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Az egyesületként mûködõ vadásztársa-
ságok elsõdlegesen gazdasági tevé-
kenységet nem folytathatnak, és nem
jelenik meg náluk a tõkeérdekeltség
sem. Az egyesület nonprofit szervezettí-
pus, melyre vonatkozóan az új Ptk. szá-
mos tekintetben – például a társaság, a
vezetõ tisztségviselõk és a tagok fele-
lõssége – változást hozott. 

Az új Ptk. a jogi személyek alaptípu-
sai között sorolja fel az egyesületet
(3:63.–3:87. §-ok), ezen túlmenõen az
egyesületekre értelemszerûen alkalmaz-
ni kell a Ptk. jogi személyekre vonatko-
zó elõírásait is. Az egyesületek bírósági
nyilvántartási szabályait a civil szerveze-
tek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggõ eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény, míg a szer-
vezet gazdálkodási, törvényességi felü-
gyeleti, közjogi vonatkozásait az egye-
sületi jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek mûködésé-
rõl és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény tartalmazza.

A létesítés szabadsága
Az egyesület változatlanul ún. ex nunc
konstitutív (jövõre nézve, bejegyzéssel)
hatállyal szerzi meg jogalanyiságát, nye-
ri el jogi személyiség jellegét. A bejegy-
zéstõl számítottan saját nevében és javá-
ra szerezhet jogokat és kötelezettsége-
ket. A Ptk. az egyesületre vonatkozóan
számos szabályt a jogi személyekre vo-
natkozó általános részben szerepeltet
(név, székhely, tevékenység stb.). 

Az egyesület alapításakor nem kell
közgyûlést tartani, elégséges az alapí-
táshoz 10 fõ egybehangzó akaratnyilat-
kozata (3:64. §). A 10 fõ nemcsak az ala-
pítás, hanem a létjogosultság feltétele
is, hiszen, ha a tagok száma hat hóna-
pon keresztül nem éri el a 10 fõt, az
egyesület jogutód nélkül megszûnik
(3:84. § b.) pont).     

Az egyesületi tagság alapelve az
egyenlõ jogok biztosítása (3:65. § (2)
bekezdés). A létesítés szabadsága
azonban lehetõvé teszi, hogy a tagok
alapszabályban a tagsági jogokhoz kö-
tõdõ szavazati jogokra nézve atipiku-
san állapodjanak meg, tehát akár nem
tagoknak is adhatnak szavazati jogot
(pártoló tagság). A tagsági jogviszony
az alapító tagok esetében az egyesület
nyilvántartásba vételével, az alapítást
követõen a belépési kérelem elfogadá-
sával jön létre, melyet az egyesület
alapszabály szerint illetékes szerve jo-
gosult kiadni. Az egyesület alapszabá-
lya kötelezõ tartalmi elemeit a Ptk. jogi
személyekre vonatkozó 3:5. §-a, vala-
mint az egyesületekre vonatkozó 3:71.
§-ai tartalmazzák. 

Ezen jogi kitételek ugyan irányvona-
lat adnak a szabályozás mikéntjérõl, de
a tényleges tartalmat a tagok szabadon
határozhatják meg (Ptk. 3:4. §).

Az egyesület fogalma
A Ptk. 3:63. § (1) bekezdés megváltoz-
tatta a korábbi fogalmat: 

„(1) Az egyesület a tagok közös, tar-
tós, alapszabályban meghatározott cél-
jának folyamatos megvalósítására léte-
sített, nyilvántartott tagsággal rendel-
kezõ jogi személy.” A klauzula kihagyta
az önkormányzás és önkéntesség kife-
jezéseket, melynek legfõbb indoka a jog-
alkotó részérõl az, hogy ne csak az
egyesület tagjai, hanem kívülálló sze-
mélyek közül is választható legyen ve-
zetõ tisztségviselõ. Fontos ez annál is in-
kább, mert a felelõsségi szabályok, bi-
zonyos feltételekkel, a tagokra, vala-
mint a vezetõ tisztségviselõkre is köz-
vetlen felelõsséget határoznak meg.
Ezért kiemelten fontos az egyesület
szakszerû vezetése már az egyesületi
vagyon és tagdíj mértékének meghatá-
rozásától kezdve.

