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Jelen protokoll a Mérgezés-megelőzési Munkacsoport Eljárási Protokoll Csomagjának része. Az 

ebben foglaltakat kiegészíti a „TEREPI HELYSZÍNELÉSI PROTOKOLL - Madarak ellen elkövetett 
bűncselekmény gyanúja esetén (3/1. rész)” és az „ÁLLATORVOSI PROTOKOLL - Vizsgálati és 
terápiás eljárási rend mérgezett vagy sérült ragadozómadarak élő és elhullott egyedeivel (3/2. 
rész)”, amelyek elérhetőek a www.parlagisas.hu weboldalon. 

 
 
1. Madarak ellen elkövetett bűncselekményekhez kapcsolódó Büntető 

Törvénykönyvi hivatkozások: 
 

- Természetkárosítás 
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, 

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. 

(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. 

243. § (1) Aki Natura 2000 területet, védett barlangot, védett természeti területet vagy védett élő 

szervezetek életközösségét, illetve azok élőhelyét jogellenesen jelentős mértékben megváltoztatja, 

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a természetkárosítás a Natura 2000 

terület, a védett barlang, a védett természeti terület vagy a védett élő szervezetek életközössége, illetve 

azok élőhelye jelentős károsodását vagy megsemmisülését okozza. 

(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt két 

évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(4) E § alkalmazásában Natura 2000 terület alatt a természet védelméről szóló törvényben 

meghatározott fogalmat kell érteni. 

 

- 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. 
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(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. 
 

- Állatkínzás 
244. § (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. 
 

- Orvvadászat 
245. § Aki 

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. 

 

 

2. Egyéb kapcsolódó jogszabályok: 
 
− 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a 

fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi 

szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet és a 

növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról 

− 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról 
− 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok 

jegyzékéről  
− 2007/416/EK rendelet a karbofurán forgalmazásának, használatának visszavonásáról 

 
 
3. Rendőrségi eljárással kapcsolatos gyakorlati tudnivalók: 
 

Bejelentés:  
− általános segélyhívó 112 

− mérgezéses forródrót 20/251-4404  
 
Rendőrségi helyszínelés: 
− … (a teljes verzió csak a police.hu intraneten érhető el) 

 

Rendőrségi feljelentés tartalmi elemei: 
− Ki? Hol? Mit? Mikor? Miért? 

− természetkárosítás, visszaélés méreggel, állatkínzás 

− megküldeni: ügyészség, felügyelőség, Kormányhivatal  

− feljelentés elutasítása esetén panasszal élhet a feljelentő 
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Nyomozás: 
− … (a teljes verzió csak a police.hu intraneten érhető el) 

 
Tanúkihallgatás: 
− … (a teljes verzió csak a police.hu intraneten érhető el) 

 
Ügyészséggel történő kapcsolattartás: 
− … (a teljes verzió csak a police.hu intraneten érhető el) 

 

 

4. Fokozottan védett madarak mérgezésével kapcsolatos Főkapitány-
helyettesi utasítás: 

 

Dr. Takács Tibor r. vezérőrnagy Főkapitány-helyettes Bűnügyi Főigazgató 
29022-18720/2014. ált. számú intézkedése 
Tárgy: fokozottan védett madarak mérgezése esetén teljesítendő jelentési kötelezettség a KR 

NNI felé 


