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Mérgezéses esetek alakulása - 2021

3 kirívó mérgezéses eset amely során összesen 209 állat és 

176 mérgezett csalétek és 8 ismeretlen maradvány került 

elő

2021 a negatív rekordok éve! 

2021.március – április:

Kisbér, Bakonyszombathely

55 madár és emlős + 6 csalétek

= 61

2021. április – május:

Tápiószecső

44 madár és emlős + 29

csalétek = 73

2021. augusztus – október:

Tura, Galgahévíz

109 madár és emlős + 8

ismeretlen maradvány + 141

csalétek = 259



Mérgezéses esetek alakulása - 2021
2021.március – április:

Kisbér, Bakonyszombathely

55 madár és emlős + 5 csalétek = 61

Az ügyészség a nyomozás felfüggesztését 

hatályon kívül helyezte és elrendelte az 

eljárás folytatását!



Mérgezéses esetek alakulása - 2021

2021. április – május:

Tápiószecső

44 madár és emlős + 29 csalétek = 73



Mérgezéses esetek alakulása - 2021

2021. augusztus – október:

Tura, Galgahévíz

109 madár és emlős + 8 ismeretlen

maradvány + 141 csalétek = 259



Mérgezéses esetek alakulása - 2021



Mérgezéses esetek alakulása - 2021

2021. Augusztus – október: 
Tura, Galgahévíz
109 madár és emlős + 8 ismeretlen 
maradvány + 141 csalétek = 259



Mérgezéses esetek alakulása - 2021



Mérgezéses esetek alakulása - 2021

2021. augusztus – október: Tura, Galgahévíz

• Országos szintű közfelháborodást váltott ki.

• Országgyűlés törvénymódosítást fogadott el, amely

szigorúbb fellépést tesz lehetővé

• Önmagában ez nem elegendő, további lépésekre van

szükség legfőképp - ELKÖVETŐK FELELŐSSÉGRE

VONÁSA

• NNI vezetésével – Nemzeti Környezeti Biztonsági

Munkacsoport



Mérgezéses esetek alakulása - 2022

• KNPI – 2 mezőgazdálkodói mérgezés célzottan vetési 

varjak ellen 



• 2022. március 27. Mád

• 1 példány rétisas 

• 2022. március 16. Pusztamagyaród

• 1 példány rétisas 

• 2022. május 02. Madocsa

• 2 egerészölyv

• 1 dolmányos varjú

• 2022. május 11-16. Gávavencsellő 

• 2 példány parlagi sas 

• 1 példány rétisas 

• 2 példány holló

Mérgezéses esetek alakulása - 2022



• 2022. május 7-től, Péteri-tó, KNPI (100 pld mocsári

teknős)

• Előzmény: 2021. Tiszaalpár 50 pld mocsári teknős -

bizonyítottan karbofurán mérgezés

Mérgezéses esetek alakulása - 2022





Mérgezéses esetek alakulása - 2021

- Csökkenő esetszám:

• Kevesebb mérgezés?

• Csökkenő bejelentési kedv?

- Találatok száma növekszik

• Sikeresebb felderítés, kirívó esetek valószínűleg

korábban is előfordultak, de nem derültek ki.

- Növekvő társadalmi nyomás

- Felelősségre vonás hiánya



Szabálytalan csapdahasználat

• Hattyúnyakcsapda



• Létrás varjúcsapda



• Ládacsapdák

NNI nyomozás jelenleg folyamatban



• A szakszerű és jogszerű csapdázás

hatékony és szelektív predátor

kontrollra ad lehetőséget

• OMVK pályázatok keretében sok

csapda került vadásztársaságokhoz

Probléma

• Szándékos használat ragadozó

madarak ellen

• Szabálytalan használat – képzés,

ellenőrzés hiánya

Csapdahasználat

egerészölyv 18

parlagi sas 5

gyöngybagoly 5

vörös vércse 4

karvaly 2

héja 2

búbosbanka 2

barna rétihéja 1

cigánycsuk 1

tövisszúró gébics 1

sün 1

Összesen: 42



2022. április 29. Mórahalom

• 34 példány holló

• 12 példány egerészölyv

• 1 példány héja 



• Országos állatorvosi hálózat a sérült vagy elpusztult
parlagi sas példányok kezelésére és vizsgálatára

Sérült madarak kezelése



Parlagi Sas Látogató Központ kialakítása a 

Jászsági Különleges Madárvédelmi Területen



Fórumok szervezése a főbb szakmai 

csoportok tájékoztatására 

• Vadászati fórumok

• Rendőrségi fórumok

• Ügyészségi fórumok

• Bírósági fórumok

• Gazda fórumok



• Mérgezéses Forródrót:

20/251-44-04

mergezes@mme.hu

• adat bejelentési lehetőség honlapon:

www.parlagisas.hu

Telefonos forró drót és online adatbázis 

Szándékos ragadozó-mérgezések 

következtében megkerült sasok 

száma 2000-2015

mailto:mergezes@mme.hu
http://www.parlagisas.hu/


• GPS koordináták akár

5 percenként

• Térképi megjelenítés:

www.satellitetracking.eu

Műholdas nyomkövetés a fő konfliktus 

területek behatárolására

Fotó: Czifrák Gábor



Terepi protokoll

• Terepi egységcsomag tájegységeknek, honlapon elérhető

Rendőrségi és jogi protokoll

• ORFK utasítás (29000/16537-2020 ált.) rendőrkapitányságok
részére, mérgezés esetén a helyszíni szemlét soron kívül le kell
folytatni és értesíteni kell a Nemzeti Nyomozó Irodát