Az egyesületi vagyon, helytállás kívül-
álló harmadik személyek felé

Az egyesületnek a tagoktól elkülönült,
önálló vagyonnal kell rendelkeznie
(3:9. § (1) bekezdés), ugyanakkor a tör-
vény nem határozza meg a hozzájárulás
minimális mértékét. A 3:9. § (2) bekez-
dés elõírásaiból lehet következtetni a
vagyoni hozzájárulás mértékére. 

„(2) Ha a jogi személy alapítója
vagy tagja nem köteles vagyoni hozzá-
járulást teljesíteni, a jogi személy tarto-
zásaiért a jogi személy tagja, tagság
nélküli jogi személy esetén az alapítói
jogok gyakorlója köteles helytállni. Ha
a helytállási kötelezettség több személyt
terhel, kötelezettségük egyetemleges.”

A törvényi kitétel szerint tehát a tag
nem köteles vagyoni hozzájárulást telje-
síteni, de elemi érdeke az egyesületnek
a tagi hozzájárulás alapszabály szerinti
elõírása, hiszen ennek hiányában, vagy
nem elegendõ mértékû vagyoni hozzá-
járulás meghatározása esetén (3:2. § (2)
bekezdés), az egyesület tartozásaiért a
tag vagy az alapító korlátlanul, magán-
vagyonával köteles helytállni!

A vadkár
A vadásztársaságokat terhelõ legna-
gyobb fizetési kötelezettséget jelentõ
tétel a vadkár. 

Az e körben új szabályozást hozó
Ptk. 6:563. §-a számos értelmezési kér-
dést vetett fel, de ma már általánosnak
tekinthetõ az a vélekedés, hogy a Ptk.
szerint való, a „vadászható állatok által
a mezõ- és erdõgazdálkodáson kívüli
károkozásra vonatkozó normák azok,
melyek „a klasszikus polgári jogi fele-
lõsségi szabályok alá tartoznak.” (Pol-
gári Törvénykönyv magyarázatokkal,
szerkesztõ: Vékás Lajos)

Ezen jogi kitétel, valamint a vad vé-
delmérõl, a vadgazdálkodásról, vala-
mint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
tv. (Vtv.) 75. § elõírása figyelembevéte-
lével, a vadásztársaság Ptk. szerinti
helytállási kötelezettsége a Vtv.-ben fel-
sorolt vadfajokon kívül valamennyi, a
mezõgazdaságban és az erdõgazdálko-
dásban, továbbá a szõlõben, a gyümöl-
csösben, a szántóföldön, az erdõsítés-
ben, valamint a csemetekertben, továb-
bá valamennyi vadászható állat által a

A vadásztársaságok jogalanyisága az új
Ptk. tükrében

Dr. Jankovics Kornélia PhD – ügyvéd

A magyar vadászatra jogosultak többsége egyesületi formában gyakorolja va-

dászati jogát, illetve hasznosítja a vadállományt. A vadásztársaságok mûködé-

sével kapcsolatos felelõsség aktuális kérdései számos olvasónk érdeklõdésé-

re tarthatnak számot, így hiánypótló szakanyagként adjuk közre az alábbi cik-

ket, kitekintéssel a vad által okozott károkozás és az ebbõl eredõ kötelezett-

ségek problémakörére is.
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mezõgazdálkodáson és erdõgazdálko-
dáson kívül okozott kár megtérítését je-
lenti. E körben egyéb kár megtérítése
tekintetében a Vtv. irányadó, ide értve a
vadászati kárt és a vad elpusztításával
okozott kárt is.

