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Az erdõgazdálkodásban és a vadgaz-
dálkodásban alkalmazandó speciális
jogterületekkel kapcsolatos, mindenna-
pokban felmerülõ jogesetek sok olyan
kérdést felvetnek, amelyekre csak a
gyakorlat szakemberei tudnak megfele-
lõ válaszokat adni. Ez indította arra
2013-ban a Pilisi Parkerdõ Zrt.-t, hogy
hagyományteremtõ szándékkal meg-
rendezze az elsõ erdõgazdasági jogi
konferenciát az állami tulajdonú erdõ-
gazdaságok, illetve egyéb meghívottak
részére. A jó példát azóta többen is át-
vették, és hasonlóan a többi szakterüle-
ten tapasztalható évtizedes együttmû-
ködéshez, immár a jog kapcsán is ha-
gyománnyá válik az állami erdõgazda-
ságok munkatársai közötti közös gon-
dolkodás.

2015. május 6-án a Mecsekerdõ Zrt.
adott otthont Az erdõ- és vadgazdálko-
dó kártérítési felelõsségének változásai
az új Ptk. szabályozásában – a bíró
szemével címmel a Kövestetõ Vendég-
házban megtartott jogi konferenciának.

Az elõadókat és a meghívott vendé-
geket Keszi László, a Mecsekerdõ Zrt.
vezérigazgatója köszöntötte. Ezt köve-
tõen dr. Sárhegyi Zoltán ügyvéd (Sár-
hegyi Ügyvédi Iroda) nyitotta meg a
rendezvényt. Bevezetõjében elmondta,
hogy örömére szolgál az állami erdõ-
gazdaságok együttmûködési készsége a
jogi konferenciák kapcsán, és reményét

fejezte ki, hogy ez a jövõben is megma-
rad. Leszögezte, hogy fontosnak tartja
az erdõ- és vadgazdálkodás során fel-
merülõ speciális jogi kérdések közös
megvitatását, egységes jogi álláspont ki-
alakítását és képviseletét, mivel ez tudja
megfelelõen alakítani a joggyakorlatot a
gazdálkodók és a bíróságok oldalán is.

A konferencia moderátora dr. Makai
Lajos, a Pécsi Ítélõtábla elnöke volt, aki
gyakorló bíróként és vadászként érté-
kes és lényeglátó észrevételeivel, az
elõadások közötti átkötéseivel és össze-
foglalójával tette zökkenõmentessé a
konferenciát, és az azt követõ élénk
szakmai tanácskozást. 

A rendezvényen jeles meghívott elõ-
adók és hozzászólók ismertették szak-
mai véleményüket az erdõgazdálkodó-
kat és vadgazdálkodókat egyaránt érin-
tõ kártérítési jogesetekkel kapcsolat-

ban, különös te-
kintettel az új pol-
gári törvénykönyv
rendelkezéseire.
Emellett mind az
elõadók, mind a
hozzászólók kitér-
tek a vad védelmé-
rõl, a vadgazdál-
kodásról, valamint
a vadászatról szóló
1996. évi LV. tör-
vény (Vtv.) legú-
jabb módosítására,
amely 2015. május
5. napjától módo-

sította a vadászható állat által okozott
károkról szóló 75/A. §-t.

