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A VADKÁRTÉRITÉSEK TÖRTÉNETE 

Dr. Csőre Pál

Ma a "környezetvédelem" fogalmának kialakulásával 
kapcsolatban kezd ismét előtérbe kerülni az a felfogás, 
hogy a vad a természetes környezet nélkülözhetetlen vele
járója. A. természet vadon élő állatvilág nélkül valóban a 
"néma tavasz" ijesztő képét mutatná. Ez a felismerés azon
ban nem uj, csak nem volt régen ilyen tudatosan megfogal
mazva. Az utóbbi évszázadok pedig a természetnek az ember 
céljára való átalakítására irányuló törekvésektől voltak 
áthatva, ami mellett a természetben rejlő értékek háttérbe 
szorultak.

Évezredekkel ezelőtt az ember többnyire belenyugvás
sal vette tudomásul, hogy mezőgazdasági termelésének egy 
részét természeti tényezők korlátozzák, apasztják, vagy 
időnként meg is semmisitik. Ennek okát a különböző vallá
sok papjai a természeten kivül fekvő okokban, felsőbb ha
talmak megnyilvánulásaiban keresték. Máskor mint egy tar
tozást, valamiféle adót tekintették. Mózes II. könyvében 
olvassuk a következőket: "A hetedikben (t.i. évben) pihen
tesd azt (t.i. a te földedet) és hagyd úgy, hogy egyék meg 
a te néped szegényei; ami pedig ezekből megmarad egye meg 
a mezei vad. Eképpen cselekedjél szőlőddel és olajfáddal 
is". (23. rész, 11. vers.)

Nem csodálkozhatunk rajta, hogy az emberek először 
nem is a vad, hanem a vadászat által okozott károkkal fog-
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lalkoztak. Bár primitiv jogok ismerték az állatok "fele
lősségét" is (különösen a büntetőjogi vonatkozásban, fel
jegyezték, hogy Nero egy kutyát keresztre feszittetett), 
de hogy azért, mert a szarvas, vaddisznó stb. táplálkozik 
és ezáltal kárt okoz, sem azokat sem ezzel összefüggésben 
embereket felelőssé nem tettek.

3£

Az első amire komolyabban felfigyeltek, a vadászát 
által okozott kár volt. Ebben közrejátszott az is, hogy a 
4— 500 évvel ezelőtt szokásban volt vadászati módok lénye
gesen több kárt okozta-^ mint a maiak. Különösen az akkori
ban szélt ében - hosszában gyakorolt és eleinte nem is el
itéit vadfogási módok jelentettek veszélyt emberre, állat
ra. A lóháton ku.tya.f alkákkal. végrehajtott nagy hajszák pe
dig a mezőgazdasági termények legáz-olásával jártak együtt a 
legtöbbször.

A XV. századból származó Budai Jogkönyv rendelkezik 
arról, hogy ha valakinek szarvasok, medvék, majmok, farka
sok, rókák vagy veszett kutyák kárt okoznak. Aki ugyanis 
ezeket tartja, az köteles a kárt megfizetni, akkor is ha a 
károsult ezeket az állatokat agyonverte, mert ezeknek el
pusztításéért a károsult nem felelős. (A felsorolásban 
feltűnő egyrészt a majmok, másrészt a farkasok és rókák em
lítése. Ilyeneket is tartottak a ház körül?)

"Von hirschen, pern, affen, wolfen, f^chsen vrsnd von 
wSttenden hunden recht. Wer d^ helt Aber eynes ymanden 
schaden tuth, dass muss er pezalen vnnd aussrichten. Auch 
ap (ob) dér mán, dem sy schaden habén gethon, Sy czu todt 
schlug, seinen schaden zu weren, er dSrf des nicht vor ant- 
worten nach (noch) verpussen".

"Buda, Pest, Kassa, Bártfa, Nagyszombat, Pozsony, 
Eperjes és Sopron szabad városok polgári jogai és régi szo-
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kásai"-ban olvasunk a vadfogásra szolgáló vermek miatt ki
szabandó "büntetés"-ről. Ebből az derül ki, hogy ha a ve
rembe beleesésből embernek vagy házi állatnak baja szárma
zik a verem ásója a tényleges kárt köteles megtéríteni és 
a gödröt tartozik betemetni.

Art.7* De poena illati damni per foveas ad capiendas 
feras faetas.

,l... plenarem valorem solvere tenebitur, ipsaque
foveam cum terra de novo replebit".

