
M E G A L L A P O D A S 
a termeszetvedelmi es a vadgazdalkodasi agazat kepviseloi kozott 

a vadaszhato fajok koret es az aprovadfajok vadaszati idenvet, valamint 
egves trofeak behozatalat illetoen 

amely letrejott: 

a Videkfejlesztesi Miniszterium (Szekhely: 1055 Budapest, Kossuth ter 11., alairasra 
jogosult szemely: dr. Fazekas Sandor, videkfejlesztesi miniszter), 

az Orszagos Magyar Vadaszati Vedegylet (Szekhely: 1027 Budapest, Medve utca 34-40., 
alairasra jogosult szemely: dr. Semjen Zsolt, elnok), 

az Orszagos Vadaszkamara (Szekhely: 1027 Budapest, Medve utca 34-40., alairasra 
jogosult szemely: Feiszt Otto, elnok), 

a Magyar Madartani es Termeszetvedelmi Egyesiilet (Szekhely: 1121 Budapest, Kolto u. 
21., alairasra jogosult szemely: dr. Halmos Gergo, ugyvezeto igazgato), 

a WWF Magyarorszag (Szekhely: 1141 Budapest, Almos vezer litja 69/A., alairasra 
jogosult szemely: Figeczky Gabor. igazgato), 

a Nyugat-magyarorszagi Egyelem Vadgazdalkodasi es Gerinces Allattani Intezete 
(Szekhely: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4., alairasra jogosult szemely: dr. Farago 
Sandor, intezetigazgato), 

az Orszagos Vadgazdalkodasi Adattar (Szekhely: Szent Istvan Egyetem, 2100 Godollo, 
Pater Karoly u. 1., alairasra jogosult szemely: dr. Csanyi Sandor), es 

dr. Fiilop Sandor. az alapveto jogok biztosanak a jovo nemzedekek erdekeinek vedelmet 
ellato helyettese (Szekhely; 1051 Budapest, Nador u. 22.) 

kozott. 

I. ELOZMENYEK, CELOK 

Mind a vadgazdalkodasi. mind lermeszetvedelmi celok megvalositasahoz az europai ember 
altal jelenlos mertekben hasznalt termeszeli komyezetben szukseges a masik szakterulet 
sikeres miikodese, a szakszeru vadgazdalkodas, a vadaszati eszkozok hasznalata ep ugy, 
mint az eros es sikeres termeszetvedelem, hiszen a vadgazdalkodas olyan specialis 
gazdalkodasi forma, mely olyan termeszeli eroforrassal (a vaddal) torteno gazdalkodas, 
ahol a termeszeli eroforras fennmaradasa alapvetoen a termeszetes, illetve termeszetkozeli 
elohelyek, a termeszetes eletkozossegek, valamint ezek kapcsolatrendszerenek leten es 
egeszsegcs miikodescn alapul. 
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Ezert 

Felismerve, hogy a termeszeti ertekek, beleertve a vadallomanyt, olyan megismetelhetetlen 
es megorzendo kincset kepviselnek, mely csak kozos osszefogassal mentheto meg a jovo 
szamara; 

Tudatahan annak. hogy a ket agazat kozotti erdekegyezesek szama sokkal nagyobb, mint a 
meglevo nezetkiilonbsegek; 

Tiszteletben tartva azt. hogy mind a vadgazdalkodas, mind a termeszetvedelem kepviseloi 
eros erzelmi kolodest mutatnak szakagazatuk iranyaban; 

Kijelentve azt, hogy a jelen dokumentumban Ibglalt megallapodasok szakmai indoklasa a 
megallapodas szerves es elvalaszthatatlan reszet kepezi; 

Kijelentve azt is. hogy a megallapodas kolcsonosen elonyos illetve mindket agazat szamara 
elfogadhato megoldasokat tartalmaz, 

Elfogadva azt. hogy jelen megallapodas a gimszarvas, a damszarvas, a szikaszarvas, az 6z, 
muflon, a zerge es a vaddiszno helyzetenek ertekelesere nem terjed ki, azonban a 
nagyvadgazdalkodassal kapcsolatos kerdesek kapcsan a felek igyekeznek 2012 vegeig a 
jelenlegihez hasonlo megallapodast kotni.. 

Annak erdekeben, hogy a termeszetvedelmi es a vadgazdalkodasi celok is elerhetoek 
legyenek, kozos fellepesre van sziikseg a termeszetes es termeszetkozeli elohelyeket 
veszelyezteto tenyezok elleni kUzdelemben. 

Felisnierve, hogy egyuttes fellepes szukseges a kozos agrarpolitika atalakitasara teendo, a 
zoldmezos beruhazasokkal osszefuggesben szukseges lepesek soran vagy az elohelyek 
fragmentaciojat okozo infrastrukturalis beavatkozasok, projektek kapcsan, 

Egyetertve abban, hogy letre kell hozni a regi Vadgazdalkodasi Alaphoz, valamint az 
ahhoz kapcsolodo palyazati rendszerhez hasonlo penzugyi forrast. Az ebbol finanszirozott 
programoknak donloen a hazai termeszetes aprovadallomany helyzetenek javitasat kell 
celoznia, elsosorban a kivanalos mezei es vizi elohelyek fejlesztesenek megvalositasaval, 
illetve az e fajok vedelmere kidolgozott tervekkel. Emellett tamogatniuk kell az okszerii 
vadgazdalkodasi megalapozo termeszetvedelmi intezkedeseket is {pi. elohely-fejlesztes, 
monitorozas). Mindezek mellett altalaban is fokozott figyelmet kell forditani az europai 
unios es hazai forrasok elohelyek megorzesere, a termeszetvedelmi kezeles szempontjabol 
jelentos fajok vedelmere (pi. fajvedelmi tervek) es monitorozasara forditasat. 

Fe/ismerve azt. hogy a termeszetvedelem es a vadgazdalkodas celjait lij megkozelitesu, 
vad- es konzervaciobiologiai alapokon nyugvo lepeseket teve erheti el. 

Annak erdekehen, hogy jelen megallapodas vegrehajtasahoz szukseges jogi, penzugyi es 
intezmenyi keretek rendelkezcsre alljanak, hogy a vad, illetve a vedett fajok elohelye mind 
mennyiseget. mind minoseget tekintve megmaradjon - kiilonos tekintettel az elohelyek 
fragmentaciojat okozo infrastrukturalis beavatkozasokra. 
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Ceiul kitu'zve olyan tamogatasi rendszerek kialakitasat (pi. agrar-komyezetgazdalkodasi 
kifizetesek), melyek kedveznek a termeszetes es termeszetkozeli elohelyek 
megmaradasanak, helyreallitasanak, letrehozasanak. 

Tovdbbd az emberi tevekenyseg soran a vadban, vedett allatban okozott karok (pi. 
vadeliites, kaszalas, mergezes) merseklese erdekeben. 

jelen megallapodas alairoi az alabbiakban allapodnak meg: 

I I . ALAPELVEK 

1. A kozosen elvegzendo munka sikerehez elengedhetetlen, hogy jelen megallapodas 
keretcben olyan dontes sziilessen a vadaszhato fajok koret es a vadaszati idenyeket 
illetoen, hogy az ebben a formaban elfogadolt hasznositast, illetve az e 
megallapodas alapjan vedett fajok koret a felek elfogadjak. 

2. A megallapodas 2012. marcius 1. es 2017. marcius 1. kozotti idoszakra hatarozza 
meg a vadgazdalkodasi es termeszetvedelmi agazat egyuttmiikodeset. 

3. A megallapodasnak megfelelo jogszabaly-valtoztatasok kidolgozasat, a 
megallapodas alairasat kovetoen a Videkfejlesztesi Miniszterium haladektalanul 
megkezdi. A Videkfejlesztesi Miniszterium a megatlapodasban szereplo szakmai 
donteseknek megfelelo rendelkezeseket tartalmazo jogszabalytervezeteket bocsat 
tarcaegyeztetesre. 