Dr. Lábady Tamás címzetes egyete-
mi tanár, a Pécsi Ítélõtábla nyugalma-
zott elnöke a vad és gépjármû ütközé-
sével kapcsolatos kártérítési jogról fej-
tette ki nézeteit. Nagy ívû elõadásában
sok értékes gondolatot fogalmazott
meg a korábbi bírósági joggyakorlat is-
mertetésétõl a tavaly hatályba lépett
Ptk.-ban megfogalmazott, a vadászható
állat által okozott károkért való felelõs-
ség szabályainak értelmezéséig. A vad-
biológiai kutatási eredmények alapján
Lábady professzor kifejtette, hogy a va-
dászatra jogosult felelõssége az általa
kezelt vadállomány mozgásának nyo-
mon követése, szükség esetén pedig a
közutak mentén a megfelelõ figyelmez-
tetõ és sebességkorlátozó tábla kihelye-
zésének kezdeményezése a közútkeze-
lõnél. Ez a vadászatra jogosult ellenõr-
zési körébe tartozó kérdéskör. A Vtv.
legfrissebb módosítása tekintetében
ugyanakkor utalt a „lex specialis dero-
gat legi generali” és a „lex posterior de-
rogat legi priori” õsi jogelveire. A vadá-
szatra jogosult felelõsségének megítélé-
se kérdésében tehát a jogalkotó által
megalkotott speciális szabály elsõbbsé-
get élvez az általános szabállyal szem-
ben, jelen esetben a Vtv. a Ptk-val
szemben. Emellett mindig azt a jogsza-
bályt kell hangsúlyosabban figyelembe
venni, amit a jogalkotó késõbb alkotott
meg, tehát a módosított Vtv. új rendel-
kezéseit.
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Dr. Döme Attila, a Pécsi
Ítélõtábla tanácselnöke er-
dõgazdálkodókat érintõ,
közutakkal kapcsolatos kár-
térítési jogeseteket elemzett
közzétett bírósági ítéletek
alapján. Bár a régióban az
elmúlt években nem tekint-
hetõ számottevõnek az
ilyen káresetek száma, or-
szágosan több olyan ítélet
található a bírósági gyakor-
latban, amelyek a fák kidõ-
lése, ágletörése miatti káro-
kozások kapcsán születtek.
Az ilyen károkért való fele-
lõsség kérdésében a bíró-
ságnak többnyire abban
kellett állást foglalnia, hogy annak az
ingatlannak a tulajdonosa, vagyonkeze-
lõje, amelyen a fa áll, milyen körülmé-
nyek között felelõs vagy nem felelõs a
károkozásokért. Különös nyomatékkal
hívta fel a figyelmet a bíró arra, hogy a
felelõsség alóli mentesülést az új Ptk.
némileg eltérõ szóhasználattal, de tar-
talmában a régi Ptk.-hoz hasonlóan sza-
bályozza. A károkozó kimentéséhez
annak bizonyítása szükséges, hogy õt
nem terheli mulasztás a fákon és egyéb
növényzeten való, jogszabály alapján
elõírt gondozási munkák elvégzése kö-
rében. Az új Ptk. szabályozásának pozi-
tívumaként fogalmazta meg továbbá,
hogy a 6:521. § alapján a károkozó ma-
gatartása nyomán bekövetkezett károk
vonatkozásában az oksági láncolat
megszakítható, tehát még abban az
esetben is véges a károkozó felelõssé-
ge, ha a kimentése nem volt sikeres.

A bírósági joggyakorlat bírói szem-
mel történõ ismertetését követõen dr.
Pekár Anita, a Mecsekerdõ Zrt. jogtaná-
csosa az erdõgazdálkodó szemszögé-
bõl mutatott be néhány jogesetet a fák
közúti károkozásával kapcsolatosan.  A
jogesetek kapcsán leszögezte, hogy
nem egységes annak bírósági megítélé-
se, hogy a szakrendeletekben elõírt, az
út menti ingatlanok tulajdonosait a köz-
út melletti fák és egyéb növényzet gon-
dozására kötelezõ rendelkezés kapcsán
mi minõsül a tulajdonos elvárható, gon-
dos magatartásának. Sajnálatos módon,
a bíróság az erdõgazdálkodási szem-
pontokat (az erdõgazdálkodás tervsze-
rûségét, a különbözõ beavatkozások
ütemezését, hatósági kontrollját, esetle-
gesen a korlátozások szerepét) nem ér-
tékelte a Mecsekerdõnél elõfordult pe-
res ügyekben, holott ezek lényegesen
befolyásolják az erdõgazdálkodó moz-
gásterét. Végezetül az elõadó utalt arra,

hogy a felelõsség alóli mentesülés az új
Ptk.-ban lényegileg nem változott, ezért
a gondos erdõgazdálkodáson kívül
nagy jelentõsége van annak is, hogy a
közutak mentén az állomány fokozott
ellenõrzése dokumentált, bizonyított le-
gyen.