Később a jogfejlődés és a nagyobb közbiztonságra való 
törekvés (no meg más érdekek is) arra vezettek, hogy ne csak 
a megtörtént károkhoz fűzzenek hátrányos jogkövetkezménye
ket, hanem az ilyen veszélyes vadfogásnak elejét veendő, a 
csapdázást és hasonló vadfogási módokat el is tiltsák. Ezen 
a téren a helyhatósági jogalkotás járt az élen. Sáros megye 
1606. évi statut.uma kimondja, hogy "mivel a vadak fogására 
a szegénységtől sok kaszák és csők tétetnek, ki miatt ember 
halál is következett eltiltatnak".

A. törvényhozás először Erdélybén nyalt hozzá ehhez a 
kérdéshez. Az Approbatae Constitationes (1653*) nemcsak 
tilalmazta az ilyen eszközökkel történő vadfogást, hanem 
pénzbüntetést is kilátásba helyez a kártérítésre való köte
lezésen felül. Igaz csak olyan helyekre terjed ki ez a tila
lom, ahol a károkozás veszélye nagyobb mértékben fennáll.
Az V. rész 32. edictuma a következőket mondja: "Mások marhá
jában kárt tehető eszközökkel, tőrökkel, csövekkel kaptákkal 
vadászni oly helyeken, ahol kártól félhető, amint eddig is 
tilalmas volt, agy ennek utána is tilalmas légyen
sub p^ena fi . 12 ac refusionis damni".

Kassa város statútumai pedig már a szőlőkben a vadá
szatot és a madarászatot azért tiltották el, mert az ültet
vényekben és a gyümölcsösökben a madarászok és a nyulászok 
nagy károkat szoktak tenni (1563 és 1635* évi statútumok).
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x

Az első törvény, amely Magyarországon kizárólag a va
dászattal foglalkozott, az 1729 évi XXII. te. szintén ki
tért a vadászattal okozott mezei károkra. A rendelkezés a- 
zonban a kárforrásoknak csak egy kis részét emliti, neveze
tesen a kutyákkal, azok közül is az úgy nevezett sinkorá- 
nokkal való vadászatot. A.z emlitett törvénycikk 9 *§-a igy 
hangzik:

"Hogy pedig a károkat, amelyeket a mezőkön a vetések
ben a vadászattal szoktak okozni, annál jobban kikerülni 
lehessen; senki a földesurak és nemesek közöl Sinkorán nevű 
angol vadászkutyákat tartani, s annál inkább azokkal vadá
szatot űzni ne merészeljen".

Ne feledjük el, hogy ez az idő a nemesi vadászat ko
ra. A földesur, mint nemesi előjogot mások ingatlanán is 
gyakorolhatta a vadászatot, aminek számára csak nagyon ke
vés törvényes korlátja volt. Azt pedig egészen természetes
nek tartották, hogy a vadászaton mindig ott volt a vadászat 
módjának megfelelő vadászkutya. A jobbágy agarat, vizslát 
nem tarthatott, de földjén a vadászatot akadályozó keritést 
sem emelhetett, sőt ahhoz sem volt joga, hogy földjéről a 
kárt okozó vadat elzavarja. Elképzelhetjük mekkora károkat 
okozott a jobbágyoknak a sinkoránokkal való vadászás, ha a 
törvény ilyen kemény szavakkal azt a nemeseknek is megtil
totta. Az egyébként is szankció nélküli rendelkezésnek a- 
zonban a gyakorlatban nem sok foganatja volt.

A vad által okozott károkról mindeddig azonban hall
gatnak a jogszabályok. Mária Terézia 1741-ben kiadott ren
deletében találunk először rendelkezéseket az alattvalók 
(jobbágyok) földjeinek és kertjeinek a vad kártevései ellen 
történő védelméről. Ez a rendelet kimondja, hogy a jobbá
gyoknak joguk van szőlő- gyümölcs- és zöldséges kertjeiket
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magas kerítéssel (amelyek végén azonban nincsenek kiálló 
hegyek) védeni. A vadászok nem akadályozhatják meg, hogy 
szénájukat időben levágják és behordják, joguk van ezen 
kertjükből kutyás őrökkel (lőfegyver használata nélkül) a 
vadat elűzni.

A vad által okozott kár megtéritésére vonatkozó ren
delkezés a Helytartótanács 1767 évi körrendeletében bukkan 
fel. Ez azokat a földesurakat kötelezi, méltányos kártérí
tés nyújtására, akik vagy a vad túlzott szaporításával vagy 
a vadászati jognak a törvényes kereteket meghaladó módon gya
korlásával kihágást követnek el.

