunters and foresters, 
Scandinavian Journal of  Forest Research, 2012, 27:7, 659-668.

68 Morgane GICQUELA, Håkan SANDA, Johan MÅNSSONA, Märtha 
WALLGREN, Camilla WIKENROSA: Does recolonization of  wolves 
affect moose browsing damage on young Scots pine? In: Forest Ecology 
and Management, Volume 473, 2020., 118-298.

69 A farkasállomány rekolonizációjára ez esetben végül nem került sor. A 
kutatás ugyanis azt mutatta, hogy egyéb tényezők (pl. a hótakaró vastagsá-
gának csökkenése, az adott terület útsűrűsége), valamint a jelentős emberi 
beavatkozás (pl. erdőgazdálkodás) jóval nagyobb hatással vannak a jávor-
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A mezőgazdasági növényeket nemcsak a lúdfajták, hanem más vadak 
is veszélyeztetik. A Svéd Mezőgazdasági Tanács felmérése szerint bizonyos 
területeken, így pl. Sörmland megyében a kalászos-, len- és repcetermény 
jelentős hányadát pusztíthatják el a vaddisznók, valamint a gímszarvasok 
és a dámszarvasok. A vadászható vadak által okozott kár után azonban 
nincs lehetőség kártérítés igénylésére.70

A vadállatok által okozott károk megelőzésére és kezelésére egyéb, 
régiónként eltérő megoldások is elképzelhetőek, amelyre jó példa a fókák 
által okozott károk szabályozása. Svédország hosszú tengeri partvonala 
ugyanis ideális feltételeket biztosít a halászati ipar, főként a kisüzemi 
parti halászat számára. 

A növekvő fóka populáció azonban egyre nagyobb veszélyt jelent az 
iparágra, egyrészt a halászathoz használt eszközök megrongálása, másrészt 
a zsákmány megdézsmálása okán.71 Mint ahogy más vadállatok esetében 
is láthattuk, a fókák általi károk kezelésének alapja szintén a megelőzés. 
A 1987:905 számú svéd Vadászati rendelet alapján a Környezetvédelmi 
Hatóság engedélyezheti a fókák kontrollált vadászatát72 egyebek mellett 

szarvasok viselkedésmintáira, mint a rekolonizáció lenne.
70 Bővebb információért lásd a Svéd Mezőgazdasági Tanács honlapját: https://

jordbruksverket.se/. 
71 Seals-fisheries conflict in Sweden (Baltic Marine Ea régiónvironment Pro-

tection Commission), Sweden, 2016.
72 Assessment of  the potential impact of  a ban of  products derived from 

seal species (European Commission Directorate-General Environment), 
Denmark, 2008., 81.
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a halászatban, valamint vizekben73 történő, jelentős károkozások74 meg-
előzése érdekében.75 

7.2. Norvégia

Svédországhoz hasonlóan Norvégia is a nagyragadozók populációjának 
fenntartására törekszik. Az itt található nagyragadozók szintén a farkas, 
a rozsomák, a barna medve, valamint a hiúz. Mindkét ország parla-
mentje amellett foglalt állást, hogy a ragadozók által elejtett állatok, 
tipikusan a juh és a félig háziasított rénszarvas, után teljes kártérítés jár. 
Amíg azonban Svédországban a kb. 450 000 juhot nagyrészt elkerített 
legelőkön, farmokon tartják, addig Norvégiában 2 millió juh legel 
szabadon a hegyekben és az erdei területeken. Ennek következtében 
jelentős különbségek vannak a nagyragadozók által elejtett juhok 
számában, ekként a kártérítés összegében is. A nagyragadozók által 
elejtett rénszarvasok után járó kártérítés összege nagyjából megegyezik 
a két országban, Norvégiában azonban az állam által fizetett kártérítés 
alapja a ténylegesen elejtett állatok száma.76 

73 További megelőző intézkedésként Európai uniós támogatásra lehet pá-
lyázni (az Európai Tengerügyi és Halászati Alaphoz) a fókákkal szembeni 
halászfelszerelésekre és a fogások védelmét szolgáló berendezésekre való 
beruházásokhoz. Ilyen felszerelések elsősorban a lazac halászathoz érhetők 
el. Más ágazatokban, ahol efféle megelőző eszközök nem állnak rendelkezés-
re, a fókák által okozott kár után állami kártérítés igényelhető. A regionális 
halászati hatóságok a halászok képviselőivel együttműködve határozzák 
meg a kár megtérítésének pontos menetét, ami ennélfogva halászati régi-
ónként eltérő lehet. A Svéd Tengerészeti és Vízgazdálkodási Ügynökség 
által biztosított, központi pénzalapból azok a régiók részesülnek nagyobb 
arányban, amelyekben több a bejelentett, fókák által okozott kár, valamint 
nagyobb az ott halászott halfajok halgazdálkodási. 

74 Vadászati rendelet (Jaktförordningen (1987:905) 9. Bekezdés.
75 Staffan WALDO, Anton PAULRUD, Johan BLOMQUIST: The Economic 

Costs of  Seal Presence in Swedish Small-Scale Fisheries, AgriFood Econo-
mics Centre, Sweden, 2019., 5.