4. Az alairok a vadaszhato fajok kore, a vadaszati idenyek, illetve a vedett fajok 
trofeaira vonatkozo szabalyok tekinteteben 2017. marcius 1-ig a megallapodasban 
foglaltakat maradektalanul elfogadjak, azokat kozos, az altaluk kepviselt szakteriilet 
szempontjabol eloremutato eredmenynek tekintik es egyuttesen torekszenek azok 
jogszabalyi. intezmenyi es egyeb liton torteno vegrehajtasara. Termeszetesen 
indokolt esetben a ket szakteriiletet kepviselo alairok kozos javaslatot tehetnek a 
jogszabalyok modositasara ezen idoszak alatt is. 

5. Valamennyi fajvedelmi, vadgazdalkodasi es kezelesi tervet legkesobb 2012. 
december 31-ig ki kell dolgozni. A terveknek 2013. Januar 1. es 2017. marcius 1. 
kozotti idoszakra kell vonatkoznia. 

6. Az alairok megfelelo idoszakonkent megvizsgaljak a potencialisan vedette 
nyilvanitando, illetve vadaszati hasznositasra alkalmassa valo fajok koret, 
amennyiben sziikseges, megfelelo monitoring-, illetve kutatasi program keretcben 
vizsgaljak ezen fajokat, elterjedesiiket, egyedszamukat, okologiai es gazdasagi 
hatasukat. 

7. Az alairok sziikseg eseten, - a 4. pont utolso mondatanak megfeleloen - kozosen 
modosithatjak jelen megallapodas tartalmat. 

8. Az alairok egyiitt dolgoznak a vadaszati hasznositas teriileti ellenorzese 
hatekonysaganak novelese erdekeben, tovabba a vadaszjegyert folyamodok 
termeszetvedelmi ismereteinek maradektalan megszerzese erdekeben, amiben 
kiemelt helyet kell. hogy kapjon a gyakorlati fajfelismeres. 

9. A megallapodasban szereplo fajokkal kapcsolatos ismeretek terjesztese erdekeben a 
vadaszevkonyv kovetkezo, 2013. evi szama tematikusan a fajok felismeresere, a 
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vedclem/hasznosithatosag ervcinek bemutatasara, illetve a j6v6beni kozos 
teendokre fog koncentralni. Ehhez az alairok elkeszitik a szukseges szakmai 
anyagokat. 

10. Az alairok evente legaiabb egy alkalommal egyeztetnek a megallapodas 
eredmenyeinek kiertekelese, illetve esetleges modositasa, kiegeszitese kapcsan. 

I I I . MEGALLAPODAS AZ EGYES FAJOK KAPCSAN: 

Az alapelvek figyelembevetelevel a fajok vonatkozasaban az alabbi megallapodas szQletett: 

A harom legfontosabb aprovad, a mczei nyiil, a facan es a fogoly, tovabba az iiregi nyiil 
eseteben az alabbi intezkedesek sziiksegesek: 

Megallapodas a vadaszati idenyek, es egyes vadaszati korlatozasok kapcsan: 

mezei nyul oktober 1.- december 31. 

uregi nyul szeptember 1. - januar 31. 

facankakas oktober 1. - februar 28. 

- facantyiik oktober 1. - januar 31. 

fogoly oktober 1. - december 31. 

1. A mezei nyul oktober l-tol januar 15-ig elve befoghato, amennyiben ez nem 
veszelyezteti a mezei nyul torzsallomanyanak megmaradasat. 

2. A facantyuk az adott vadaszati evben 2000 peldany vegyes ivaru facant meghalado 
kibocsatas eseteben vadaszhato a vadaszati hatosag kiilon engedellyel a vadaszati 
idenyben. Az engedelyben meg kell hatarozni a kibocsatas felteteleit es a 
hasznositas merteke, feltetelei mellett a vadaszat kibocsatohelytol mert korzetet 
is. 

3. Fogoly a vadaszati idenyben azokon a vadaszteriileteken vadaszhato, ahol az adott 
vadaszati evben legaiabb 500 peldany fogoly kibocsatasa tortent, a vadaszati 
hatosag altal a vad zartteri tartasarol es kibocsatasarol adott engedelyben 
foglaltak szerint. Az engedelyben meg kell hatarozni a kibocsatas felteteleit, a 
hasznositas merteket, mely legfeljebb negyven szazalek lehet, tovabba a vadaszat 
kibocsatohelytol mert korzetet. 

Emellett a mezei nyul, a facan es a fogoly eseteben ki kell dolgozni az 
allomanynovekedesiiket elosegito tervet, es vegre kell hajtani azt. Mindharom faj 
eseteben elengedhetetlen olyan terv kidolgozasa, amely epit a vadbiologiai kutatasok 
eredmenyeire es okologiailag megalapozott tevekenysegeket segit elo. 

Ki kell dolgozni egy csaszarmadarra vonatkozo fajvedelmi tervet is. 

A fiirj jelenlegi termeszetvedelmi ertekenek megtartasa mellett vedett marad. 
Emellett az alabbi feladatokat kell ellatni: 
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- ponlosan fel kell memi hazank fiirj allomany at, annak trendjet es 
allomanysuriiseget. 
tisztazni kell a veszelyezteto tenyezoket, 
ezek ismereteben, amennyiben realis a faj hasznositasa, ki kell dolgozni ajovore 
nezve egy fiirj fajvedelmi tervet, tovabba el kell emi, hogy a komyezo 
orszagokkal kozosen keriiljon meghatarozasra az egyes orszagokban 
hasznosithato mcnnyiseg (igazsagosabb elosztas). 
Mindezen elert eredmenyek fenyeben - amennyiben az allomany helyzete 
lehetove teszi a hasznositast - lehet kezdemenyezni a madarvedelmi iranyelv 
(Az Europai Parlament es a Tanacs 2009/147/EK iranyelve (2009. november 
30.) a vadon elo madarak vedelmerol) modositasat, aminek sikeres vegrehajtasa 
a hasznositas elofeltetele. 

Az erdei szalonka - szigoruan szabalyozott feltetelek mellett - a vadaszati hatosag altal 
a vadaszatra jogosult rcszere kiadott, kisszamii egyed a tavaszi monitoring idoszakaban 
torteno hasznositasara vonatkozo engedelyenek meglete eseten vadaszhato. Erdei 
szalonkara kizarolag huzason szabad vadaszni, es az engedelyben foglalt mennyiseget 
szabad elejteni. 

A termeszetvedelem es a vadgazdalkodas miniszterialis szervei kozos allaspontot 
kepviselnek az Europai Bizottsag elott a magyar tavaszi szalonkavadaszat 
fenntarthatosaga kapcsan. 

Ehhez a korabban elkezdett erdei szalonka monitoring programot a jovoben is folytatni 
kell. A monitoring program, valamint a kisszamii hasznositasok kapcsan a 
Videkfejlesztesi Miniszterium utmutatassal segiti, hogy vadaszafi hatosagok, illetve 
szakhatosagkent a kornyezetvedelmi, termeszetvedelmi es vizugyi feltigyelosegek 
(KoTeViFe-k) egysegesen jarjanak el. 

A vizivadfajok koziil a nyari lud, a vetesi lud, a nagy lilik, a kanadai liid, a nilusi lud, a 
tokes rece es a szarcsa vadaszhato faj, az alabbi vadaszati idenyek es egyeb vadaszati 
korlatozasok mellett: 

nyari lud oktober 1. - december 31. 

vetesi lud, nagy lilik, kanadai 
lud, nilusi liid oktober1.-januar 31. 

tokes rece augusztus 15.-januar 31. 

szarcsa szeptember 1. - januar 31. 

1. A vetesi lud es a nagy lilik vadaszati idenye Hajdu-Bihar, Bekes es Csongrad 
megye teljes kozigazgatasi teriileten, valamint Jasz-Nagykun-Szolnok megye 
tiszantuli teruletcn december 1-jen kezdodik es januar 31-ig tart. A nyari lud 
vadaszafi idenye Hajdu-Bihar megye teljes kozigazgatasi teriileten, valamint Jasz-
Nagykun-Szolnok megye tiszantuli teriileten szinten december 1-jen kezdodik es 
december 31-eig tart. Nyari ludbol, vetesi liidbol es nagy lilikbol naponta, 
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szemelyenkent osszesen legfeljebb hat darab ejtheto el, melybol a nyari ludak 
szama nem lehet tobb kettonel. 