(Az erre vonatkozó rész eredeti szövege a következő: 
"... condigna et iusta damnorum beneficatio ab dominibus 
terrestribus, qui vei excessiva ferarum multiplicatione, 
vei verő venationis regale ultra tenorem legis exercendo 
excedunt, authoritate magistratuali effective procuretur". 
(Tag. II. 98. sz.)

Ugyancsak a Helytartótanács ad ki a következő évben 
hasonló rendelkezést, amelyben a vármegyék kötelességévé 
teszi afölött való őrködést, hogy ha a jobbágyok vadkárt 
szenvednek, azokért megfelelő kártérítésben részesüljenek.

(Erre vonatkozólag a rendelet szószerint a követke
zőket mondja: "... comitatus verő... solerter invigilet, 
ut sí subditi per excessivi in sylvis prohibitis ferarum 
numeri int értentionem, aut verő per excessivam etiam plagae 
prohibenda venatione excessionem in satis vineis et tenutis 
suis damnificarentiir condigna aestimatio... illico
peragatur, et pro re comperta damnificatis satisfactio 
procuretur et effevtive impendatur".)

II. József császár '1786-ban kiádott vadászati rend
tartása még tovább megy a megkezdett utón és a vadállomány
szabályozás számára a mai napig is irányadó szempontokat 
jelöl ki. A vármegyék kötelessége hogy ügyeljenek arra, hogy
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a földesurak ne engedjék olyan mértékben felszaporodni 
vadállományukat, ami már a mezőgazdaság kárára van. Megen
gedi, hogy mindeki tetszés szerinti kerítéssel védje meg 
földjét a vad behatolása és kártevése ellen. Jogában áll 
továbbá mindenkinek a földjéről, rétjéről és szőllőjéből 
a vadat bármiféle eszközzel elriasztani.

A vetésekben és a szüret befejezése előtt a szőllők- 
ben vadat hajtani, vadat kutyával cserkészni tilos. Azt a 
vadászt, aki ezt megszegi 25 dukát birsággal kell büntetni. 
A mezőgazdasági terményekben, szőlőben és gyümölcsösben 
okozott károkat haladéktalanul természetben vagy pénzben 
meg kell tériteni. Erre a célra a károkat, amikor még ezek 
jól felismerhetők a hatóságnak be kell jelenteni.

(Eredeti szövegben ez igy van megfogalmazva:
M11.§. Die komitaten habén darauf zu sehen, dass die 

jagdinhaber das wild zum nachteile dér allgemeinen kultur 
nicht übermassig hegen,

12*§. Jeder grundeigenthümer ist befugt seine gründe 
mit piánkén, oder záunen, von was immer für einer hohe gé
gén das eindringen des wildes und den daraus folgenden 
schaden zu verwahren,..

13=>§» Jederman ist tefugt von seinen feldern, wiesen 
und weingarten das wild au.f was immer für eine art; atzu- 
treiben.

14.§. Auf saaten, angebauten grundstücken, von was 
immer für einer art und vor geendigter weinlese in weingár- 
ten ist weder den jagdihabern, noch den jágern erlaubt un- 
ter was immer für cinem vorwande zu jagen, zu treiben, oder 
nur mit einem vorstehunde darauf zu suchen,...

Wenn ein jagdinhaber dieses verbot übertritt, ist er 
mit 25 dukaten zu bestrafen.

15.§. Allé wildschaden an feldfrüchten, weingárten 
oder obstbáumen müssen den unterthanen nach maass des er- 
littenen schadens sogleich in natura oder in geld vergütet
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werden. Daher allé dergleichen beschádigungen zár zeit da 
sie noch sichtbar sind und beurtheilt werden können, dér 
obrigkeit anzuzeigen sind..."

A francia forradalom hatására megindul hazánkban is 
a felvilágosult szellemtől vezérelt törvényelőkészités. Az 
országgyűlési bizottság 1793* évi javaslatai a vadászatot 
is ebben a szellemben akarták szabályozni. A vadászat és a 
vad által okozott károk megelőzése, ill. megtérítése érde
kében a törvénytervezet kimondja, hogy a földesurak a veté
sekben és a szüret előtt a szőlőkben kutyákkal vagy lóháton 
nem vadászhatnak. Aki e rendelkezés ellen vét az nemcsak a 
kár megtérítésére köteles, hanem ezenfelül három napi elzá
rással is büntetendő!

Aki a kárt okozó vadat szándékosan tenyészti (eteti) 
és megfelelő elkerítéséről nem gondoskodik, az köteles a 
vad által okozott kárt megtéríteni®

A vármegye ügyeljen arra, hogy a vad nagy száma ne 
járjon a mezőgazdasági kár növekedésével. Ha valahol azt 
megállapítaná, kötelezze a földesurat a vadállomány csök
kent ésére.

