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Parlagi sas

• Szárnyfesztávolság: 2 m

• IUCN: Vulnerable

(világszerte veszélyeztetett, 
sérülékeny)

• Fokozottan védett

• Természetvédelmi érték:

1 millió Ft

• Számos nemzetközi 
egyezmény (CITES,Bern, 
Bonn, EU Birds Directive)



1980 – Kipusztulással közvetlenül veszélyeztetett

• Célzott állományfelmérés 
elkezdődik (MME + NPI-k)

• Mindössze néhány pár 
síkvidéki él őhelyeken 
(összesen 10-25 pár)





Parlagi sas elterjedési területe

Világállomány: 5’000-10’000 pár

Európai állomány: 2’000-5’000 pár

EU állomány: 220 pár

Kárpát medence Pop. méret EU %

• Mo.: 150 pár 66%

• Szlovákia: 45 pár 20%

• Ausztria: 3-5 pár 2%

• Cseho.: 3-5 pár 2%

ÖSSZESEN: 205 pár 90%



Amire büszkék lehetünk :

Nálunk költ a világszerte veszélyeztetett parlagi sas európai 
uniós állományának a kétharmada (mintegy 150 pár)



Amire nem lehetünk büszkék:

Magyarországon több mint 90 világszerte 
veszélyeztetett parlagi sast mérgeztek meg az elmúlt 10 

évben
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Development
of monitoring







21 faj
841 példány
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Mérgezéses esetek felderítési 
aránya

• 2000 és 2015 között >200 feltárt bűncselekmény 
(valós szám ennek többszöröse)

• 2000 és 2014 között nincs elmarasztaló ítélet

• Lépések:
• Terepi helyszínelés (minden nyom felderítésre kerül-e)

• Rendőrségi feljelentés (időben megtörténik-e)

• Rendőrségi nyomozás (történik-e vádemelési javaslat)

• Ügyészségi eljárás (történik-e vádemelés)

• Bírósági eljárás (történik-e precedens értékű ítélet)
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Projekt partnerség

Koordináló kedvezményezett:

1. MME

Társult kedvezményezettek:

2. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI)

3. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI)

4. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (KMNPI)

5. Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK)

6. Jászberényi Állatkert (JÁK)

7. Országos Magyar Vadászkamara (OMVK)

8. Nemzeti Nyomozóiroda (NNI)

9. Természetfilm.hu Egyesület



Projekt fő adatai

• Időtartam: 2012.01.01. – 2016.12.31.
5 év

• Projekt költségvetés: 2’141’597 € (~600 M Ft)
• EU támogatás: 75%
• VM/FM támogatás 8%
• Partnerek önereje: 17%
• 34 akció



Országos állatorvosi hálózat a sérült vagy elpusztult parlagi sas 
példányok kezelésére és vizsgálatára (A.1)

Sérült madarak kezelése



D.1 - Fórumok szervezése a főbb szakmai csoportok 
tájékoztatására 
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D.4 - A projekt folyamatos média megjelenéseinek 
biztosítása 

• 123 hír (honlap, sajtóhír, sajtótájékoztató)
• Online + Nyomtatott + Rádió, tv (Observer adatok alapján, 

2014. év végéig): Megjelenések száma 1 389

Médium száma 210

Elért fogyasztók száma 74 844 886

Reklámegyenérték (HUF) 527 322 947
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D.5 - Ismereterjesztő kiadványok készítése és 
terjesztése a nagyközönség számára



D.6 - Ismereterjesztő filmek készítése és terjesztése a 
projektről és a parlagi sasról

• Projektindító film elkészült

• 11 kisfilm elkészült (további mintegy 9 várható)

• Projektfilm: forgatókönyv kész

• Nagyfilm: T.hu újszerű forgatókönyv (megrendezett kis játékfilm)

• Youtube (Kamerával a madarkért, MME, T.hu): >30e nézettség



• Projekt honlap: www.parlagisas.hu / www.imperialeagle.hu

• Online kamera üzemel

D.10 - Projekt honlap és online kamera rendszerek 
kialakítása és fenntartása 



D.7 - Interaktív kiállítások és információs pontok 
kialakítása állatkertekben



D.8 - Parlagi Sas Látogató Központ kialakítása a 
Jászsági Különleges Madárvédelmi Területen