2. A Videkfejlesztesi Miniszterium a vadaszati hatosagok reszere kiad egy olyan 
szakmai allasfoglalast, hogy a vadaszati hatosagok a hazankban kolto nyari ludak 
vedelme erdekeben a nyari lud elejteset tilalmi idoben ne engedelyezzek. 
Termeszetesen ezekben az esetekben a vadaszatra jogosult vadkar teritesere nem 
kotelezheto. 

3. Tokes recere augusztus 15-tol augusztus 31-ig kizarolag huzason es tarlokon 
szabad vadaszni. Tokes recebol es szarcsabol naponta, szemelyenkent osszesen 
legfeljebb nyolc darab ejtheto el. Tenyesztett tokes rece tilalmi idoben is es napi 
teritckkorlatozas nelkiil loheto. 

4. Az elejtett kanadai ludrol cs nilusi ludrol fotodokumentaciot kell kesziteni, melyet 
meg kell kiildeni a Nyugat-Magyarorszagi Egyetemnek. Az elejtett peldanyt a 
fotodokumentacio elkiildeset koveto ket munkanapig meg kell orizni. 

Tovabba: 

a) A csorgo rece es a kercerece bekertil a vedett fajok koze. Egyidejiileg a 
vedett es a fokozottan vedett recefajok vedelmet legaiabb a jelenlegi 
termeszetvedelmi ertekuk megtartasa mellett kell fenntartani. 

b) Ki kell dolgozni a hasznositas ujrainditasa mellett a nyari lud tovabbi 
allomanynovekedeset segilo tervet es folyamatosan nyomon kell kovetni a 
hasznositas allomanyvaltozasra gyakorolt hatasat. 

c) El kell kesziteni a tokes rece allomanynovekedeset segito tervet. 
d) Ki kell dolgozni egy ciganyrece/baratrece fajvedelmi tervet (a ket faj 

hasonlo okologiai igenyei miatt celszerii a ket faj vedelmet kozosen kezelni). 
e) Fenn kell tartani a Vizivad Kimeleti Teriiletek jelenlegi rendszeret, illetve 

szukseg eseten a lertiletek hatarat pontositani, modositani kell annak 
erdekeben. hogy egy adott kimeleti teriiletet erinto ket vadaszatra jogosult 
eseteben csak akkor legyen eltero a szabalyozas, ha az valoban indokolt. 

f) A megfelelo tamogatasi formak kialakitasaval tenni kell a mezogazdasagi 
kulturak koze ekelodo vizes elohelyek fenntartasaert es elo kell segiteni az 
eroltetett szantofoldi miiveles kivaltasat a vizallasokra kevesbe erzekeny 
miivelesi agak (pi. legelo) fele. 

A vadgerle cs a fenyorigo vedett faj marad, mig az orvos galamb es a balkani gerle 
eseteben azok vadaszati idenye augusztus 15-t61 januar 31-ig fog tartani. 
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Ragadozok, varjiifelek, pczsmapocok: 

Vadaszhato fajok: 

a vadaszati idenyek es a vadaszati korlatozasok: 

roka, aranysakal, nyest, 
pezsmapocok, nyestkutya, 
mosomedve 

egesz evben 

borz, hazi goreny, dolmanyos 
varju. szarka. szajko 

Julius 1. - februar 28. 

1. Aprovadas vadaszteriileteken a dolmanyos varjii, a szarka es a szajko az aprovad 
szaporodasi idoszakaban a vadaszati hatosag kiilon engedelyevel gyeritheto. 

2. Az elejtett nyestkutyarol, mosomedverol fotodokumentaciot kell kesziteni, melyet 
meg kell kiildeni a Szent Istvan Egyetem Vadvilag Megorzesi Intezetenek. Az 
elejtett peldanyt a fotodokumentacio elkiildeset koveto ket munkanapig meg kell 
orizni. 

Ki kell dolgozni a roka es a dolmanyos varju eseteben azok allomanycsokkentesere 
vonatkozo tervet, mig a szarka eseteben az orszag kiiionbozo pontjain tapasztalhato 
allomanyvaltozasok figyelembevetelevel a faj kezelesi tervet. 

Jelenlegi termeszetvedelmi ertekenek megtartasa mellett vedett faj marad az 
egereszolyv, a bama retiheja, a heja, a hollo es a nyuszt, valamint oltalom ala kerul 
a menyet. 

E fajok vedettsegenek fenntartasa mellett a fennallo nezetkiilonbseget tudomanyos 
modszerekre alapozva sziikseges feloldani. Ezert sziikseges az allomanynagysagra, 
es kiilonosen a taplalkozasi viszonyokra, valamint az aprovadra gyakorolt hatasuk, 
valamint az aprovadallomanyt limitalo egyeb tenyezok hatasanak, valamint e 
hatasok aranyanak vizsgalata. 

Fontos feladat az esetleges karokozasok megelozescnek altemativ modszereit is 
megvizsgalni. ideertve peldaul a hollo teli nagyvadvadaszatokkal kapcsolatban 
tapasztalhato viselkedescbol fakado gondokal. 

Amennyiben elfogadasra kerul egy orszagos fogolyvedelmi program - szukseg 
eseten - az abban resztvevo vadaszatra jogosultaknak a termeszetvedelmi hatosag 
altal adott engedely alapjan lehet rendezni a menyet eseteben az esetleges gyerites 
felteteleit. 

A termeszetes allalvilag, s kiilonosen a vadmacska vedelme erdekeben az alairok 
tamogatnak minden olyan jogi cszkozt, mely csokkenti a termeszetben felugyelet 
nelkul Icvo kutyak cs macskak szamat, valamint amely megakadalyozza, hogy 
hazank elovilaga olyan madar- es emlosfajokkal (pi. amerikai nyerc) boviiljon, 
melyek veszelyt jelenthetnek a vadra, illetve a termeszetes okoszisztemakra. 
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IV. M E G A L L A P O D A S E G Y E S T R O F E A K B E H O Z A T A L A K A P C S A N : 

A veszelyeztetett vadon elo allat- es novenyfajok nemzetkozi kereskedelmet szabalyozo 
nemzetkozi es europai kozossegi jogi aktusok vegrehajtasanak egyes szabalyairol szolo 
292/2008. {XII . 10.) Korm. rendelet kapcsan 

Modositani kell a veszelyeztetett vadon elo allat- es novenyfajok nemzetkozi 
kereskedelmet szabalyozo nemzetkozi es europai kozossegi jogi aktusok 
vegrehajtasanak egyes szabalyairol szolo 292/2008. {XII . 10.) Korm. rendelet 4. § 
(2) bekezdeset az alabbi modon: 

„(2) Az (1) bekezdesben meghalarozott bejelentesi kotelezettseg nem vonatkozik 
az 1. szamu mellekletben felsorolt fajok peldanyaira, valamint azon vadaszati 
trofeakra melyek jogszerii eredetet a tanacsi rendeletben szereplo engedelyekkel, 
illetve bizonylatokkal tudjak igazolni." 

Egyes vedett fajok kiilfoldon jogszeriien elejtett trofeaja kapcsan 

I . Visszaall a siketfajd, a nyirfajd es a bama medve vedett statusza, mig a 
vadmacska fokozottan vedett allatfaj lesz. 