(A törvénytervezet szószerint a következőket tartal
mazza:

"5° Nequ .<ipsi terreni possessori per segetes aut 
vineas ante vindemiam venationem cum canibus, aut equis 
instituere licebit; sí quis id fecerit, pro omni damno 
aestimatione ecuendo satisfacere obligatur; si autem ve- 
nator dominalis fuerit, praeter damni compensationem 
etiam trium dierum carcere publico punietur.

6 . Qui feras damna inferentes stúdiósé alit, nec 
debita cinctura coercet, de damno per feram illato satis
facere tenebitur.

7. Comitatus invigilabit ne numerus ferarum cum dam
no agriculturae increscat, et si id alicubi observaverit,
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dominum terrestrem ad id stringet, ut numerum institutis 
venationibus diminuat, ..." (Tag. II. 23O.)

Az erdélyi országgyűlés által kiküldött bizottság 
1795-ben készitett javaslatot a vadászat szabályozásáról.
Ez megismétli II. József rendeletében a károk megtérítésé
re vonatkozó rendelkezéseket azzal a kiegészítéssel, hogy 
a kártérítési összeg kiszabása előtt a bepanaszoltat is 
meg kell hallgatni. Egyebekben ez a tervezet is .helyható
sági szervekre bizta afeletti őrködést, hogy a vadat túlsá
gosan elszaporodni ne engedjék. (Az erre vonatkozó pontok 
a következőképen hangzanak:

”10. Damna per feras in segetibus, vineis aut poma- 
riis causata contribuentibus juxta mensuram illati damni 
seu in natura, sive aere parato bonificanda sunt, quare 
omnia ejusmodi damna in tempore, dum videlicet illa adhuc 
noscibilia sunt, ac aestimari possunt, domino terrestrali 
indicanda sunt, idem porro dominus terrestris illatúm dam- 
num per viros inpartiales..* aestimari curabit et... 
querelas ad officiales deferet, qui audito etiam incusa- 
to,... summám resarciendi damni determinabunt,...”

11. Officiales comitatum, sedium et districtum sedu- 
lo invigilandum habebunt, ne numerus ferarum in detrimentum 
culturae ruralis nimiopere augeatur, ac eos apud quos fe
rarum numerum ultra modum augeri observarent, curabunt, ut 
illae in justa proportione diminuantur H.)

A vadászati jog fejlődése terén egészen 1872-ig nem 
történt semmiféle előrehaladás. A Szabadságharc és az utá
na következő absolutizmus kora nem kedvezett ennek. Korsze
rű vadászati törvényt csak az említett évben alkotott a ma
gyar országgyűlés. Ebben, valamint az ezt felváltó 1883.

5900



-  229 -

évi XX. tc-ben a vadkárok megtéritése már a fejlett kapi
talista jogrendszernek megfelelően nyert szabályozást:

"A fővadak (szarvas, dám vad) által a vetésekben, 
ültetvényekben vagy más gazdálkodási és erdészeti ágakban 
okozott minden kárért azon birtokos vagy haszonbérlő, ki
nek vadászterületén az emlitett fővadat tenyésztették, tel
jes kárpótlással tartozik11. (7«§* /!/ bek.)

"Ragadozó vagy kártékony állatok áltál tett károk, 
mivel ezen vadak a föld birtokosa által bármikor elpusztít
hatok, meg nem téríttetnek". (8 .§.)

”... A vadászat gyakorlása közben a vetésekben, ül
tetvényekben vagy más gazdálkodási és erdészeti ágakban 
okozott minden kárért a vadászatot gyakorlók teljes kárpót
lással tartoznak..." (16.§.)

Feltűnő ebben a kártékony vad által okozott károk 
megtérítésének a kizárása. A törvény nem törődött azzal, 
hogy a kisbirtokosnak ténylegesen módjában áll-e a földjén 
kárttevő vaddisznót elpusztítani (pl. méreggel) anélkül, 
hogy mást (embert, vagy állatot) veszélyeztetné.

A másik, ami emlitést érdémel az erdőgazdaságban oko
zott károk megtérítésére való kötelezés. Ez a rendelkezés 
ebben a törvényben fordul elő először és a felszabadulás 
után is érvényben van néhány évig.

Az 1935 évi IV. te. 20. §-a az erdő fenntartása, il
letőleg felújítása érdekében, ahol ezt az elszaporodott vad
állomány veszélyezteti, jogot ad az ^rdőrendészeti hatóság
nak, hogy a vadászatra jogosultat megfelelő intézkedések 
megtételére, esetleg a vadállomány apasztásái*a Kötelezze.