A valamennyi vadászható állat által a
mezõgazdálkodáson és erdõgazdálko-
dáson kívül okozott kár megjelenési for-
mája klasszikusan a vad és gépjármû üt-
közésébõl ered. Sokak számára számos
kérdést vetett és vet fel a Ptk. 6:563. § (2)
bekezdése („A vadászatra jogosult
mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja,
hogy a kárt ellenõrzési körén kívül esõ
elháríthatatlan ok idézte elõ.”), melyet
akként értelmeznek, hogy ezen felelõs-
ség „feltétlen”, kimentése pusztán vis
maior esetén lehetséges. 

Álláspontom az, hogy a feltétlen fe-
lelõsség valóban igaz a Vtv. vadkár sza-
bályára, de a Ptk. e kitétele „kimentést
engedõ”. Vékás Lajos professzor szerint
pedig „A gyakorlatban e károkozások
tipikus – szinte kizárólagos – megjele-
nése a vad és gépjármû összeütközésé-
nek tényállásköre, amely körben a bíró-
ságok ma már stabilnak mondható ítél-
kezési gyakorlatot alakítottak ki, azon a
Ptk. rendelkezései se kívánnak változ-
tatást.” 

Az egyesület szervezete
A Ptk. a korábbihoz képest rendkívül
részletesen szabályozza az egyesület
szervezetét. 

Az egyesület döntéshozó szerve a
közgyûlés, mely évente legalább egy-
szer köteles ülésezni. Az ettõl eltérõ
rendelkezés semmis. A közgyûlés eljá-
rási rendjét, hatáskörét a Ptk. 3:72.-3:76.
§-ai tartalmazzák. A rendkívüli összehí-
vás feltételrendszerét pedig a 3:82. §
alatt találhatjuk.

Az egyesület ügydöntõ, ügyviteli
szerve az ügyvezetés vagy elnökség,
akiket a Ptk. vezetõ tisztségviselõknek
nevez. A vezetõ tisztségviselõk jogállá-
sára a 3:21.-3:25. §-okat is alkalmazni
kell, mely általános érvénnyel az egye-
sületekre is vonatkozik. Az egyesület
vezetõ tisztségviselõje tisztségét megbí-
zási jogviszony keretében ingyenesen
vagy díjazás ellenében, valamint mun-
kajogi jogviszony keretében láthatja el.
A megbízási jogviszony létrejöttéhez a
megbízás elfogadása is elegendõ, míg a
munkajogi jogviszony létesítésének fel-
tétele az írásba foglalt munkaszerzõdés.
A vezetõ tisztségviselõ megbízatása leg-
följebb 5 évig szólhat, az ettõl felfelé el-
térõ rendelkezés semmis (3:79. § (2) be-
kezdés). A Ptk. 3:79. § (3) bekezdése le-

hetõséget ad arra, hogy az alapszabály-
ban rögzített felhatalmazás alapján a ve-
zetõ tisztségviselõk egyharmada külsõ
személy legyen, azaz ne a tagok közül
kerüljön megválasztásra. Egyszemélyes
ügyvezetõ azonban csak a tagok közül
kerülhet ki. 

Azáltal, hogy az egyesület vezetését
a Ptk. a vezetõ tisztségviselõi körbe he-
lyezte el, irányadóvá váltak a vezetõ
tisztségviselõkre vonatkozó felelõsségi
szabályok. A felelõsségi szabályok a
Ptk.-ban több helyen találhatóak (3:24.
§, 3:86. §, 6:142. §, 6:541. §).

Az Ptk. valamennyi jogi személy ve-
zetõjét egységesen vezetõ tisztségvise-
lõként nevezi meg. Ennek megfelelõen
a vezetõ tisztségviselõ az ügyvezetési
tevékenysége során az egyesületnek
okozott károkért a szerzõdésszegéssel
okozott kárért való felelõsség szabályai
szerint felel az egyesülettel szemben
(3:24. §, 6:142 §). 

A jogi személy vezetõ tisztségviselõ-
jének a Ptk. LXIX. fejezetében a „Fele-
lõsség más személy által okozott kárért”
szabályozás körében a vétkességen ala-
puló felelõsségét a kódex a jogi sze-
méllyel egyetemlegesen állapítja meg.
Ennek megfelelõen, ha a jogi személy
vezetõ tisztségviselõje jogviszonyával
összefüggésben harmadik személynek
szándékosan kárt okoz, a károsulttal
szemben a jogi személlyel egyetemle-
gesen felel (6:541. §).