I I . A 13/2001. (V. 9.) K6M rendelet (10)-{13) bekezdesei helyebe az alabbi 
rendelkezesek lepnek: 

..(10) A siketfajd {Tetrao urogalliis), a nyirfajd {Tetrao tetrix), a csaszarmadar 
{Bonasa honasia), a havasi hofajd {Lagopus nmla), a csukar (Alecioris 
cJmkar), az orvos frankolin {FrancoUnus francolinus), a bezoarkecske {Capra 
aegargus) es az europai boleny {Bison bonasus) kiilfoldrol jogszeriien 
megszerzett trofeajanak tartasa, orszagba torteno behozatala, orszagbol valo 
kivitele, orszagon torteno atszallitasa eseten a jogszerii megszerzest a 
tulajdonosnak igazolnia kell. A kiiltoldon torteno jogszerii elejtes, tovabba a 
jogszerii orokles igazolasanak hatosagi elfogadasa megfelel a Tvt. 43. § (2) 
bekezdes szerinti tartasra - az eladas, illetve az eladasra torteno felkinalas 
kivetelevel - . hasznositasra es bemutatasra vonatkozo engedely kiadasanak. 
(11) A sarki hofajd (Lagopus lagopus), bamanyaku szirtifogoly (Alectoris 

harhara), a havasi nyul {Lepus timidus), a koszali kecske {Capra ibex), es a 
spanyol kecske {Capra pyrenaica) kiiltoldrol jogszeriien megszerzett 
trofeajanak es egyeb szarmazekanak tartasa, eladasa, eladasra torteno 
felkinalasa, orszagba torteno behozatala, orszagbol valo kivitele, orszagon 
torteno atszallitasa eseten a jogszerii megszerzest a tulajdonosnak igazolnia 
kell. A kiiltoldon torteno jogszeru elejtes, tovabba a jogszerii orokles vagy 
szerzes igazolasanak hatosagi elfogadasa megfelel a Tvt. 43. § (2) bekezdes 
szerinti tartasra. hasznositasra es bemutatasra vonatkozo engedely 
kiadasanak.) 
(12) A bama medve {Ursus arctos), a farkas {Canis lupus), a hiuz {Lynx lynx) 
es a vadmacska {Felis silvestris) kiiltoldrol jogszeriien megszerzett trofeaja 
eseteben a jogszerii megszerzest kulon jogszabalyok alapjan a tulajdonosnak 
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igazolnia kell. Az igazolas hatosagi elfogadasa megfelel a Tvt. 43. § (2) 
bekezdes szerinti tartasra, - az eladas, illetve az eladasra torteno felkinalas 
kivetelevel - hasznositasra es bemutatasra vonatkozo engedely kiadasanak. 
(13) li § alkalmazasaban trofeanak a vadaszaton elejtett egyed azon 
szarmazeka minosiil, mely targyi emlekkent szolgal az elejtojenek. A trofea 
nem szolgalhat elelmezesi, gyogyaszati vagy oltozkodesi celt." 

V. A FELADATOKRA KIJELOLT SZERVEZETEK: 

a. Jogszabalyok kidolgozasa: Videkfejlesztesi Miniszterium 

b. monitoring es kutatasok: 

(penziigyi forrasok fiiggvenyeben) 

Magyar Madartani es Termeszetvedelmi Egyesiilet 
Mindennapi Madaraink Monitoringja, 
Gyakori Feszkelo Ragadozomadaraink Monitoringja, 

Nemzeti Park Igazgatosagok: 
Fokozottan vedett es telepesen feszkelo madaraink monitorozasa. 

Nyugat-magyarorszagi Egyetem Vadgazdalkodasi es Gerinces Allattani 
Intezete: 

Magyar Vizivad Monitoring 
vadaszhato fajok monitoringja.. 

Orszagos Vadgazdalkodasi Adattar 
Orszagos Vadgazdalkodasi Adattar 
vadaszhato fajok monitoringja. 

Magyar Madartani es Termeszetvedelmi Egyesiilet 
Orszagos Magyar Vadaszati Vedegylet, 
Orszagos Vadaszkamara 
Nyugat-magyarorszagi Egyetem Vadgazdalkodasi cs Gerinces Allattani 

Intezete 
Orszagos Vadgazdalkodasi Adattar 

a heja es a hollo allomanyviszonyai 
a heja, a hollo, a bama retiheja es az egereszolyv aprovadra gyakorolt 
hatasanak vizsgalata 
ragadozofajok egymashoz viszonyitott gyakorisagarol szolo vizsgalatok, 
az em 16s ragadozok aprovadra gyakorolt hatasanak vizsgalata 



c. A fajvedelmi es kezelesi tervek kidolgozasa: 

Nyugat-magyarorszagi Egyelem Vadgazdalkodasi es Gerinces Allattani Intezete 
Magyar Madartani es Termeszetvedelmi Egyesiilet 
Orszagos Vadgazdalkodasi Adattar 

(penziigyi forrasok fiiggvenyeben) 

A. legfontosabb feladatok 
nyari lud kezelesi terv. 
fogoly kezelesi terv, 
mezei nyul kezelesi terv, 
roka kezelesi terv, 

B. masodrangu feladatok 
facan kezelesi terv, 
tokes rece kezelesi terv, 
dolmanyos varju kezelesi terv, 

C. harmadrangu feladatok 
fiirj fajvedelmi terv, 
baratrece/ciganyrece fajvedelmi terv, 
csaszarmadar fajvedelmi terv, 
szarka kezelesi terv. 

Kelt: Budapest. 2012. februar 16. 

10 



dr. Fazekas Sandor 
videkfejlesztesi miniszter 

dr. Semjen Zsolt Feiszt Otto 
Orszagos Magyar Vadaszati Vedegylet Orszagos Magyar Vadaszkamara 

dr. Halmos Gergo 
Magyar Madartani 

es Termeszetvedelmi Egyesiilet 

" X T 
Figeczky Gabor^^ 

WWF Magyarorszag 

-^Oeee^r. Farago Sandor 
Nyugat-magyarorszagi Egyetem 

Vadgazdalkodasi es Gerinces 
Allattani Intezet 

dr. Csa;iyi Sandor 
Orszagos Vadgazdalkodasi 

Adattar 

dr. Fiilop Sandor 
alapveto jogok biztosanak a jovo 
nemzedekek erdekeinek vedelmet 

ellato helyettese 

Az alairok egyuttal koszonetiiket fejezik ki a megallapodas kidolgozasaban a 
Magyar Tudomanyos Akademia es a Magyar Termeszettudomanyi Muzeum 
munkatarsainak szakmai segitsegeert es kozremiikodeseert. 
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Melieklet: 

A fajokkal kapcsolatos dontesek szakmai hattcrerol 

A mezei nyul, a facan es a fogoly allomanya hosszii tavon jelentosen csokkent. A mezei 
nyul es a facan eseteben az utobbi evtized mar nemi stabilitast mutat, azonban a fogoly 
helyzete minden korabbinal kritikusabba valt. Mindharom faj eseteben elengedhetetlen egy 
fajvedelmi kezelesi terv kidolgozasa, mely a regi beidegzodesek mellett/helyett a modem 
okologiai eredmenyekre epit, kiterve olyan problemakra is, mint peldaul a facan- es 
fogolyallomany, illetve a rovarvilag megorzesenek problemakore, az invazios novenyfajok 
lerjedesenek hatasa az aprovadra. E tervek vegrehajtasanak fontos eleme kell, hogy legyen 
a ragadozogazdalkodas, melyrol jelen megallapodas masik resze szoi. 

A lecsokkent allomany mellett, illetve tekintettel a faj szaporodasbiologiajara, a januari 
nyulvadaszatot meg kell szuntetni. A mezei nyul oktober l-tol januar 15-ig eive befoghato, 
amennyiben ez nem veszelyezteti a nyiil torzsallomanyanak megmaradasat. 

A fiirj allomanyanak csokkenese regmultra tekint vissza. Ennek korabban elsodleges oka a 
faj tulzott mcrtekii vadaszata volt, mig kesobb az elohelyek elvesztese, illetve a 
mezogazdasiig intenzivebbe valasa es a kemizacio. Ezert furjre hazankban 1954 ota tilos 
vadaszni. 1971 ota pedig vedett madar. A vadon elo madarak vedelmerol szolo 
2009/147/EK iranyelv (a tovabbiakban: madarvedelmi iranyelv) 1979-es bevezetesenek 
koszonhetoen a fajra nehezedo mediterran vadaszati nyomas jelentosen merseklodott, ami 
lehetoseget adott arra, hogy a fUrjek szama a kilencvenes evekre valamelyest 
novekedhesscn. Sajnos a 2000-es evck - a Magyar Madartani es Termeszetvedelmi 
Egyesiilet altal koordinalt es a termeszetvedelemert felelos tarca altal tarst'manszirozott 
Mindennapi Madaraink Monitoringja nevii program tanulsaga szerint - ismet a faj 
Ictszamanak jelentos. evi 7%-os csokkeneset hoztak. 