Ez a törvény is lehetővé tette, hogy a ragadozók 
(duvadak) irtása céljából "hivatalból való vadászatot" le
hessen tártani, ha a földtulajdonos vagy a vadászati jog 
haszonbérlője elhanyagolná a kártékony vad pusztítását. Ezt 
a törvényhatóság első tisztviselője rendelhette el. A tu
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lajdonos vagy a bérlő nem gátolhatta meg a vadászat megtar
tását, de az elejtett ragadozókat a tulajdonosnak (bérlő
nek) kellett átadni. Ezen a vadászaton más vadat nem volt 
szabad elejteni.

s

A Felszabadulás után a 4640/194-5 ME számú rendelet a 
vadkárok megtérítésére uj szabályokat hozott. A szarvas és 
a dám mellett a vaddisznó is szerepelt azon vadfajok között, 
amelyek kártételét meg kell tériteni. A téritésre azonban 
most már nem a földbirtokos köteles —  hiszen a vadászati 
jogot ez a rendelet elválasztotta a földtulajdontól —  ha
nem az államkincstár. A kincstár viszont a vadkárt érit ések 
fedezésére vadkárjárulékot szed a nagyvadas vadászterülete
ket bérlő vadásztársaságoktól és a vadkereskedőktől. A ren
delet 17 *%-a a következőket tartalmazza:

”/1/ A szarvas, dámvad és vaddisznó által a mező- és 
erdőgazdaságban okozott kárért a kincstár teljes kártérí
tést ad.

/2/ Az /1/ bekezdésben megállapított kötelezettségből 
kifolyólag felmerülő kiadások fedezésének céljára a vadkár
járulék szolgál. Vadkárjárulékot tartoznak fizetni a nagy
vadas vadászterületek haszonbérlői és a lőttvadkereskedők 
az alábbi /3/ bekezdés rendelkezései szerint.”

Az ötvenes évek szigorú gazdálkodáselőirási rendszere 
rányomja bélyét a vadkárt érit és szabályozására is. A 138/
/1950/V.13*/MT. számú rendelet a vadkár elleni védekezést 
elsősorban a mezőgazdasági termelő kötelezettségévé teszi.
A vadásztársaságot jelentős anyagi hátrány sújtja, ha el
mulasztja a vadkárt éritési teendőket.

Ez a jogszabály hivja létre a vadkárbecslő bizottsá
gokat és ad utasítást záros határidőn belül történő megala
kítására. Ilyen paritásos elv alapján szervezett bizottsá
gok végezték a vadkárbecslést két évtizeden keresztül.
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A vadkárokért a téritést egyelőre még mindig az állam 
nyújtja a termelőnek.

"1 .§./1 / Mező- vagy erdőgazdasági ingatlan művelője, 
ha területén szarvas, dámvad vagy vaddisznó (továbbiakban: 
nagyvad) kárt okozhat, köteles a vadkár elhárítására véde
kező intézkedéseket tenni. Ugyanigy a vadásztársaság is, 
amelynek területén nagyvad él, köteles az előirt intézkedé
seket végrehajtani.

/2/ A védekezés végrehajtásának módjáta földművelés
ügyi miniszter külön utasításban állapitja meg.

2.§./1/ Ha az ingatlan művelője védekezési kötelezett
ségének eleget tett, de mégis kárt szenvedett részére az ál- 
lám mezőgazdasági terményekben esett kárért kártérítést ad.

/2/ A vadkárt pénzben kell megtéríteni."
" 7 .§. A vadásztársaság, amely védekezési kötelezett

ségének teljesítését elmulasztja, köteles a haszonbérleti 
szerződésben megállapított vadkárjárulékon felül a mulasz
tásával okozott kár összegének megfelelő további vadkárjá
rulékot fizetni".

A rövidéletü "957» évi 43* tvr. már a vadászatra jo
gosultat kötelezi elsősorban arra, hogy a vadászterületén 
tenyésző szarvas, dám és vaddisznó által a környező mező- 
gazdasági területen okozható károk megelőzése érdekében a 
szükséges intézkedéseket megtegye. A. mezőgazdasági termelő 
védekezési kötelezettsége itt már csak másodlagosan szere
pel, bár ettől van függővé téve kártérítési igényének tel
jesít ése.

