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Polgári jogi felelősség szempontjából a helyzet 

három problematikával bír: 

 
1. A helyszínelő, eljáró rendőr a Be. , a Szabs. Tv. és a Rendőrségi 

tv. Rendelkezései alapján jár el, mely jogszabályok a büntetőjogi 

, szabálysértési felelősségre vonás szempontjai alapján 

határozzák meg a feladatokat, melyek nem feltétlenül esnek 

egybe a polgári jogi  szempontokkal;  

 

2. Nyomozati érdekek miatt helyszínelés során nincs mód az eljárás 

szempontjainak bővítésére, kiegészítésére;  

 

3.  A büntetőeljárás adataihoz, irataihoz való hozzáférés korlátozott 

 

 

 

 

 



1. A helyszínelő, eljáró rendőr a Be. , a Szabs. Tv. És a 

Rendőrségi tv. Rendelkezései alapján jár el, mely 

jogszabályok a büntetőjogi , szabálysértési felelősségre vonás 

szempontjai alapján határozzák meg a feladatokat, melyek 

nem feltétlenül esnek egybe a polgári jogi  szempontokkal; 

 - a büntetőjogi illetve szabálysértési felelősség megállapítása 

szempontjából releváns adatok, nyomok sokszor a polgári jogi 

felelősség elbírálásához nem elegendőek. 

 

 - Ha bcs., vagy szs. megállapítása nélkül ér véget az eljárás - 

nem a gépjármű-vezető tev. körében felmerült elháríthatatlan ok, 

ill. a jogsértés további vizsgálatára nincs is mód.  

 

- Amennyiben nem történt személyi sérülés, akkor a vizsgálat 

arra szorítkozik, hogy a vezető szegett-e közlekedési szabályt 

vagy sem.  

 

 



Ütközésben résztvevő állat a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 1. § - 
ában meghatározott vadászható állatnak minősül-e ?  
 
Helyszínen található nyomok ( szőrminta illetve egyéb állati eredetű maradvány 
rögzítése, begyűjtése, sérülés helye, jellege, nagysága ) illetve tanúvallomások 
 

Melyik vadászatra jogosult felelős a kárért?  
 
Ütközés helyszínének lehető legpontosabb meghatározása ,  a vad kiváltására 
utaló nyomok rögzítése illetve annak hiányának megállapítása 
 

Belterületi vad problematikája 

 
Gépjárművezető veszélyes üzemi felelőssége kapcsán mindazon 
adatok rögzítése, amelyek a tevékenységi körébe tartoznak, 
akkor is, ha azok büntetőjogi relevanciával nem bírnak. 
 
 Pl. gumi nyomása, a gumiköpeny állaga, tényleges sebesség,  azon nyomok, 
amelyek alapján megállapítható az ütközés pontos nyomai és minden olyan adat, 
amelyből lehet következtetni arra, hogy az esemény hogyan történt: a tárgyi 
környezet; időjárási adatok; útburkolat aktuális minősége. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



Jogszabályi  módosításra lenne szükség, ami 

lehetővé teszi a vadászatra jogosult számára az 

indítványtételt vagy a bizonyítási eljárásban való 

részvételt vagy arra, hogy az érdekeltek- 

beleértve a gépjárművezetőt is- maguk is 

rögzíthessenek adatokat a helyszínelés során.  

 



2. Nyomozati érdekek miatt helyszínelés során nincs mód az eljárás 

szempontjainak bővítésére, kiegészítésére; 

 

Vadászatra jogosultnak lehetősége legyen a helyszín biztosítása mellett 

adatrögzítése: 
 

• minden vadütközésről értesüljön 

• biztosított helyszínen is jelen lehessen 

 

Területileg illetékes képviselői elérhetőségeinek megadása és belső szabályzat, 

eszköz biztosítása 

 

A rendőrség korlátozott módon, de lehetővé teszi a baleseti helyszínelés során a 

részvételt, és ott javaslattételt és engedéllyel való adatrögzítést a vad. jog. 

számára.  

 

 
 

 

 

 



3. A büntetőeljárás adataihoz, irataihoz való hozzáférés 

korlátozott 

 

• Polgári jogi igény elbírálásához büntetőeljárás ill. szabálysértési eljárás 

adataira , irataira szükség van 

 

• Büntető ítélet indoklása kitér polgári jogi kérdésekre  

 

• Vad. jog. nem a büntetőeljárás alanya, nincs joga megismerni a 

büntetőeljárás adatait, iratait megismerni 
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