A Ptk. 6.142. §-a az alábbiak szerint
fogalmaz:

„Aki a szerzõdés megszegésével a
másik félnek kárt okoz, köteles azt meg-
téríteni. Mentesül a felelõsség alól, ha
bizonyítja, hogy a szerzõdésszegést elle-
nõrzési körén kívül esõ, a szerzõdéskö-
tés idõpontjában elõre nem látható kö-
rülmény okozta, és nem volt elvárható,
hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt
elhárítsa.”

A Ptk. magyarázatai címû részben
Vékás Lajos, a kódex atyja a következõ-
ket mondja:„Az elsõ körülmény, hogy a
szerzõdésszegést okozó körülmény a
vezetõ tisztségviselõ ellenõrzési körén
kívüli legyen. Ellenõrzési kör alatt az
adott jogi személynél ellátandó ügyve-
zetési feladatokat kell érteni, ahogy azt
a 3:21 § (1.) bekezdése meghatározza. A
vezetõ tisztségviselõ ellenõrzési körébe
tehát az irányítási feladatok tartoznak.
Annak meghatározása, hogy mi tekint-
hetõ egy jogi személynél irányítási fela-
datnak, nem történhet egységesen.  

A felelõsség alóli kimentés második
körében a második bizonyítandó tény,
hogy szerzõdésszegést okozó, ellenõr-

zési körén kívüli körülmény a szerzõ-
déskötéskor ne legyen elõre látható. Ez
a jogi személyek vezetõ tisztségviselõ-
jének felelõssége esetén nehezen értel-
mezhetõ problémát vet fel. A károkozó
és a károsult közötti szerzõdéses vi-
szony a vezetõ tisztségviselõi megbíza-
tás elfogadásával keletkezik. E megbí-
zatás az esetek jelentõs részében
hosszú idõre, évekre vagy akár határo-
zatlan idõre is szólhat.” A szerzõdéskö-
tés idõpontja és a tényleges károkozás
tehát idõben lényegesen elkülönülnek
egymástól, ami azt jelenti, hogy a fele-
lõsségre vonás egyik eleme a háromból
éppen annak a vizsgálata lesz, hogy a
megbízási vagy munkaszerzõdés meg-
kötésekor – amikor effektíve a vezetõ
tisztségviselõ nem is dolgozik – hogyan
járult hozzá tevékenységével a kár be-
következéséhez. Ma azt mondanánk,
hogy hozzájárulása objektíve kizárt.
Kérdés, hogy erre a problémára a bíró-
sági gyakorlat fog-e olyan módon re-
agálni, hogy a károkozó magatartás el-
követését fogja irányadónak tekinteni.

Harmadikként, a szerzõdésszegõ fél-
nek – a vezetõ tisztségviselõ – azt kell
bizonyítania, hogy nem volt elvárható a
károkozó körülmény elkerülése, illetve
a kár elhárítása az adott helyzetben
elvárható magatartás mellett.   

Az egyesületi tagság fentiekben írt
esetleges korlátlan felelõssége mellett
tehát megjelenik a vezetõ tisztségviselõ
személyes felelõssége is az egyesülettel
és harmadik személyekkel szemben. 