A kár megtérítésére az az erdőgazdaság (vadgazdaság, 
állami gazdaság) illetőleg vadásztársaság köteles, amely
nek vadászterülete a károsított mezőgazdasági területtel 
határos. A jogszabály itt még azt az állapotot tartotta 
szem előtt, hogy vadászatra jogosult vadászterületének a 
határa az erdő szélén húzódik. Ez volt valóban gyakran, de 
nem mindig a helyzet. Már akkoriban nagyon sok helyen a
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—  nagyvadas —  vadászterületek határain belül is voltak 
mezőgazdasági ingatlanok, amelyek nem a vadászatra jogosait 
kezelésében álltak. (Az apróvadas vadászterületek pedig 
többnyire mezőgazdasági ingatlanokon terültek el.)

A tvr. értelmében a vadkárt éritést a vadásztársaság
nak az állam megelőlegezi és a kifizetést követő legköze
lebb esedékes haszonbérrel együtt szedi be tőle. Ez volt az 
átmenet a fejlődésnek abban a szakaszában, amelyben a vad
károk megtérítését az állam mind szélesebb körben háritja 
át a vadászatra jogosultakra.

Megmarad továbbra is a vadászat közben okozott károk 
megtérítési kötelezettsége a vadászatra jogosait terhére,-'V.ennek azonban a gyakorlatban csekély jelentősége van.

Négy év malva az aj Erdőtörvény olvasztja magába a 
vadászatra vonatkozó alapvető rendelkezéseket. A vadkárté- 
ritési szabályokat azonban a törvény felhatalmazása alap
ján kormányrendelet állapítja meg. Ez a vadkárokra vonat
kozóan tovább épiti ki a megtérítés rendszerét. Kiterjesz
ti a muflonnal azoknak a vadfajoknak körét, amelyek károko
zása miatt a vadászatra jogosultat térítési kötelezettség 
terheli.

A rendelet nemcsak a kártékony, hanem az összes fel 
nem sorolt vadfajok által okozott károk tekintetében kizár
ja a vadászatra jogosult felelősségét. Ezt a birói gyakor
lat azonban úgy értelmezte, hogy csak e rendeletben szabá
lyozott szigora felelősségi rendszer nem alkalmazható eb
ben a vonatkozásban, de nincs akadálya annak, hogy a polgá
ri jogban ismert általános felelősségi szabályok ne érvé
nyesüljenek. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a rendeletben 
nem említett vadfajok által okozott károk keletkezése a va
dászatra jogosultnak felróható, a polgári jognak a vétkes 
károkozásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ugyan
ez volt a helyzet az erdőgazdálkodásban okozott károkkal 
kapcsolatban is. A vadkártérités intézményének jogi kiépi-
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tésére hatást gyakorolt a Polgári Törvénykönyv megjelenése 
(1939) és a D°S ®s törvényesség megváltozott szerepe 1937- 
től kezdve.

Ugyanakkor a rendelet a kiemelt vadfajok által sze
mélyekben és dolgokban okozott károkért szintén fokozott 
felelősséget állapit meg a vadászatra jogosait terhére.

Most már világosan meghatározza a jogszabály, hogy 
a vadkárok megtérítésére az a nagyvadas vadászterület va
dászatra jogosaltja köteles, akinek a területéről a káro
sító vad kiváltott.

A vadkárt éritésre vonatkozó határozatot továbbra is 
a megyei tanács mezőgazdasági osztálya hozta, de a határo
zat ellen államigazgatási vonalon nem lehetett tovább fel
lebbezni. A jogszabály viszont megengedte, hogy —  tör
vénysértés esetén —  a határozatot biróság előtt meg lehes
sen támadni. A Legfelsőbb Biróság ezt a lehetőséget bőví
tette, amikor kimondta, hogy ilyen esetekben nem az állam- 
igazgatási határozatnak a biróság előtt való megtámadásá
ról van szó, hanem egy önálló kártérítési perről, amelyet 
nem az államigazgatási szerv ellen indítanak, hanem ahol a 
két érdekelt fél (a vadászatra jogosait és a károsait) 
áll egymással szemben. A biróság nincs korlátozva az ál
lamigazgatási határozatban foglaltak felülvizsgálatára. Ez 
gyakorlatilag elmosta a jogszabály azon kitételének jelen
tőségét, hogy a kártérítési határozatot csak törvénysértés 
esetén lehet megtámadni.

Itt érkezünk el a hatályos vadászati joghoz. Az 
"'970-ben bekövetkezett törvénymódosítás tovább haladt a 
vadkárokért való helytállás kiszélesítésének atján. A me
zőgazdaságban és a vadgazdálkodásban bekövetkezett válto
zások indokolták ezeket a módosításokat, bár a fejlődés 
előzményei is sok vonatkozásban meghatározólag hatottak.
A vadállomány számbeli gyarapodása, a mezőgazdaságban el
ért nagyobb terméseredmények a vadkárok ugrásszerű növe
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kedését eredményezték. Másrészt a jogalkalmazásban egyre 
jobban érvényesült az a törekvés, hogy a vad által okozott 
károkat ne a mezőgazdaság, hanem az a szektor viselje, a- 
melynek érdekét a vadászat és az ennek kedvéért fenntartott 
vadállomány szolgálja.