Azonban teny, hogy a fiirj vadaszata kapcsan nagy erdeklodes tapasztalhato a hazai 
vadasztarsadalomban, amely indokolhatja a faj jovobeni hasznositas! lehetosegeinek 
vizsgalatat. 

A fiirj nem minosilheto vaddszliato mciddrfajjd a 2009/147/EK iranyelv ertelmeben. Ezert a 
vadaszati hasznositas megkezdcse elott az iranyelven valtoztatni szukseges. Ehhez 
elengedhetetlen egy eloremutato, regionalis megallapodas a kornyezo orszagokkal a faj 
hasznositasa kapcsan. Addig legfeljebb kismerteku, egyedi engedelyezesi rendszeren 
alapulo hasznositasuk (ami alatt a hazai allomany termeszetes elhullasanak 1%-a alatti 
szamot, tehat legfeljebb egy-ket szaz peldanyt erthetiink) lenne engedelyezheto az iranyelv 
alapjan, ha minden feltetel (kedvezo vedelmi helyzet, nines mas kielegito megoldas stb.) 
adott lenne. Azonban az Europai Bizottsag altal kiadott, az iranyelv vadaszatot erinto 
reszeihez keszitett utmutalo szerint e rendelkezesek kedvezotlen vedelmi helyzetii 
madarfajok eseteben nem alkalmazhatok. Ezert ez nyilvanvaloan nem jarhato ut. 

Az erdei szalonka Magyarorszagon vadaszhato madarfaj. Ezt a fajt hazankban 
tradicionalisan tavasszal vadasszak, azonban a korabbi szabalyozas ellentetes volt a 
madarvedelmi iranyelv 7. cikk 4. pontjaval, mely kimondja, a tagallamok ,,vonuld fajok 
eseteben hizlositjdk kfddndsen azt, hogy azokat a fajokat, amelyekre a vadaszati Idrvenyek 
vonatkoznak. ne vadasszak szaporodasi idbszakukban vagy a fiokanevelesi teriiletiikre 
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torteno visszaleresiik soran. " Ezert az erdei szalonka tavaszi vadaszata hazankban nem a 7. 
cikkel, hanem a 9. cikkel osszhangban, un derogacios eljaras keretcben tortenhet. A 9. cikk 
alkalmazasara harom feltetel vonatkozik: ,Moszdr: a tagdllamnak az elterest olyan 
eselekre kell korldloznia. amelyekre nezve nines mas kielegito megoldas. Mdsodszor: az 
elteresnek a 9. cikk (I) bekezdesenek a), b) es c) pontjdban kimeritd jelleggel felsorolt okok 
legaiabb egyiken kell alapulnia. Harmadszor: az elteresnek meg kell felelnie a 9. cikk (2) 
bekezdeseben meghatdrozott pontos formal kdvetelmenyeknek, melyek celja. hogy az 
eltere.seket a szigoruan sziikseges esetekre korldtozzdk, es lehetove tegyek a Bizottsag 
szamara azok felugyeletet. " Tekintettel arra, hogy a hazai erdei szalonka teritek valoban 
elhanyagolhato a tobbi EU tagallam teritekehez kepest, es hogy egy ekkora mertekii 
hasznositas a faj europai allomanyat nem veszelyezteti, ugyanakkor figyelembe veve azt, 
hogy a tradicionalis szalonkavadaszat a magyar vadaszati kultura kiemelkedo resze, a 
termeszetvedelem hazai kepviseloi ismet felajanljak szakmai segitseguket egy olyan 
rendszer kialakitasara. mely megfelel az unios normaknak, illetve segitik ennek kepviseletet 
az Europai Bizottsag elott. 

Vizivad: a vadaszhato lud- es recefajok korenek meghatarozasa kiemelkedoen fontos 
kerdes, mely soran szamos szempontot merlegelni kell. Valamennyi faj eseteben igaz, hogy 
hazai helyzetuk megitelese szempontjabol donto fontossagu europai helyzetuk ismerete. 
Szerencsere a tobbi allatcsoporthoz viszonyitva reszletesebb adatok allnak 
rendelkezesunkre helyzetuk ertekelesehez, igy kivalaszthatok a hazankban leggyakoribb 
fajok. Magyarorszagon a vizivad monitoring eredmenyei alapjan a leggyakoribbnak a nagy 
lilik, a tokes rece. a nyari lud es a vetesi lud bizonyult. Az elmult idoszakban a kerdeses 
fajok koziil a vetesi lud jelentos, a tokes rece kisebb mertekii allomanycsokkenest mutatott, 
mig a nyari lud es a nagy lilik eseteben jelentos allomanynovekedesnek voltunk szemtanui. 

Mind Europaban, mind Eszak-Amerikaban altalanos trend, hogy szamos ludfaj allomanya 
jelentos mertekben nott (pi. sarki lud, holiid, apacalud, nagy lilik, nyari lud), mig masok 
mar erosen veszelyeztetettek (kis lilik, vorosnyaku lud, orvos liid, csaszarlud). A recek 
eseteben szamos faj (kiilonosen az Aythya-fajok, a nyilfarkii rece es a kistestii Anas-i'a]ok, 
valamint egyes tengcri recek) allomanya fogyatkozik, beleertve meg a tokes recet is. 

A ludak es recek eseteben fontos merlegelni, hogy a vadaszatbol credo zavarasra ez a 
csoport a legerzekenyebb. Celszerii azon fajok hasznositasara koncentralni, melyek a viztoi 
tavolabbra jarnak taplalkozni, igy nem sziikseges a vizimadarak szamara fontos piheno- es 
ejszakazo helyeken vadaszati zavarast okozni hasznositasuk soran. E kriteriumnak is a nagy 
lilik, a nyari lud, a vetesi lud es a tokes rece felel meg. 

A zavaras minimalizalasa, a vizen tartozkodo fajok vedelme az elmult idoszakban tortent 
bevezeteset kovetoen a kezdeti ellenerzesek dacara vadgazdalkodasi szempontbol is pozitiv 
hatasu, mivel az ejszakazo helyeken nyugalmat talalo vizivad kornyezo taplalkozo 
teriileteken torteno hosszu tavon fenntarthato hasznositasa kimeletes, ugyanakkor 
eredmenyes vadaszati mod. Az okoturisztikai erdeklodes fokuszaban levo vizes elohelyek 
eseteben a zavaras minimalizalasaval megjeleno madartomegek a hazai es kiilfoldi 
madarmegtlgyelok egyre nepesebb laborat is vonzzak, melynek a helyi gazdasag 
fejlesztesere esetcnkent jelentos hatassal is lehetnek, az igenybe vett szolgalatatasokon 
keresztul. 

Erdemes megvizsgalni azt is. hogy mely fajok okoznak helyileg karokat a mezogazdasag 
szamara, s ezert idonkent es helyenkent vadaszatuk, illetve vadaszati eszkozzel torteno 
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riasztasuk e celbol is indokolt. E kriteriumnak ismet a nagy lilik, a nyari lud, a vetesi lud es 
egyes specialis esetekben (pi. rizsfoldek) a tokes rece felel meg. 

Tekintettel arra, hogy a lud- es recefajok vadaszatara sok esetben rossz latasi viszonyok 
kozott kertil sor, kulonosen fontos a fajok felismerhetosege kapcsan valamennyi sziikseges 
informaciot megosztani a vadaszokkal, beleertve a vadaszjegy megszerzesere iranyulo 
tanfolyamokon folytatott reszletes es eredmenyes fajismereti es gyakorlati kepzest. 

