Vadvilág ellen elkövetett bűncselekmények
Ragadozómadár-mérgezések

Bevezetés

Ragadozómadár-mérgezések világszerte

Jelen kiadvány célja, hogy betekintést nyújtson az illegális
mérgezések által az élővilágban okozott károk mértékébe,
és bemutassa, milyen módszerekkel lehetséges a hatékony
fellépés az elkövetők ellen. A legtöbb esetben csak közvetett
bizonyítékok állnak rendelkezésre, azok felderítése,
értelmezése, laboratóriumi vizsgálatok elrendelése, az
indíték és a potenciális elkövetői kör ismerete jelentős
segítséget nyújthat az elkövetők felelősségre vonásában.

A ragadozók mérgezése a Föld szinte összes kontinensén
komoly természetvédelmi problémákat okoz és több
veszélyeztett faj esetében az egyik legfőbb pusztulási
tényezőnek számít. Életmódjuk révén potenciálisan kitettek a
mérgezett csalétkeknek, a környezetbe jutó nehézfémeknek,
gyógyszer
maradványoknak
és
a
bioakkumulatív
növényvédőszereknek.

A WWF Magyarország SWiPE LIFE és a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület (MME) PannonEagle LIFE
projektjeinek együttműködése révén egy olyan kiadványt
dolgoztunk ki, amely bemutatja az illegális mérgezések ellen
eddig elért eredményeket és segíti a rendőrség, az ügyészség
és a bírói testületek munkáját.

•

A SWiPE (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe)
LIFE projekt célja, hogy az uniós környezetvédelmi
jogszabályoknak való megfelelés javításával és a sikeresen
felderített ügyek számának növelésével eltántorítsa a
potenciális bűnelkövetőket, és ezzel hosszú távon csökkentse
a védett fajok ellen elkövetett bűncselekményeket. A projekt
során a résztvevő 11 országból összegyűjtjük a védett fajok
ellen elkövetett bűncselekmények tipikus eseteit, elősegítjük
az ügyészség, a rendőrség és a többi érintett bűnüldöző
hatóság ismereteinek javítását a természetvédelmi szabályok
hatékonyabb betartása érdekében, valamint javítani kívánjuk
a határokon átnyúló információmegosztást, tudáscserét és a
nyomozó hatóságok közötti együttműködést.
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Az Egyesült Államokban a múlt század közepén a fehérfejű rétisas
(Haliaeetus leucocephalotus) került a kipusztulás szélére a DDT nevű
rovarírtószer széleskörű alkalmazása miatt.

•

A parlagi sas (Aquila heliaca) európai populációja esetében még mindig
az illegális mérgezés a legfőbb veszélyeztető tényező.

•

Ázsiában a legelő állatokon használt diclofenac gyulladáscsökkentő
a Bengál keselyű (Gyps bengalensis) populációjának összeomlását
idézte elő.

•

Afrikában egy oroszlán ellen szándékosan kihelyezett mérgezett
csalétek egy esetben 55 fokozottan veszélyeztetett fehérhátú keselyű
pusztulásához (Gyps africanus) vezetett.
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Magyarországi helyzetkép

Kinek áll érdekében a ragadozók elpusztítása?

A ragadozómadarakat és a nagyragadozókat Magyarországon
évszázadokon keresztül tűzzel-vassal irtották, sokáig
kizárólag kártevőként tekintett rájuk az ember. Egészen
a XX. század közepéig, amikor az első természetvédelmi
törvények megjelentek, széles körben elfogadott módszer volt
a mérgezett csalétkek kihelyezése. A korábban gyakorinak
számító sztrichnint később felváltotta a foszforszörpös tojás,
azt az “F1” tojás, majd ezek betiltását követően, már ugyan
teljesen illegális módon, különböző növényvédőszerekkel folyt
tovább a ragadozók mérgezése. Részben ennek az üldözésnek
köszönhetően a parlagi sas (Aquila heliaca) hazai állománya a
70-es évek végére a kipusztulás szélére sodródott. A magyar
természetvédelem fejlődésével, nemzetközi egyezmények
elfogadásával előtérbe került a veszélyeztett fajok kutatása.