Ennek megfelelően az Erdőtörvény uj az 1971* január 
1-én életbelépett IX. fejezete, tovább bőviti azoknak a 
vadfajoknak körét, amelyeknek károkozásaiért a vadászatra 
jogosult fokozott helytállással tartozik. A mezei nyúl ál
tal a gyümölcsösökben okozott kárt is a vadászatra jogosult 
köteles megtéríteni. A vadkárt érit ési kötelezettség kilép a 
felelősségi rendszer kereteiből s a kártalanítás jellegét 
kapja azáltal, hogy a jogszabály a vadászatra jogosult ol
dalán semmiféle kimentési lehetőséget nem gengedélyez. Csak 
a termelő vadkárelhárító kötelezettségének elmulasztása ve
zethet a kártalanítás mértékének csökkentéséhez, vagyis kár- 
megosztáshoz.

A törvény ezt a kártalanítási kötelezettséget mondta 
ki bármely hasznos vad és a vaddisznó által a mezőgazdasá
gon és erdőgazdaságon kivül okozott károkért. Ilyen károk a 
valóságban általában a közúti balesetek során keletkeznek.
Ha egy gépjármű az eléje ugró vadat elüti és a gépjárműben 
kár keletkezik, ennek a kárnak egyik "okozója” a vad. A bí
rói gyakorlat e rendelkezés nyomán először a vadászatra jo
gosulttat marasztalta a gépjárműben keletkezett kár össze
gében és kötelezte egyúttal a vad elpusztulásával őt ért 
kár viselésére, figyelmen kivül hagyva a gépjármű üzemben
tartóját terhelő fokozott felelősséget. Később a Legfelsőbb 
Biróság állásfoglalása nyomán olyan gyakorlat alakult ki, 
hogy a kár megtérítése kérdésében a két veszélyes üzem ösz- 
szeütközésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

A magyar jogalkotás ezzel a rendelkezésével olyan 
messze ment a vadászatra jogosulttat terhelő helytállási kö~
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telezettségek kiszélesítésében, amelyre egész Európában 
alig van példa.

Az erdőgazdaságban okozott károkért, valamint nem 
emlitett vadfajok által a mezőgazdaságban okozott károkért 
továbbra is polgári jog általános szabályai szerint lehet 
kártérítési igényt érvényesíteni.

x

A vadkárt érit éseknek a magyar jogfejlődésben vázolt 
alakulásának áttekintése és a fentiekben tett néhány kri
tikai megjegyzés után önként felvetődik a kérdés, helyes-e 
a jelenlegi kártalanítási rendszer? Ha nem helyes,akkor mi 
volna a célszerű továbbfejlesztés?

Nem vitás, hogy a vad a természet része, és lényeges 
tulajdonsága, hogy nem áll közvetlen emberi befolyás alatt. 
Ebből egyesek arra a helytelen következtetésre jutottak, 
hogy a vadkár elháríthatatlan. Ezt a tapasztalat cáfolja 
meg, mert az elhárításnak igen sokféle módja van, amelyek
nek egy része a károsítás mértékét csökkenti csupán, de 
van olyan eljárás is, amely azt teljesen kiköszöböli (pl. 
megfelelő kerítés). Az elháríthatatlanságnak ez a tévesz
méje vezetett a kártalanítás gondolatához, illetve törvé' 
nyi utón való intézményesítéséhez. Azáltal, hogy ezt a 
feltétlen teherviselést a vadászatra jogosult vállaira tet
te, azt is deklarálta, hogy a vadállomány kizárólag az ő 
kedvéért van. Ez is tévedés. A vad mint a természetes kör
nyezet része, az egész társadalom tulajdona. Egyébként ezt 
már a Ptk. is kimondta (128o§.). Ha pedig a vadállomány 
közkincs, akkor ennek fenntartása érdekében nem lehet ki
zárólag a vadászatra jogosulttól áldozatot várni, hanem 
egy meghatározott —  természetesen alacsony —  szinten a 
mezőgazdaságtól és az erdőgazdaságtól is. (Itt kell meg
jegyezni, hogy sok külföldi vadászati jog a vadkárt éritést
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csak meghatározott károsodási mértéken /pl. 3%/ vagy kár
összegen felül irja elő.)