Egyesülettel szembeni felelõsség
A Ptk. 6:142. § megfogalmazásából kitû-
nik, hogy a kártérítés megítélésének
fontos része lesz a bizonyítás. Fontos
lesz megvizsgálni, hogy az adott vezetõ
tisztségviselõ milyen tartalmú szerzõ-
dést kötött az egyesülettel, és az a szer-
zõdés általa megszegésre került-e? Az
ügyvezetõ szerzõdéses kötelezettségeit
tehát indokolt részletezni az egyesület
belsõ szabályzataiban, ahol pontosan
rögzíteni kell, hogy mely tisztségviselõ
miért felel. A törvény diszpozitív – tehát
a felek közös akaratnyilatkozattal eltér-
hetnek tõle -, mely lehetõséget ad arra,
hogy a vezetõ tisztségviselõk felelõssé-
gi körét korlátozzák. (Feladat és hatás-
körök szabályozása, egyes munkakö-
rökhöz telepítése, bizonyos kérdések-
ben vagy összeghatár felett kizárólag a
közgyûlés járhat el, az ügyvezetõ fele-
lõsségének korlátozása összeghatár
meghatározásával, felelõsségbiztosítás
kötése stb.). A felelõsség korlátozására
szándékos károkozás esetén ugyan
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nincs lehetõség, de – ellentétben a ko-
rábbi szabályozással – gondatlan káro-
kozás esetén igen, tehát még azt is
mondhatnánk: a szabályozás kedve-
zõbb a korábbinál, csak alkalmazása
kellõ jogi szakmai odafigyelést igényel. 

Kívülálló harmadik személlyel 
szembeni felelõsség

Ha a vezetõ tisztségviselõ kívülálló har-
madik személynek okoz kárt, a kárért
fõ szabály szerint az egyesület köteles
helytállni. Abban az esetben azonban,
ha a vezetõ tisztségviselõ tevékenységi
körében eljárva okoz kárt kívülálló sze-
mélynek, az egyesülettel egyetemlege-
sen vonható felelõsségre, együtt perel-
hetõ (6:541.§) Ez a felelõsségi alakzat
két feltétel megvalósulásakor irányadó: 

– a károsult és az egyesület között
ne legyen szerzõdéses kapcsolat,

– a vezetõ tisztségviselõ tevékenysé-
ge körében eljárva okozzon kárt.

A Ptk. 3:86. § (2) bekezdése értelmé-
ben, amennyiben az egyesületet felszá-
molják, az egyesület vezetõ tisztségvise-
lõi egyetemlegesen kötelesek helytállni
a hitelezõk kielégítetlen tartozásaiért.

Fontos tudni, hogy az egyesülettel
szembeni felelõsség kérdéskörében az
új Ptk. csak azokra a vezetõ tisztségvi-

selõkre irányadó, akik a törvény hatály-
balépését követõen kerültek ilyen pozí-
cióba. Persze az egyedi szerzõdések a
régi Ptk. idejében is meghatározhattak
egyéni felelõsségi feltételeket.  A har-
madik személyekkel szembeni felelõs-
ség kérdésében pedig a károkozás idõ-
pontja szerinti Ptk. alkalmazandó. 

Felügyelõbizottság
A Ptk.3:82.§-a értelmében kötelezõ felü-
gyelõbizottságot létrehozni, ha a  tagok
száma 100 fõnél több, vagy a tagok
több mint fele jogi személy. 

Könyvvizsgáló
Az egyesületi részletszabályok között
nem található, de a Ptk. 3:38.§-a alapján
az egyesület tevékenysége kontrollálá-
sára állandó könyvvizsgálót bízhat
meg.

Átalakulás szabályai
Egyesület kizárólag egyesülettel egye-
sülhet (összeolvadás, beolvadás), illetõ-
leg válhat szét (különválás, kiválás).

Egyesület jogutód nélküli megszûnése
Az egyesület jogutód nélküli megszû-
nése két úton valósulhat meg, végelszá-
molással vagy felszámolással. Végelszá-

molás esetén a vagyon elegendõ a hite-
lezõi követelések teljesítésére. Ha ma-
rad vagyon, azt a nyilvántartást vezetõ
bíróság helyezi el, mely kizárólag köz-
érdekû célra fordítható (3:85.§).

Felszámolás esetén a csõdeljárásról
és a felszámolási eljárásról szóló 1991.
évi XLIX. törvény rendelkezései alkal-
mazandók. 

Választottbíróság
Új elemként került be a törvénybe a
jogviták eldöntésére a választottbíróság
mint lehetséges fórum (3:87.§).