A nyari lud a magyar termeszetvedelem egyik emblematikus faja. A miilt szazadban 
fogyatkozo allomanyai miatt hazai ludaink es receink koziil elsokent, 1946 ota reszesiil 
teljes - vadaszati tilalmat is magaban foglalo - vedelemben. A madarat 1954-ben 
fokozottan vedette nyilvanitottak, majd a hosszu evtizedek ota tarto szigoru es kovetkezetes 
fajszintii vedelem, valamint a vedett teriiletek, es koztiik a vizivad-kimeleti teriiletek 
halozata eredmenyekent az akkorra mindossze nehany tucat parra csokkent magyar 
koltoallomany mara ismet tobb mint ketezer parbol all. Ez adott lehetoseget annak idejen 
arra, hogy a faj 1979-ben mar nem keriilt be a fokozottan vedett madarak korebe. Az 
Europa-szerte megfigyelheto vedelmi torekvesek, beleertve a hazai vedett teruleteket, 
illetve az EU regi tagallamaiban hamarabb kialakitasra keriilo Natura 2000 halozatat, e faj 
eseteben valoban egyertelmii sikert hozott. Tekintettel arra, hogy a ludak es recek egyes 
fajai vadaszati szempontbol is fontosak, idorol idore szukseges attekinteni mind a novckvo 
szamu fajok (pi. nyari lud). mind a csokkeno egyedszamii fajok (pi. vetesi lud) vedelme 
erdekeben megtcendo vedelmi lepeseket, illetve a hasznositas esetleges lehetosegeit. Ennek 
fenyeben mindket fel elismeri, hogy Jelenleg a nyari lud eseteben lehetoseg nyilik az 
ellenorzott vadaszati hasznositas ujrainditasara. Fontos feladat azonban, hogy a tilalmi 
idoszakban ..vedett fajkent" kezelve a nyari ludat az allomany tovabbi novekedeset segitsiik 
elo. Vadaszati idenykent az oktober 1 - december 31. idoszak az elfogadhato. A nyari lud 
vadaszati idenye Hajdu-Bihar megye teljes kozigazgatasi teriileten, valamint Jasz-Nagykun-
Szolnok megye tiszantuli teriileten szinten december 1-jen kezdodhet es december 31-eig 
tarthat. A tobbi vadaszhato ludehoz kepest korabbi befejezo napot az indokolja, hogy januar 
vegen mar a kolto parok jelennek meg hazai vizeinknel. 

Ki kell dolgozni a hasznositas ujrainditasaval egyidejiileg a nyari Iiid tovabbi 
allomanynovekedeset elosegito tervet. 

A lehetosegekhez kepest meg kell teremteni a vadaszati hatosag kapacitasat a 
ludvadaszatok rendszeres ellenorzesere. 

A csokkeno letszamu vetesi Iiid allomanyalakulasat kiilonos figyelemmel kell kisemi, es 
sziikseg eseten a jovoben a megfelelo lepeseket meg kell tenni. 

A kanadai Iiid es a nilusi Iiid Europaban olyan nem oshonos madarfajok, melyek 
terjedesiik revcn vadgazdalkodasi es termeszetvedelmi gondokat is okozhatnak. A kanadai 
ludat az 1650-es evektol telepitettek eloszor a Brit-szigetekre, majd az 1930-as evektol 
Skandinaviaba diszmadarkent, illetve a vadaszati lehetosegek szelesitesere. Mara kideriilt, 
hogy a faj - elsosorban a koltesi idoben - jelentos gazdasagi es okologiai karokat is okoz, 
azonban sajnos ennek ellenere meg mind a mai napig elofordul, hogy Finnorszagban, 
illetve Kelet-Europa eszaki reszen vadaszati celbol telepitik. Magyarorszagon e faj 
szerencsere nagyon ritka vendeg, evente mindossze 2-3 peldany jut el hazankig, ezert tartos 
megtelepedesere nem szamitunk. A faj vadaszhatova nyilvanitasa a hozza hasonlo, 
hazankat azonban annal sokkal tobbszor felkereso, vedett apacalud tevedesbol torteno 
elejtesenek elkeriilese erdekeben csak ugy lehetseges, ha a kello hatarozasi ismereteket a 
vadaszok clsajatitjak. Ugyanez igaz a nilusi ludra is, mely szinten evente csak nehany 
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alkalommal latogat el hozzank, es a vedett voros asoluddal tevesztheto ossze. Vadaszati 
idenykent a tobbi ludeval azonos ideny javasolhato. A tobbi liidra vonatkozo tilalmi idoben 
torteno elejtesiik felesleges zavarassal jarna a vizimadar-kozossegek szamara. 

A tokes rece a legfontosabb vadaszhato vizimadarunk, melynek hazai allomanya 
csokkcnoben van, es ennek okai - ismerve a faj nagyfoku alkalmazkodo kepesseget - meg 
nem kelloen ismertek. A jelenseg nem egyedulallo, szinte egesz Europaban tapasztalhato. 
Ezert haladektalanul el kell kesziteni egy tokes rece allomanynovekedeset segito tervet, 
melyben ktilon kell foglalkozni a termeszetes allomanyok vedelmevel, illetve a mesterseges 
recetenyesztes hclyzetevel. 
Az elmult idoszakban felvetoddtt, hogy egyes tertileteken augusztus kozepetol lehessen 
huzason tokes recere vadaszni. Ez az alabbiak szerint oldhato meg, anelkiil, hogy akar a 
tokes recet. akar mas vizimadarfajt veszelyeztetne e keres teljesitese: 
A tokes rece vadaszatat augusztus 15. es augusztus 31. kozott kizarolag huzason es a 
tarlokon szabad engedelyezni. Igy sem az ertekes madarkozossegek, sem a lohosodo, meg 
nehezen repulo recek nem szenvednek a vadaszat negativ hatasaitol. 

A tokes recehez hasonloan gyakori szarcsa vadaszati jelentosege kicsi, a jelenleg hatalyos 
rendelkczeseken valtoztatni nem szukseges. 

A csorgo rece hazankon atvonulo allomanya eroteljes csokkenest mutat az elmult evtizedek 
alatt. A hazai koltoallomany elhanyagolhato meretii, mindossze 0-10 par kozotti, de pontos 
szama nem ismert. Az europai allomanynal az allomanyalakulas trendje enyhen csokkeno 
(az allomanycsokkenes merteke 10 ev, vagy 3 generacio alatt 10% alatt van). A faj 
populacioja csokkeno tendenciaju Ausztriaban, Szlovakiaban, Csehorszagban es 
Ukrajnaban is. A faj teriteke ennek megfeleloen eroteljesen csokkeno tendenciaju. Teriteke 
2010/11-ben mindossze 1539 peldany volt. 
A faj a veszelyeztetett fajok kozul foleg a bojti recevel tevesztheto ossze, illetve a 
ciganyrecevel, mely hasonloan kismeretii. 
A fentiek miatt a csorgo rece vadaszhatosagat meg kell sziintetni. 

A baratrece 2008-ban kerult termeszetvedelmi oltalom ala. A baratrece elterjedesi teriilete 
elsosorban Europa. A korabban stabilnak hitt allomanyu faj egyedszama 1990 ota 
folyamatosan csokken. Nalunk ma mar legfeljebb 5 000-10 000 par kozotti allomany 
kolthet, melynek pontos szama azonban nem ismert. Az europai populacio 
allomanyalakulasi trendje szinten csokkeno (vagyis az allomanycsokkenes merteke 10 ev 
vagy 3 generacio alatt 10 es 29% kozott van). Az Europai Unio legjelentosebb feszkelo 
vizimadar allomanyaival rendelkezo Finnorszag 2010-ben publikalt voros listaja kapcsan is 
kiemelik a baratrece aggaszto fogyatkozasat. Sajnos ezzel a faj rokonai kozott nines 
egyedul. 1990 ota ugyanis valamennyi europai bukorecefaj allomanyanak helyzete 
jelentosen romlott. Europaban a baratrece mellett a kontyos rece is csokkeno letszamu, mig 
a ciganyrece sebezheto {vagyis az allomanycsokkenes merteke 10 ev vagy 3 generacio alatt 
30 es 49% kozott van), a hegyi rece pedig veszelyeztetett (vagyis az allomanycsokkenes 
merteke 10 ev vagy 3 generacio alatt tobb mint 50%) besorolasu faj. Utobbi ket faj szerepel 
azon 32 madarfaj kozott, melyek Europaban kiilonosen jelentos allomanycsokkenest 
mutattak 1990 es 2000 kozott. A baratrece es a vele egy elohelyen elofordulo, vele 
osszeteveszthcto fokozottan vedett ciganyrece - melynek megorzese az Europai Unioban 
kiemelkedoen fontos termeszetvedelmi feladatunk - alloldi, elsosorban szikes tavaink 
kiemelt vedelemre szorulo faja. A madarvedelmi iranyelv 7. cikke szerint: tagallamok 
biztositjdk. hogy e fajok vadaszata ne dssa aid az elterjedesi terUleliikdn tett vedelmi 
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erofesziteseker es ,,a tagcillamok biztositjdk, hogy a hatalyos nemzeti eloirdsok alapjan 
torteno vadaszat ... osszeegyeztetheto legyen e jdjok - kiilonosen a vonulo fajok -
dllomdnyainak vonatkozasaban a 2. cikk rendelkezeseivel.^" (A 2. cikk szerint ,,A 
tagallamok megteszik a szukseges intezkedeseket, hogy az I . cikkben meghatdrozott fajok 
dllomdnyait megfelelo szinten fenntartsdk, vagy olyan szintre hozzdk, amely megfelel 
kulonosen az okologiai. tudomanyos es kulturdlis kdvetelmenyeknek, figyelembe veve a 
gazda.sdgi es rekredcids kovetelmenyeket is.'') A baratrece ujboli vadaszhatosaganak 
nincsenek meg a feltetelei. sot a jelenleg elerheto informaciok alapjan a faj helyzetenek 
tartos romlasara kesziilhetiink. A vedelmi torekvesek a fokozottan vedett ciganyrece 
eseteben hazankban az allomany kismerteku novekedeset eredmenyeztek, ezt a helyzetet 
mindenkeppen fenn kell tartanunk. kiilonos tekintettel az altalanos europai trendre. 