A "feltétlen felelősség" a gyakorlatban célszerű 
ugyan, mert a vadászatra jogosultnak az eredményért kell 
helytállnia, törekvése tehát arra irányul, hogy ténylege
sen ne legyen kár és nem arra, hogy mentő körülményeket 
bizonyitson. Mégis a vadászatra jogosult helytállási köte
lezettségét a felelősségi rendszerbe, mégpedig a vétkes fe
lelősséghez kellene visszavezetni. E meggondolás kiinduló
pontja szocialista jogrendszerünk azon —  emlitett —  egyik 
alaptétele, hogy a vad az állam tulajdona és a vadászati 
jog az államot illeti. Ez nemcsak jogot, de terhet is jelent 
a közösség érdekében. Vissza kell térni tehát ahhoz a meg
oldáshoz, hogy harmadik személyek tekintetében az állam vál
lalja a felelősséget a vad által okozott károkért. A vadá
szati jog hasznosítása központi elhatározástól függ. Ez a 
kárt éritési teher a hasznositás során a vadászati jog áten
gedéséért követelt összegbe bekalkulálható. Azok a vadgaz
dálkodást végző —  vadászatra jogosult —  szervek, amelyek 
erre a tevékenységre az államtól jogot kaptak, kötelesek 
előlrásszerüen végezni a vadgazdálkodást. Szükség van ennek 
fokozottabb megkövetelésére annál is inkább, mert a mező- 
gazdasági termelés fejlődése és a technika haladása, az ur
banizáció és sok egyéb jelenség létkérdéssé teszi a vadá
szat számára a megváltozott körülményekhez nagyobb mérték
ben alkalmazkodó vadgazdálkodás vitelét® Az a vadászatra 
jogosult, amely ezeket az előirásokat nem tartja meg, na
gyobb vadállományt tart fenn a megengedettnél, nem gondos
kodik kellőképen az etetésről, stb. és ezzel a vadkárok nö
vekedését okozza, vétkessége alapján felelőssé tehető a vad
károkért. A vadkárok viselése tehát a következő elrendezés 
szerint történhetne: Egy minimális kárt (pl. 3— 5%) maga a 
termelő viselne. Az ezt meghaladó kárért az állam állna 
helyt a termelővel szemben. Az állam azonban attól a vadá
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szatra jogosulttól, aki a vadgazdálkodás előírásait nem 
tartja meg és ezáltal a károk növekedését idézi elő, meg
térítésre tarthatna igényt.

Vizsgálódásaink tehát arra a következtetésre vezet
nek, hogy a felszabadulás után járt jogalkotásunk elvileg 
helyes utón a vadkárok megtérítése tekintetében. Ezt a 
rendszert a vadkárok egyre gyakoribbá válása következtében 
megnövekedett adminisztráció miatt és a vadkárviselésnek a 
vadászatra jogosultra hárításától várt nagyobb kárelhárí
tási tevékenységre való ösztönzés reményében változtatták 
meg. Mindamellett a javasolt rendszer nem jelentene munka- 
többletet állami szinten, csupán azt eredményezné, hogy a 
vadkárügyek intézésének súlypontja más szervekre tevődne 
át.

A vadkárok fedezésére a vadászati jog hasznosításá
ból befolyt összegből központi alapot lehetne képezni. Eb
ből fedezné az állami költségvetés a vadkárt éritést, il
letve előlegezné meg ezt azon vadászatra jogosultak he
lyett is, akiknek vétkességét a biróság a kártérítési per 
során megállapítaná. Ebből az alapból kellene megtéríteni 
a vad és gépjármű összeütközése esetén a vadászatra jogo
sultat terhelő kárt is. A vad és gépjármű összeütközése 
következtében előálló károk megtérítését pedig a két ve
szélyes üzem összeütközésének analógiájára kellene megol
dani. (Összhangban a Legfelsőbb Biróság joggyakorlatával.) 
Ez a javaslat nincs ellentétben azzal a fejtegetéssel, 
amelyet a fentiekben a vétkességre való felelősség alapí
tásról előadtam, mert a két veszélyes üzem vonatkozásában 
is elsősorban azt kell vizsgálni, hogy melyiket terheli 
felelősség az összeütközésben.

Befejezésül megemlítem, hogy a javasolt elrendezés 
ugyan éppen nem jelenti az utóbbi évtizedekben megnyilvá
nult tendencia folytatását, hanem bizonyos mértékig visz-
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szakanyarodást jelent egy korábbi állapothoz, de ez nincs 
ellentétben a fejlődés dialektikájával.
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