A konferencia felkért hozzászólói
között elsõként az Országos Magyar
Vadászkamara Somogy Megyei Területi
Szervezetének elnöke, dr. Boda Pál
gyakorló ügyvédként és vadászként fo-
galmazta meg gondolatait elsõsorban a
vad és gépjármû ütközésének jogi meg-
ítélésével kapcsolatban. Utalt arra, hogy
a Vtv. frissen hatályba lépett módosítá-
sa szükséges volt, ugyanakkor nem tel-
jesen számolta fel az új Ptk. által beve-
zetett, a vadászható állat által okozott
károkért való felelõsségre vonatkozó
rendelkezések értelmezési problémáit.

Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens,
a Nyugat-magyarországi Egyetem Vad-
gazdálkodási és Gerinces Állattani Inté-
zetének munkatársa szintén a vad és
gépjármû ütközésekhez szólt hozzá, sta-
tisztikai összehasonlító adatokkal szol-
gálva más európai országok gyakorlatá-
ból. Leszögezte, hogy a vad és gépjármû
ütközések nem kerülhetõk el teljes egé-
szében, ugyanakkor a tudomány és a
gyakorlat által igazolt, megfelelõ véde-
kezési módszereket (prizma, texasi ka-
puk, megfelelõ mûszaki megoldású vad-
kerítések az autópályák mentén) alkal-
mazni kell az esetszám csökkentése ér-
dekében. Hozzáfûzte ugyanakkor, hogy
a kérdés teljes rendezéséhez szükséges
lenne a felelõsségi rendszer gyökeres át-
alakítása is, mivel a magyarországival
szemben az európai gyakorlatban a va-
dászatra jogosultak nem felelõsek a vad
és gépjármû ütközések során felmerült
károkért, az azzal kapcsolatos kárigé-
nyeket a CASCO-biztosítás rendezi.

Az erdõgazdálkodás, a
közutakra dõlõ fák és a
kártérítés összefonódását
dr. Ilosvai Zsolt, a Pilisi
Parkerdõ Zrt. jogtanácsosa
is hangsúlyozta, és drámai
képekkel illusztrált hozzá-
szólásában a tavaly de-
cemberben történt rendkí-
vüli jegesedést és annak
hatásait mutatta be a Pilisi
Parkerdõ Zrt. területén. Az
országosan mintegy 50
ezer hektár erdõt érintõ je-
gesedés többek között a
Vértes, a Pilis, a Börzsöny
és a Mátra területein kö-
vetkezett be, jelentõs

anyagi kárt okozva. A kárfelszámolás
és az erdõállományok felújításának
kötelezettsége mellett a Pilisi Parkerdõ
Zrt.-nek harmadik személyek vagyoná-
ban okozott károk miatti igényekkel is
számolnia kellett, jóllehet, valamennyi
ügy a vis maior fogalmi körébe volt
vonható.

Az elõadásokat és a felkért hozzá-
szólásokat követõen a meghívott ven-
dégek is elmondhatták észrevételeiket
a felmerült témákban. A felszólalások jó
része a vad és gépjármû ütközésekkel
kapcsolatos, a napokban hatályba lé-
pett Vtv.-módosításhoz kapcsolódott,
amely a résztvevõk szerint a korábbi
rendhez való visszatérés következtében
rendezni látszik az új Ptk. hatályba lé-
pése után kialakult helyzetet. Többen
jelezték ugyanakkor, hogy az új Ptk.-
nak a vadászható állat által okozott ká-
rokért való felelõsségre vonatkozó sza-
bályai nem adnak adekvát választ a bel-
területi vadkárokra.

A tanácskozás bezárása után a részt-
vevõk fehérasztal mellett, jó hangulatú
ebéden folytatták az élénk eszmecserét.
A vendégek egybehangzó véleménye
alapján a színvonalas konferencia kivá-
ló lehetõséget teremtett a különbözõ
szakterületekrõl érkezõ jogász és nem
jogász szakemberek együttgondolko-
dására és jövõbeli együttmûködésére. A
konferencia formális és informális véle-
ménycserére is alkalmat nyújtott, ame-
lyet a résztvevõk saját szakterületükön
kamatoztathatnak a továbbiakban.

A rendezvénnyel kapcsolatos elis-
merõ visszajelzések alapján leszögez-
hetõ, hogy az állami erdõgazdaságok
közötti együttmûködést a jog területén
is érdemes és szükséges fenntartani.

dr. Pekár Anita
jogtanácsos, Mecsekerdõ Zrt.

Fotók: Kocsis Tamás
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A szerzõ elõadás közben