Magyarországon négy fő elkövetői kör ismert. Az indíték
legtöbbször a ragadozó életmódot folytató emlős és
madárfajok valós-, vagy vélelmezett kártétele. A legtöbb
esetben nem csak a “célfajok” szenvednek mérgezést, hanem
bármely, a csalétekkel vagy az elpusztult döggel kapcsolatba
kerülő állatfaj.
Fontos megjegyezni, hogy bár a legnagyobb arányban az
alábbi körökből kerülnek ki az elkövetők, véletlenül sem
szabad általánosítani teljes ágazatokra!

Így derült fény arra, 2005-ben, hogy két elpusztult parlagi sas
feltehetően mérgezés áldozata lett.

Mérgezett parlagi sas teteme.
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Vadgazdálkodó: az elkövető apróvad és nagyvad valós
és vélt ragadozóit próbálja az illegális mérgezéssel
elpusztítani.
Jellemző célfajok: vörös róka, sakál, dolmányos varjú,
szarka, egerészölyv, barna rétihéja, rétisas, parlagi sas,
barna kánya, szürke farkas
				
Háziállattartó: jellemzően az állattartó telep, legelő
közelében megjelenő ragadozók ellen alkalmazza az
illegális csalétkeket.
Jellemző célfajok: szürke farkas, héja, róka, sakál
Galambász: az értékes versenygalambok pusztulását
követően alkalmazhatják az illegális csalétkeket.
Jellemző célfajok: héja, vándorsólyom, kerecsensólyom
			
Halgazdálkodó: halastavak környezetében merülhet fel,
jellemzően halat fogyasztó madár és emlős fajok ellen.
Jellemző célfajok: vidra, rétisas, nagy kárókatona
55

A méreg- és tetemkereső kutyás egység
Magyarországon
először
a
Magyar
Madártani
és
Természetvédelmi Egyesület HELICON LIFE projektje során
képeztek ki méreg- és tetemkereső kutyát olasz és spanyol
minta alapján. A Falco névre keresztelt németjuhász már a
szolgálat első évében komoly sikereket ért el, és az egység
működésének köszönhetően pár évvel később megszülettek
az első bírósági ítéletek is.
A 2015-ben indult PANNONEAGLE LIFE projekt keretében
további három további keresőkutya, Carlo, Hella és Samu is
munkába állt. A keresőkutyákat és vezetőjüket a Rendőrségi
Oktatási és Kiképző Központban képezték ki, ahol megtanulták
az elpusztult állatok szag alapú azonosítását, ezáltal
jelentősen megnövelve a terepi keresések eredményességét.
Ezen felül a legyakrabban használt méreganyag azonosítását
is elsajátították, ami különösen fontosnak bizonyult a későbbi
házkutatások során.

Az illegális mérgezés jeleinek felismerése

• több ragadozótetem egymáshoz közel
• görcsös lábtartás, rángatózó karmok
• hányás-hasmenés
• elpusztult rovarok a tetem közelében
• “sátorozó” szárnytartás és kicsavarodott fejtartás
• feltehetően mérgezett csalétek a közelben
(tojás, állati tetem, zsigerek, hús, csirkefej stb.)

Falco és Carlo, az MME méreg- és tetem kereső kutyái
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A terepen talált tetem és csalétek

Házkutatások

A 2013 és 2020 közötti időszakban az MME méreg- és
tetemkereső kutyás egysége összesen 1141 keresésben vett
részt, amelyek során 331 mérgezett állatot, és 120 mérgezett
csalétket derített fel. A mérgezett állatok 15 madár- és 9
emlősfajhoz tartoztak, köztük 13 védett és 2 globálisan
veszélyeztetett faj is volt.