A kercereccnck - elsosorban gyakorlatilag ehetetlen husa miatt - vadaszati jelentosege 
nines. Ennek megfeleloen mindig is a legkisebb szamban teritekre kerulo recefaj volt. 
Teriteke 2010/11 -ben: 44 peldany. A faj a veszelyeztetett fajok koziil az ^>'//7>'(7-fajokkal, es 
foleg a veszelyeztetett kis bukoval tevesztheto ossze, ez utobbi europai allomanya 
mindossze 5 300-8 400 par, illetve 19 000 telelo egyed, emellett csokkeno letszamu faj. A 
kercerece es a kis buko gyakran kozos csapatokban fordul elo. 

A vadgerle szinten 1971 ota vedett madar hazankban. A vadgerle emellett szerepel a vadon 
elo allat- es novenyfajok szamara kereskedelmiik szabalyozasa altal biztositott vedelemrol 
szolo 338/97/EK rendelet legszigoriibb, A mellekleteben is. KUlonosebb vadaszati 
jelentosege hazankban e fajnak sosem volt, kiveve a nyolcvanas eveket, amikor kiilon 
engedellyel vadasztak a napraforgo-tablakon. Az akkor tapasztalhato, latszolagos 
allomanyfeldiisuiast az okozta, hogy az akkoriban j6 piaci hatterrel biro napraforgo-
termeles olyan mertekben felfutott, hogy a Tisza volgyen keresztul vonulo kelet-europai 
vadgerlek feltorlodtak a Karpat-medenceben es hetckre itt maradtak taplalkozni a teritett 
asztalon. Mara e jelenseg megsziint, es a faj europai allomanya is jelentosen csokkent, 
annyira, hogy az Europai Unioban ma mar sebezheto fajkent tartjak nyilvan (vagyis az 
allomanycsokkenes merteke 10 ev vagy 3 generacio alatt 30 es 49% kozott van). Kiilonosen 
a nyugat-europai allomanyok csokkentek, mig a kelet-europaiakrol nincsenek megbizhato 
informaciok. Az azonban teny, hogy a faj jovobeni kilatasai nem tul jok. Gyakorlatilag 
valamennyi hosszu tavii vonulo madarfaj (tehat azok, melyek a telet Afrikaban, a 
Szaharatol delre toltik) vedelmi helyzete kedvezotlen, elsosorban a telelo teriileteken 
bekovetkezo negativ valtozasok miatt. Nem veletlen, hogy a bojti rece 2008-as vedette 
nyilvanitasat kovetoen a hosszu tavu vonulo madarak koziil egyetlcn faj sem vadaszhato 
Magyarorszagon. E fajok vedelme erdekeben azonban nem elegsegesek az itthoni 
termeszetvedelmi torekvesek, hanem a nemzetkozi osszefogas es a nemzetkozi 
egyezmenyek szigorii, kovetkezetes vegrehajtasa egesz elterjedesi teriiletiikon sziikseges. 
Mikent kiiltoldi kutatok munkajabol ismert, a vadgerle eseteben raadasul mind az oreg, 
mind a fiatal madarak tulelesi rataja nagyon alacsony, ezert a faj kulonosen erzekeny a 
vadaszatbol credo vesztesegekre. Ezert a faj vedett statuszat fenn kell tartani. 

A vadaszhato orvos galamb cs balkani gerle kello mertekii vadaszati lehetoseget biztosit. 
E fajok kapcsan celszerii azok idenyenek egysegesitese, augusztus 15 es januar 31. kozotti 
idotartamra. 

A fenyorigo vadaszatanak Magyarorszagon nincsenek hagyomanyai. A XIX. szazadban a 
Felvideken cs Erdelyben loszorhurokkal, illetve lepvesszovel fogtak e madarakat, melyre az 
akkori jogszabalyok meg lehetoseget adtak. A Trianon utani Magyarorszagon a 
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megallapodasban szereplo fajok koziil elsokent (1925 ota) e faj vadaszata valt tiltotta 
hazankban. Kesobb (1954-ben) a fenyorigo vedette is valt, azota raadasul Europaban 
mindenhol, igy hazankban is megtiltottak a lepvesszo es a loszorhurok hasznalatat. 

A vadgazdalkodas es a termeszetvedelem kapesolatrendszerenek egyik legnehezebb 
kerdese a ragado/ok megitelese. Az aprovadfajok megorzese kapcsan hazankban ujra kell 
gondolni a ragadozokkal kapcsolatos gazdalkodasi feladatokat. Az etihez szukseges 
monitoring soran az alabbi kutatasi teriiletekre kell koncentralni: 

- az egyes ragadozofajok allomanynagysaga, nemcsak abszolut, hanem 
kulonos tekintettel egymashoz viszonyitott gyakorisagukra, 

- az egyes ragadozofajok es a kiemelten fontos aprovadfajok (mezei nyiil, 
facan, fogoly), tovabba a termeszetvedelmi szempontbol fontos 
zsakmanyfajok interspecifikus kolcsonhatasai, 

- a ragadozok altal okozott karok elkeriilesenek, minimalizalasanak 
modszerei. 

Ezzel egy idoben azonban mar a legjelentosebb, hazankban kiilonos gyakori fajok hatekony 
gyeriteset el kell kezdeni. Ennek erdekeben ki kell dolgozni a roka es a dolmanyos varju 
eseteben azok kezelesi tervet. 

A jelenleg elerheto, ellentmondasos adatok miatt ertekelni szukseges a szarkaallomany 
helyzetet is. mivel egyes teriileteken a faj meg mindig negativ hatast gyakorol a foldon 
feszkelo madarak allomanyaira es a mezei nyiilra, mig az orszag mas pontjain allomanya 
lecsokkent. 

A ragadozogyerites legfontosabb idoszaka a tavasz. E gyakorlatot allatvedelmi 
szempontbol is kell ertekelni. azonban jo kompromisszum a gyerites aktivitasat az utodok 
megsziiletese elotti idoszakra koncentralni. A vadaszhato fajok kapcsan az idenyeket 
lehetoseg szerint egyszerusiteni kell. 

Nyusztra Magyarorszagon 1949 es 1958 kozott, majd 1973 ota tilos vadaszni. 1974 ota 
vedett emlosunk. Ennek az erdei kisragadozonak az europai allomanya az otvenes-
nyolcvanas evck kozott eroscn lecsokkent, majd a vedelem hatasara stabilizalodott, illetve 
helyenkent novekedett. E novekedesnek reszben az az oka, hogy Europa-szerte es 
hazankban is novekedett az elmult evtizedekben az erdos teriiletek kiterjedese. Az teny, 
hogy ennek koszonhetoen a faj hazai elterjedesi teriilete nott, azonban allomanyanak 
nagysagarol pontos informaciokkal nem rendelkeziink. Elohely-valasztasa miatt 
vadgazdalkodasi jelentosege elhanyagolhato, es mivel a nyesttel ellentetbcn keruli a lakott 
teruleteket, a nyest altal okozott konfliktushelyzetek (pi. hazak, autok megrongalasa) e faj 
eseteben nem fordulhatnak elo. 