• Publikus verzió elérhető a honlapon

• Teljes csak a police.hu intraneten elérhető

Protokoll kidolgozása a madárellenes 

bűncselekmények esetén alkalmazandó 

leghatékonyabb terepi és jogi eljárási módszerekről



• Természetvédelmi őrszolgálattal

folyamatos ellenőrzés

• Kutyás kiképzés (ORFK)

Intenzív terepi felmérések újonnan 

kiképzett kutyás egységek segítségével 



Kutyás egység (PCDD) által felderített találtok eloszlása 
(2013-2020)

Deák et al. (2021) Journal of Vertebrate Biology, 69(3)



Hogy néz ki mindez a terepen…

• 06.09.2013 Tiszaalpár első éles helyszínelés

• Nem várt eredmények (12 barna rétihéja, 3 kerecsensólyom, 1
egerészölyv, injektált tojások, 4 vörös róka)



kutyavezető útvonala

keresőkutya útvonala

tetemek és csalétkek



Ön szerint milyen lépésekre lenne szükség ahhoz, hogy a 
természetkárosítás visszaszoruljon? (%)
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Természetkárosító tevékenységek szigorúbb

büntetése

Egyéb

Említi

Lakosság körében végzett Századvég kérdőíves felmérés 
természetkárosításokkal kapcsolatban



Ön szerint elvárható, hogy szabadságvesztéssel
büntessék azon természetet károsító cselekedetek
elkövetőit, amelyek a védett érték teljes pusztulását
okozzák? (%)

44,1 49,6 5,5 0,8
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Ön szerint súlyosbító tényező, ha természetkárosítást
olyan személy követ el, akinek a foglalkozásából,
képesítéséből adódóan tisztában kell lennie a
természetvédelmi jogszabályokkal? (%)
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Ön szerint a rendőri szerveknek mennyire kell
prioritásként kezelnie a természetkárosítási ügyek
felderítését? (%)
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38



Természetkárosítás (Btk.) I.

242. § (1) Aki

a) fokozottan védett élő szervezet egyedét,

b) védett élő szervezet vagy az Európai Unióban természetvédelmi szempontból 
jelentős növény- vagy állatfaj egyedeit, feltéve, hogy azok külön jogszabályban 
meghatározott, pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan 
védett élő szervezet egyedei esetében megállapított, pénzben kifejezett 
legalacsonyabb értéket, (100.000 Ft),

c) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által 
biztosított védelemről szóló EK tanácsi rendelet A és B melléklete hatálya alá 
tartozó (CITES) élő szervezet egyedét

jogellenesen megszerzi, tartja, forgalomba hozza, az ország területére behozza, 
onnan kiviszi, azon átszállítja, azzal kereskedik, illetve azt károsítja vagy 
elpusztítja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.



Természetkárosítás (Btk.) II.

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a természetkárosítás az 
élő szervezet egyedeinek olyan mértékű pusztulását okozza,

a) hogy az (1) bekezdés a) vagy b) pontja esetében az elpusztított élő szervezet 
egyedeinek külön jogszabályban meghatározott, pénzben kifejezett értékének 
együttes összege eléri a fokozottan védett élő szervezet egyedei esetében 
megállapított, pénzben kifejezett legmagasabb érték kétszeresét, (2 m Ft), 

b) amely az (1) bekezdés c) pontja esetében az élő szervezet állományának 
fennmaradását veszélyezteti.

(2a) A (2) bekezdés szerint büntetendő, aki a természetkárosítást méreg
alkalmazásával vagy az állat elpusztítására alkalmas csalétek kihelyezésével, 
több állat életét veszélyeztetve követi el.

(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi 
el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3a) Aki a (2) vagy a (2a) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló 
előkészületet követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.



Állatkínzás

244. §

(3) A büntetés egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztés, ha az állatkínzást

a) méreg alkalmazásával vagy az állat 
elpusztítására alkalmas csalétek 
kihelyezésével több állat pusztulását 
okozva, vagy

b) különös visszaesőként

követik el.



Méreggel visszaélés

188. §

• (1) Aki mérget jogosulatlanul készít, tart, felhasznál vagy 
forgalomba hoz, illetve aki a mérgek visszaélésszerű 
felhasználásának megakadályozására vagy más személyek 
veszélyeztetésének kizárására előírt intézkedések megtételét 
elmulasztja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség 
miatt elzárással büntetendő.

• (2) E § alkalmazásában mérgen olyan veszélyes anyagot vagy 
keveréket kell érteni, amely toxikológiai tulajdonságai alapján a 
belégzése, lenyelése vagy a bőrön át történő felszívódása esetén az 
emberi életet veszélyezteti, illetve súlyos sérülést vagy súlyos 
egészségkárosodást idézhet elő.



245. §

• engedély nélkül vad elejtése, elfogása

• vadászati tilalmi idő hatálya alá eső vadfaj elejtése, 
elfogása

• tiltott vadászati eszközzel, tiltott vadászati módon 
vagy kíméleti területen vad, illetve fokozottan védett 
vagy védett gerinces állat elejtésére vagy elfogására 
irányuló tevékenységet végez

Orvvadászat bűntette



Köszönöm a figyelmet!