Az MME méreg- és tetemkereső kutyás egysége több
rendőrségi házkutatásban közreműködött, amelyek során
illegálisan birtokolt méreganyagot és több más bizonyítékot
sikerült előkeríteni.
•

2016 - Magyarország, Csikéria: forát tartalmú növényvédőszer
(Thimet) méreganyag került elő a hátkutatás során

• Mi az a mérgezett csalétek?
Méreggel kezelt vad- vagy háziállat-maradvány (izom,
zsigerek), vagy tojás. Leggyakrabban házi tyúk, galamb,
házi kacsa, őz, fácán, mezei nyúl.

•

2018 - Szlovákia: két flakon karbofurán (Chinofur) került meg a
gyanúsított raktárépületében

•

2018 - Csehország: karbofuránnal kezelt csalétek került elő a
gyanúsított udvarán

•

2019 - Ausztria: karbofurán méreganyag (Furadan) és egy
mérgezés következében elpusztult uhu teteme került elő a
házkutatás alatt

Falco a megtalált ragadozómadár tetemekkel és injektált tojáscsalétkekkel.
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A szlovákiai házkutatás helyszíne. A keresőkutyáknak rendkívül
nehéz dolga van egy ilyen zsúfolt raktárban.
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Madárfajok megoszlása
2000 és 2020 között 1899 mérgezéshez köthető madárpusztulás
szerepel az MME adatbázisában. Megtalálhatóak közöttük
vadászható, védett és fokozottan védett madárfajok is.
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A mérgezés által leginkább veszélyeztetett,
fokozottan védett hazai sasfajok: parlagi sas
(balra) és rétisas (alul). Természetvédelmi
eszmei értékük 1 000 000 Ft.
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Védett és nem védett fajok megoszlása

Mérgezett csalétkek megtalálása
kutya által megtalált csalétek
nem kutya által megtalált csalétek

A fenti diagramm az illegális mérgezés következtében
elpusztult védett és nem védett állat egyedeket mutatja 2000
és 2020 között. A találatok 79%-a védett vagy fokozottan
védett fajokból áll. A méreg- és tetemkereső kutyás egység
megjelenésével jelentősen nőtt az illegális mérgezéssel
kapcsolatos találatok száma, ami részben abból is adódott,
hogy a terepi helyszínelések során az elhullott madarakat és
a csalétkeket is sokkal nagyobb arányban sikerült felderíteni,

nem kutya által megtalált csalétek

kutya által megtalált csalétek

mint korábban. Sajnos 2020-ban egy kiemelkedően súlyos
mérgezési hullám szakította meg a korábbi évek csökkenő
trendjét, jól szemléltetve, hogy az illegális mérgezés elleni
harcnak még egyáltalán nincs vége!
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Méreganyagok megoszlása
Az ólom elsősorban a táplálékkal
juthat a ragadozómadarak
szervezetébe, ott a gyomor savas
közege révén kioldódhat, akut és
krónikus tüneteket eredményezve.
ólom
Az ECHA becslése szerint évente
akár 100 000 tonna ólom kerülhet
a környezetbe, amelynek 79%-a
sportlövészetből, 14%-a vadászatból,
7%-a pedig horgászfelszerelésekből
származik.
A monokrotofosz,
terbufosz, diazinon és a
forát is az organofoszfát
rovarölőszerek közé
tartoznak, amelyek 2008 óta
tiltott növényvédőszereknek
minősülnek.
Hatásmechanizmusuk a
karbamátokhoz hasonló:
idegméregként az
ingerületátvitel túlműködését
idézik elő.

monokrotofosz

Az utóbbi években növekvő trendet
mutat az második generációs
(SGAR) rágcsálóirtószerek jelenléte a
ragadozómadarakban. Ilyen például a

brodifakum és a bromadiolon.