Összességében elmondhatjuk, hogy a
vadásztársaságok tagjainak, vezetõ tiszt-
ségviselõiknek elemi érdekük egyesüle-
tük mûködésének finanszírozása. El kell
fogadni, hogy az egyesület jogi személy,
mely felelõsségvállalás mellett végzi te-
vékenységét egy olyan jogi, pénzügyi
környezetben, ahol a jogszabályok értel-
mezése, összevetése még a szakembe-
rek számára is feladat. Az új jogi szabá-
lyozásban a tagoknak, vezetõ tisztségvi-
selõknek megjelenik a személyes, köz-
vetlen felelõsségük, tehát a gazdálkodás
szakszerûsége elengedhetetlen, ahol jól
képzett menedzser, pénzügyi, jogi szak-
emberek alkalmazása indokolt. 

Filozófiánk tudatos faipari tevékeny-
ségre épül, melynek során természete-
sen figyelembe vesszük a Bakonyban
évszázados hagyományokkal rendelke-
zõ fafeldolgozást. Folyamatos fejleszté-
seinknek köszönhetõen mára Francia-
vágási Fûrészüzemünk az ország egyik
legjelentõsebb fûrészüzemévé nõtte ki
magát – mondta többek között Varga
László vezérigazgató a Franciavágási
Fûrészüzem új beruházásának átadó
ünnepségekor.

A beruházások folytatásaként saját
forrásból 2013 végén, 2014 elején meg-
valósult egy vízszintes rönkhasító sza-
lagfûrész telepítése. Idén õsszel, pedig
a korszerûsítés folytatásaként a henge-
resfa-feldolgozás két alapgépének – a
függõleges rönkvágó szalagfûrészek-
nek – a cseréjét hajtottuk végre – foly-
tatta a vezérigazgató.

Az elavult gépeket két darab Dinaco
1400-as szalagfûrészre cseréltük. A mé-
retpontos vágás érdekében új gépala-
pok készültek, és új rönk kocsikat üze-
meltünk be. A faanyagvédelem jegyé-
ben az anyagtovábbító sorokba gépen-

ként beépítésre került 1-1 darab tisztító
kefe, melyek letisztítják a megtermelt
fûrészáru felületét a fülledést okozó fû-
részportól. Egyrészt a korszerûsítés,
másrészt az új gépek beépítése végett
az áram-, sûrített levegõellátás és a por-
elszívás berendezései is megújultak, fel-
újításra kerültek az anyagtovábbító pá-
lyák. Az új gépek üzemelése lehetõvé
teszi a kapacitás bõvülését – átlagos át-
mérõ esetén kb. 35–40 rönkm3/mûszak
a felvágható mennyiség. A kevesebb fû-
részlap cseréjére, karbantartásra fordí-
tott kiesõ idõ miatt javul a munkaidõ ki-
használtsága. A méretpontosság a kiho-

zatali arányt javítja, ezáltal a gazdasá-
gossági mutatók javulnak.

A beruházást a Bakonyerdõ Zrt. teljes
mértékben saját forrásból hajtotta végre,
a gép beszerzése 110 millió forintot, az
épületek felújítása 50 millió forintot, a
gépészeti és egyéb költségek 45 millió
forintot tettek ki, tehát a fejlesztés össz-
költsége 205 millió forint volt.

Az újonnan telepített függõleges
rönkvágó szalagfûrészek a mennyiségi
és az értékkihozatal javításával nagy-
mértékben hozzájárulnak a Franciavá-
gási Fûrészüzem termékei piaci pozí-
ciójának erõsítéséhez. A nagyobb
mennyiségû felvágás fajlagos költség-
csökkenést eredményez, és több kész-
termék értékesítésének lehetõségét biz-
tosítja. Mindezek együttes hatása az
üzem eredményességének javulásához
vezet.

Az új faipari beruházást Bitay Már-
ton Örs, a Földmûvelésügyi Minisztéri-
um államtitkára, Varga László vezéri-
gazgató és Vörös Tibor polgármester
avatta fel (lásd képünkön).

Forrás: Bakonyerdõ Zrt.

Függõleges rönkvágó szalagfûrész Franciavágáson