76 Jon E. SWENSON, Henrik ANDRÉN: A tale of  two countries: large de-
predation and compensation schemes in Sweden and Norway. In: People 
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Svédországhoz hasonlóan, a norvég mezőgazdaságban is jelentős 
károkat okoznak a lúdfélék. Az ebből eredő konfliktusok kiküszöbölé-
sére, valamint a károk megelőzésére állami támogatás vehető igénybe. 
A konfliktusokat további intézkedésekkel, pl. állományszabályozással, 
vadászattal, elriasztással is igyekeznek csökkenteni. A támogatásra való 
jogosultság, valamint a további intézkedések alkalmazási köre azonban 
jelentősen korlátozott a svéd mintához képest. A lúdfélék által okozott 
károkért Norvégiában nem jár kártérítés. Állami támogatás kizárólag 
az apácalúd (Branta leucopsis) és a rövidcsőrű lúd (Anser brachyrhynchus) 
északi populációi által a tavaszi vándorlás során okozott károkért vehető 
igénybe, meghatározott megyék területén.77

7.3. Dánia

A dán jogban nem ismeretes a vadon élő állatok által okozott károk 
megtérítésére vonatkozó általános jogszabály. A vadak által okozott 
károkért általánosságban véve nem jár semmilyen kompenzáció, ek-
ként sem kártérítés, sem állami támogatás nem vehető igénybe. Nem 
nagyragadozók (pl. lúdfélék) okozta károk esetén a Dán Környezeti és 
Természeti Hatóság adhat engedélyt állományszabályozó vadászatra.78

8. Összegzés

A vadállatok által okozott károk vonatkozásában a finn jog szűkítő 
megközelítést alkalmaz,79 és az ország természeti adottságainak, valamint 

and Wildlife, Conflict or Coexistence? (edited by R. Woodroffe, S. Thirgood, 
A. Rabinowitz), Cambridge University Press, Cambridge, 2003., 323-339. 

77 Ingunn M. TOMBRE: An overview of  the Management Measures for 
Geese in Range States of  the European Goose Management Platform, 
EGMP Publication, No. 10, 2019., 27-28.

78 Ingunn M. TOMBRE: An overview of  the Management Measures for 
Geese in Range States of  the European Goose Management Platform, 
EGMP Publication No. 10, 2019., 12-13.

79 A finn kártérítési jog egy dimenziós kártérítési modelljében a károkozáshoz 
vezető tevékenység veszélyessége erősíti vagy gyengíti a felelősség szubjektív 
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gazdag növény- és állatvilágának is köszönhetően – a jogszabályokban 
nevesített kivételektől eltekintve – „természeti”, vagyis jogi felelősségen 
kívüli jelenségekként kezeli a vadállatok közrehatásával bekövetkező 
káresemények többségét. Ahogy a régi finn közmondás tartja: „luonto 
tikanpojan puuhun ajaa” – a harkályt a természet a fához hajtja. A 
természetnek vannak olyan törvényszerűségei, amelyek így is, úgy is 
bekövetkeznek – a finn vadkár szabályozása pedig ezt a szemléletet 
képezi le: a vadállatokkal való együttélés óhatatlanul konfliktusokat 
idéz elő, ezen változtatni nem lehet, és nem is cél.

A jogszabályokban nem nevesített vadállatok által okozott károkat, 
illetve a nevesített vadállatok által okozott azon károkat, amelyeket a 
jog nem határoz meg, a károsultak maguk viselik.80 A károsultak kár-
biztosítás (vagyonbiztostás) útján mérsékelhetik az őket érő károkat.81

A finn megközelítés az öngondoskodást és egyéni felelősséget 
helyezi előtérbe, amelynek részét képező felelősségteljes előrelátás és 
magas biztosítási hajlandóság feltehetőleg nagymértékben hozzájá-
rult a más európai országokhoz viszonyított nyugodtabb és békésebb 
közúti közlekedési kultúra kialakulásához, amely valamennyi északi 
országra jellemző – végeredményben a többi skandináv állam is ezt a 
megközelítést alkalmazza.82

és objektív elemeit.
80 Látható, hogy a finn jog az állati behatásokat és ezek következményeit csak 

meghatározott állatfajok esetében és csak kategorikusan tipizált események 
együttese esetén tekinti jogilag releváns ténynek, amelynek megléte elen-
gedhetetlen a kárkötelem keletkezéséhez.

81 A jogszabályokban nem nevesített állati behatásokat a finn jog legfeljebb 
biztosítási jogviszonyon belül értékelhető biztosítási eseményekként szemléli, 
és a kárfelelősség szabályait esetükben nem tekinti sem alkalmazandónak, 
sem irányadónak.

82 Az északi országok közötti szabályozási különbözőségeket és a normaalkotás 
jellegzetességeit a vadkárral kapcsolatos normák és azok részletgazdagsága 
is szemlélteti. A keleti (svéd-finn) ághoz tartozó országok – a nyugati (nor-
vég-dán) megoldásokkal ellentétben – kontinentális jellegű megközelítéssel 
operálnak, és (elsődlegesen résztörvényi) jogszabályalkotás valamint bírói 
esetjog sajátos vegyítésével érik el a szabályozási célt és jelölik ki a vadkárral 
összefüggő normarendszer keretét.
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