karbofurán

A karbofurán az Európai Unióban 2008
óta tiltott növényvédőszer, amely az
egyik legmérgezőbb karbamát peszticid.
Magyarországon ez a leggyakrabban észlelet
hatóanyag, amelyet illegális mérgezésekhez
használnak. Erős idegméreg, azonnali
heves tüneteket produkál és gyors lefolyású
mérgezést okoz. Állatra és emberre
egyaránt veszélyes. Legtöbbször fehér
folyadék formájában, vagy lila-rózsaszín
granulátumként kerül szem elé.

terbufosz
diazinon
forát

klórfacinon
A klórfacinon egy első generációs rágcsálóirtószer
(FGAR), amely a véralvadást gátolja a
célszervezetekben. Magyarországon már többször
okozott tömeges mérgezést. Ugyan kevésbé
halmozódik fel élő szervezetekben, mint a
második generációs rágcsálóirtó szerek, eseti
engedéllyel olykor nagy mennyiségben juttatják ki
mezőgazdasági területekre.
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Szlovákiai házkutatás során lefoglalt
karbofurán tartalmú flakonok (fent) és
ugyanaz a hatóanyag lila granulátum
formában (balra).
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Illegális mérgezés jogi háttere

Illegális mérgezés jogi háttere

Az elkövetők legtöbbször egyszerre négy bűncselekményt
is megvalósítanak és akár több év szabadságvesztéssel
lennének büntethetők, azonban a többrendbeli elmarasztalás
a gyakorlatban egyáltalán nem jellemző.

(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból
követi el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
(4) E § alkalmazásában élő szervezet egyede:
a) az élő szervezet egyedének valamennyi fejlődési szakasza, alakja,
állapota,
b) az élő szervezetek keresztezéseként és kereszteződéseként létrejött
egyed,
c) az élő szervezet egyedének származéka, ami alatt érteni kell az
elpusztult élőlényt, valamint annak vagy az élő szervezet egyedének
bármely részét, továbbá azt a terméket vagy készítményt, amely a
felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó
összetevőt tartalmaz.

242. § Természetkárosítás
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,
c) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása
által biztosított védelemről szóló EK tanácsi rendelet A és B melléklete
hatálya alá tartozó 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.
(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,
b) amely az (1) bekezdés c) pontja esetében az élő szervezet állományának
fennmaradását veszélyezteti.
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188. § Méreggel visszaélés
(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.
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Illegális mérgezés jogi háttere
245. § Orvvadászat
a) vadászterületen vadászatra való jogosultság nélkül, illetve idegen
vadászterületen vadászként engedély nélkül vad elejtésére vagy
elfogására irányuló tevékenységet végez,
b) külön jogszabályban meghatározott, a vadfaj valamennyi egyedére
kiterjedő vadászati tilalmi idő hatálya alá eső vadfaj egyedét ejti vagy
fogja el,
c) külön jogszabályban meghatározott tiltott vadászati eszközzel,
tiltott vadászati módon vagy kíméleti területen vad, illetve fokozottan
védett vagy védett gerinces állat elejtésére vagy elfogására irányuló
tevékenységet végez,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel

büntetendő.

244. § Állatkínzás
(1) Aki
a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces
állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely
alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy
pusztulását okozza,
b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi,
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az
állatkínzás
a) az állatnak különös szenvedést okoz, vagy
b) több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza.
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Sikeres felelősségrevonás - Büntetőügyek
Az elmúlt évtizedben több mint 200 olyan bűncselekmény
történt, amelyek esetében eredménytelenül zárult a nyomozás.
2015-ben viszont sikerült áttörést elérni és több elkövető is
bíróság elé került.

2015/1. ítélet
Egy 2013-ban Bács-Kiskun megyében elkövetett mérgezés
során 1 borz és 3 barna rétihéja mérgezett teteme valamint,
30 darab karbofuránnal beinjektált tojás került elő. Az eset
kapcsán M. János 42 éves hivatásos vadászt
•
•
•

két év próbára bocsájtottak, valamint
50 000 forint vadvédelmi bírság, és
58 242 forint bűnügyi költség megfizetésére kötelezték.

