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I. Helyszíni diagnosztika / Bűncselekmény gyanújának megállapítása: 
a) mérgezésre utaló jelek: több ragadozó tetem közel egymáshoz, görcsös lábtartás, hányás, hasmenés, 

"sátorozó" szárnytartás, kicsavarodott fejtartás vagy feltehetően mérgezett csalétek (pl. ember által 
felnyitott állati tetem, zsigerek, hús, csirkefej, tojás stb.); 

b) lövésre utaló jelek (védett faj esetén): úttól, vezetéktől, vasúttól távol nyílt sérülés, ellőtt csévéjű toll 
c) fészek kilövésére utaló jelek: sörétszemek nyoma ágakon, fészekanyagon, fatörzsön; 
d) fészek kirablására utaló jelek: mászóvas nyoma, fa körül letaposott vegetáció, letört gallyak. 

II. Terepi teendők bűncselekmény gyanúja esetén: 
a) Haladéktalanul értesíteni: 

1. a rendőrséget a központi számon és ragaszkodni helyszíni szemléhez: 112 (hivatkozni 
bűncselekmény tényére: BTK/TVT 242. §, ORFK körlevél és utasítás száma helyszíni szemle 
elrendeléséről: 29015/164/2012 és 29022-18720/2014); 

2. illetékes nemzeti park igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatát (elérhetőségeket ld. a következő 
oldalon); 

3. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) mérgezés-megelőzési koordinátorát 
(20/251-4404, mergezes@mme.hu); 

b) Szükség esetén segítség a rendőrségnek a terepi kiszállásban; 
c) A helyszín biztosítása, (helyszínt nem bolygatni a nyomozók megérkezéséig, a nyomok megóvása 

érdekében csak annyira és addig megközelíteni a tetemeket, amíg a bűncselekmény gyanúját 
megállapítottuk); 

d) A tetem(ek), csali(k) 1 km-es körzetének alapos átvizsgálása (további tetemek, nyomok, csalik 
keresése, lehetőleg az MME méreg-és tetemkereső kutyás egységének segítségével); 

e) A tetem(ek), csali(k) 10 km-es körzetében található sas territóriumok ellenőrzése; 
f) Mindent lefotózni, GPS koordinátákat rögzíteni; 
g) Jegyzőkönyv a lehető legrészletesebben kitöltve (bejelentés és megtalálás körülményei, helyszíni 

intézkedések és hatósági eljárás részletei, tetemek/nyomok sorsa); 
h) Rendőrségi intézkedés és hatósági eljárás során a "RENDŐRSÉGI PROTOKOLL - Madarak ellen 

elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén" dokumentum nyújt segítséget (ld. police.hu intranet). 
III. Feltehetően bűncselekmény áldozatául esett tetemek kezelése: 

• FONTOS: a tetem mozgatását csak megfelelő felszerelés segítségével végezhetjük (gumikesztyű, 
veszélyes hulladéktartó zsák - ld. helyszínelési egységcsomag valamennyi tájegységnél); 

• adatcímke rögzítése a tetemekre/nyomokra az alapadatokkal (dátum, faj, GPS koordináta); 
• bűncselekmény esetén a tetem bevizsgálásáról a rendőrségnek kell gondoskodni az illetékes hatósági 

állatorvoson keresztül; 
• a tetemet lehetőleg fagyasztás nélkül a lehető leghamarabb a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai 

Igazgatóságára szállítani (ha nem megoldható 24 órán belül, akkor lefagyasztani), leadás csak 
kitöltött megrendelővel lehetséges (1149 Budapest, Tábornok u. 2., Tel: 1/460-6300). 

IV. Feltehetően bűncselekmény áldozatául esett élő állatok kezelése: 
• FONTOS: az élő madarak mozgatását csak megfelelő tapasztalat és felszerelés birtokában végezzük 

(élő állat szállítására alkalmas doboz, védőkesztyű); 
• haladéktalanul az országos állatorvosi mentőhálózat legközelebbi képzett állatorvosához szállítani 

elsősegély jellegű kezelésre (hálózat elérhetőségét ld. az alábbi protokollban); 
• az állatorvosok az "ÁLLATORVOSI PROTOKOLL - Vizsgálati és terápiás eljárási rend mérgezett vagy 

sérült ragadozómadarak élő és elhullott egyedeivel" útmutatása szerint járnak el (ld. parlagisas.hu); 
• innen ha további kezelést igényel, akkor továbbszállítás és utókezelés a hálózat koordinálását ellátó 

Fővárosi Állat- és Növénykertbe (1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12, tel: 20/559-31-50). 
 

 

Készült a HELICON - A parlagi sas védelme Magyarországon (LIFE10NAT/HU/019) 
projekt keretében az Európai Unió támogatásával - www.parlagisas.hu 



 
 

 
Nemzeti Park Igazgatóságok természetvédelmi őrszolgálatának mérgezéses 
ügyekben kijelölt elérhetőségei: 
 

 
 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.) 
Központi elérhetőség (+36-48/506-000, info.anp@t-online.hu) 
 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) 
Szinai Péter (+36-20/519-8750, szinai@freemail.hu) 
 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc u. 6.) 
Pongrácz Ádám (+36-30/460-6655, PongraczA@bnpi.hu) 
 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (7625 Pécs, Tettye tér 9.) 
Gáborik Ákos (+36-30/377-3382, gaborik@indamail.hu) 
 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (1121 Budapest, Költő u. 21.) 
Klébert Antal (+36-70/330-3854, klebertantal@gmail.com) 
 
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (9435 Sarród, Rév-Kócsagvár, Pf. 4) 
Váczi Miklós (+36-30/396-6965, vaczister@gmail.com) 
 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) 
Juhász Tibor (+36-30/994-2643, juhaszt@hnp.hu) 
 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) 
Ludnai Tünde (+36-30/488-4553 vagy +36-30/555-6171, ludnait@knp.hu) 
 
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (5540 Szarvas, Anna-liget 1.) 
Németh Tamás (+36-70/430-1364, tamas.nemeth@kmnp.hu) 
 
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A) 
Németh Csaba (+36-30/280-6877, kislegykapo@gmail.com) 
 

 