D.8 - Parlagi Sas Látogató Központ kialakítása a 
Jászsági Különleges Madárvédelmi Területen



• Magyar Ragadozómadár-védelmi Tanács keretében Mérgezés-
megelőzési Munkacsoport (2013.02.17)

A.5 – Mérgezés-megelőzési Munkacsoport 
létrehozása a nyomozások elősegítésére



• Mérgezéses Forródrót:

20/251-44-04

mergezes@mme.hu

• adat bejelentési lehetőség honlapon:

www.parlagisas.hu

Telefonos forró drót és online adatbázis 



• 30 madár megjelölése

• GPS koordináták akár

5 percenként

• Térképi megjelenítés:

www.satellitetracking.eu

Műholdas nyomkövetés a fő konfliktus területek 
behatárolására

Fotó: Czifrák Gábor



• Vedlett tollból költő madarak DNS-ujjlenyomata – egyedi 
azonosítás

• 2011-2013 közötti minták alapján 12%-os a költő madarak éves 
kicserélődése! (n=70)

Genetikai nyomkövetés



Terepi protokoll

• Terepi egységcsomag tájegységeknek, honlapon elérhető

Rendőrségi és jogi protokoll

• ORFK körlevél (29015/164/2012) és ORFK utasítás (29022-
18720/2014) rendőrkapitányságok részére

• Publikus verzió elérhető a honlapon

• Teljes csak a police.hu intraneten elérhet

A.4 - Protokoll kidolgozása a madárellenes 
bűncselekmények esetén alkalmazandó 
leghatékonyabb terepi és jogi eljárási módszerekről



• Természetvédelmi őrszolgálattal

folyamatos ellenőrzés

• Kutyás kiképzés (2013.04-08, ORFK)

• 2013. szeptember óta folyamatos járőrözés

Intenzív terepi felmérések újonnan kiképzett 

kutyás egységek segítségével 



1 helyszín: 21 tetem + 14 tojás

(hagyományos módszerrel: 5 tetem + 9 tojás)



Eredmények:

13 megyében több mint 1000 gyalogosan megtett km

47 db csalétek (2000-től az adatbázisban összesen 144)

Felmérés 
típusa

Felmérések
száma

Összes 
találat

Bűncselekménnyel 
kapcsolatos

találat

Bűncselekmény 
gyanús találat

Random 102 529

Bűncselekmény 
archív

144 792 22 14

Bűncselekmény 
friss

63 466 84 25

Eltűnt jeladós 
madár

12 58

Baleset 1 4

Monitoring 1 2

Házkutatás 4

Végösszeg: 297 1851 106 39



• Rejtett kamera sikeres alkalmazása

C.5 - Terepi felmérések a kutyás egységek segítségével 
a mérgezett állatok és csalétkek felkutatására a 
kiemelt Különleges Madárvédelmi Területeken





2015

• Protokollok beértek
• megfelelő helyszínelés

• feljelentés szinte minden esetben (NPI)

• egyre több érdemi nyomozás
• De pl. tettenérés mérgezett csalétekkel: nyomozás 

eredménytelenül lezárva

• egyre több vádemelési javaslat és vádemelés

• 4 gyanúsított bíróság elé (ebből 4 hivatásos vadász)
• Pénzbüntetés (500e Ft) – kamerafelvételek ellenére

• Felfüggesztett szabadságvesztés
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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 terjed ő szabadságvesztéssel
büntetend ő.

(2) A büntetés egy évt ől öt évig terjed ő 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.



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.



Készítmény               Forgalmazható         Felhas ználható

Agrofur (folyadék)       2008. 06.13.                2008. 12.13.

Chinofur 40 FW (f)      2008. 06.13.                2008. 12.13. 

Furadan 10 G (gran)   2008. 06.13.                20 08. 12.13.

Furadan 4F (f)             2007. 01.26.                2007. 01.26.

Marshal 25EC (f)         2008. 06.13.                2008. 12.13.



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 
terjed ő 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.