2015/2. ítélet
Egy 2013 őszén elkövetett mérgezés során Jász-NagykunSzolnok megyében Cs. Gábor 30 éves és B. László 44 éves
hivatásos vadászokat egy vadkamera felvétel alapján sikerült
azonosítani. A mérgezés következtében elpusztult két parlagi
sas, egy barna rétihéja, valamint előkerült egy mérgezett
csalétek is. Az esetre egy GPS jeladós parlagi sas segítségével
derült fény. A méreg- és tetemkereső kutyás egység
azonosította a mérgezéshez használt csalétkeket és további
bizonyítékokat. A bíróság első fokon az elsőrendű vádlottat
•
•
•

500 000 forint pénzbüntetés megfizetésére, a másodrendű
vádlottat pedig
600 000 forint pénzbüntetés megfizetésére, valamint
mindkettejüket
39 635 forint bűnügyi költség megfizetésére kötelezte.
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Sikeres felelősségrevonás - Büntetőügyek

Sikeres felelősségrevonás - Büntetőügyek

2015/3. ítélet

követően a rendőrség elrendelte a házkutatást. A gyors
intézkedésnek köszönhetően a kutyás egység segítségével a
mérgezéshez használt betiltott növényvédőszert is sikerült
megtalálni. Ez volt az első eset hazánkban amikor a terepi
helyszínelés után egyből megtörtént a házkutatás, amely
rögtön sikerrel is járt. A helyszínen összesen 14 egerészölyv,
3 róka, 1 kutya, 1 macska és 12 házi kacsa csalétek, valamint
nagy mennyiségű tiltott méreganyag (forát) került elő. Az
elkövetőt másod fokon a bíróság természetkárosítás vétsége
miatt

2015-ben Heves megyében egy hivatásos vadásznál (C. Gergely
János, 31 éves) lakossági bejelentés alapján végzett házkutatás
során egy fokozottan védett parlagi sas, nyolc védett madár
(két kékes rétihéja, egy barna rétihéja, egy karvaly, egy héja,
egy egerészölyv, egy erdei fülesbagoly és egy vetési varjú)
és egy védett emlős (közönséges mókus) friss preparátuma
került elő, amelyeket a vád szerint nagy valószínűséggel ő
pusztított el és preparáltatott ki. Az elkövetőt első fokon a
bíróság természetkárosítás vétsége miatt
•
•
•

1 év 3 hónap szabadságvesztésre (2 év próbaidőre
felfüggesztve),
100 000 forint pénzbüntetésre, valamint
126 490 forint bűnügyi költség megfizetésére kötelezte.

•
•

1 év 7 hónap szabadságvesztésre ítélte, 3 év próbaidőre
felfüggesztve, valamint
pénzbírság megfizetésre kötelezte.

2016/1. ítélet
2016 januárjában egy elpusztult egerészölyv tetemének
megtalálásáról érkezett bejelentés Bács-Kiskun megyében.
A
helyileg
illetékes
természetvédelmi
őrszolgálat
területbejárása során további tetemek kerültek elő egy
intenzív kacsatelep közvetlen közelében. Mivel minden jel a
szándékos mérgezésre utalt, a kutyás egység további keresést
hajtott végre a területen, melynek során további tetemek
mellett 12 ,csalétekként preparált házi kacsa teteme került elő.
A telep körüli kerítés rossz állapotban volt, így a ragadozók,
elsősorban a rókák és a kóbor kutyák, rendszeresen kárt
okozhattak az állatállományban. A mérgezett csalétkeket
közvetlenül a kerítés mentén helyezték el, így a helyszínelést
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A csikériai mérgezés helszíne egy csaléteknek
használt házi kacsa tetemével.
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