A menyet 1974 es 2001 kozott vedett allatfaj volt Magyarorszagon. Vedelme 2001-ben 
indokolatlanul sziint meg, mert aktiv allomanyszabalyozasa nem sziikseges. A faj fontos 
szerepet jatszik a ragcsalok. kulonosen a mezei pocok elleni biologiai vedekezesben, mivel 
az ev nagy reszeben szinte kizarolag ezzel taplalkozo, un. monofag faj, ennek megfeleloen 
vedelme a mezogazdasagi erdekek vedelmet is szolgalna. A faj vadgazdalkodasi erdekeket 
csak nagyon kulonleges esetekben veszelyeztetheti; ezert gyeritese csak olyan 
termeszetvedelmi-vadgazdalkodasi beavatkozasok eseten elfogadhato, mint a fogoly 
megmentesere iranyulo programok. Ezt a kerdest azonban a faj vedett statusza mellett is 
lehet kezelni. 
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A madarvedelmi iranyelv teljes korii vedelmet biztosit az egereszolyvnek, a barna 
retihcjanak, a hejanak es a hollonak is. Az iranyelv altalanos vedelmi rcndszeretol valo 
elteres feltetelei nagyon szigoruan szabalyozottak, az egyes madarak altal okozott karok 
merseklese erdekeben vegzett gyerites feltctelrendszereben a vadgazdalkodasi erdek 
azonban nem szerepel. Elvi szinten a termeszetes noveny- es allatvilag vedelme igen, 
azonban az Europai Bizottsag kimondta, hogy ezen elteres kizarolag akkor alkalmazhalo, 
ha a megvedendo faj vedelmi helyzete sokkal rosszabb, mint aze a faje, melyet e celbol 
gyeriteni szeretnenek. Ez nehezen kepzelheto el egy vadaszhato faj eseteben, illetve ebben 
az esetben nem lenne indok a faj vadaszhato statuszanak fenntartasara. A bama retiheja 
eseteben a madarvedelmi iranyelvvel osszhangban, hazankban is, az allomany fenntartasat 
a faj vedelmere kijelolt kiilonleges madarvedelmi teriiletekkel (SPA-k) is biztositani kell. 

Az egereszolyv elejteset mar a magyar aprovad fenykoranak tekintett harmincas evekbcn 
(1933) megtiltottak, es ez az oltalom azota folyamatosan el. A faj termeszetvedelmi oltalom 
ala 1954-ben keriilt. Ma vitathatatlanul leggyakoribb ragadozomadarunk, mely kisragcsalo 
pusztitasa miatt a biologiai novcnyvedelem egyik kiemelkedoen fontos faja. A heja es a 
bama retiheja 1971 ota vedett hazankban. A kiiionbozo duvadmergezesek betiltasat (1977 -
sztrichnin. illetve kiilonosen 1981 - phosdrin) kovetoen a barna retiheja allomany ujra erore 
kapott, a mindossze nehany szaz parra csokkent allomany ma ujra mintegy 5-7 000 parbol 
(20-28 ezer peldanybol) all. E faj eseteben sem beszelhettink tiilszaporodasrol, „mind6ssze" 
a faj ..elkeriilte" a kipusztulast. A heja korabbi viszonylag eros allomanyai az elmiiU 
evtizedben csokkentek le, feltehetoleg a nyugati-nilusi laz nevii betegseg kovetkezteben, 
errol azonban konkret adatokkal sajnos nem rendelkeziink. Ma a faj mar a ritkabb 
ragadozomadaraink koze tartozik. A korabbi idoszakban, elsosorban a mergezesek miatt, a 
hollo helyzete voU a legkilatastalanabb. Hiaba elvezett 1954 ota fokozott vedelmet, sot mar 
1946 ota vadaszati tilalmat, a hetvenes evekre a faj majdnem teljesen kipusztult, legfeljebb 
20-30 par koltott az orszagban. A mergezes megsziintet kovetoen kezdett a faj erore kapni, 
igy 1993-ban a fokozottan vedett statusz megszuntetheto volt, azota vedett madar. Bar ma 
mar nem veszelyeztetett, tovabbra is vedett faj, hiszen pi. az egereszolyvnel, bama 
retihejanal ritkabb faj, egyes becslesek szerint hazai koltoallomanya 2-3000 par, mig mas 
becslesek szerint 20-30 ezer egyed. 

Az egereszolyv, a heja es a barna retiheja szerepel az europai vadon elo noveny- es 
allatvilag, valamint elohelyeik vedelmerol szolo bemi egyezmeny I I tuggeleken 
{..Fokozotian vedett dllatfajok"), igy e fajok vedelme kapcsan hazank nemzetkozi 
kotelezettsegeket is vallalt. 

A IV. fejezctben szereplo diintesek szakmai liattererol 

A Washington! Egyezmeny szovegenek hazai jogrendben torteno kihirdetese a 2003. evi 
XXXII . torvennyel tortent meg, ugyanakkor rendelkezeseinek vegrehajtasa az Europai 
Unioban egysegesen, valamennyi tagallamban hatalyos kozossegi rendeletek utjan tortenik. 

A jelenleg hatalyos europai unios jogszabalyok a Tanacs 338/97/EK rendelete (1996. 
december 9.) a vadon elo allat- cs novenyfajok szamara kcreskedclmuk szabalyozasa altal 
biztositott vedelemrol, valamint a Bizottsag 865/2006/EK rendelete (2006. majus 4.) a 
vadon elo aliat- es novenyfajok szamara kereskedelmiik szabalyozasa altal biztositott 
vedelemrol szolo 338/97/EK rendelet vegrehajtasara vonatkozo reszletes szabalyok 
megallapitasarol. 
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A hatalyos nemzetkozi es kozossegi szabalyozasnak megfeleloen kerult kidolgozasra az 
Egyezmeny es a Tanacs rendelete vegrehajtasarol szolo 292/2008. (XII . 10.) Korm. 
rendelet. amely azonban csak tcchnikai jellegu kiegesziteseket tartalmaz, a trofeak 
behozatalara, kivitelere vonatkozo tovabbi szabalyokat nem allapit, es nem is allapithat 
meg. 
A vedett, fokozottan vedett es az un. kozossegi jelentosegii fajok eseteben a termeszet 
vedelmerol szolo 1996. evi LI I l . torveny alapjan e fajok egyedeinek (beleertve a trofeakat 
is) behozatala, tartasa engedelyhez kotott. A fajok felsorolasat tartalmazo 13/2001. (V. 9.) 
KoM rendelet (a tovabbiakban: R.) 2008-as modositasa ugyanakkor az egyszeriibb eljarasi 
szabalyok erdekeben a legtobb, trofeaja miatt kulfoldon vadaszott faj eseteben specialis 
szabalyozast tartalmaz: 

a) a koszali kecske, a spanyol kecske, a sarki hofajd, a havasi hofajd, a 
nyirfajd. a siketfajd, a csukar, a szirti fogoly, a voros fogoly, a bamanyaku 
szirtifogoly es az orvos frankolin trofeajanak behozatala barmely 
maganszemelynek engedelyezheto. Az engedellyel a behozatalkor 
rendelkezni kell, kiveve, ha az egyed elejtese 30 napon beliil tortent. Az 
engedclyt ebben az esetben a jogszerii clejtest koveto 30 napon beliil kell 
megkcrni. E fajok egyike sem szerepel a CITES fiiggelekein, igy CITES 
engedely e fajok eseteben nem sziikseges. 

b) A bama medve eseteben, ha valaki az Europai Union kiviil ejti el, akkor 
CITES export, illetve importengedely birtokaban, mig ha az EU-n beliil 
hozza teritekre az allatot, azon orszag altal kibocsatott un. CITES EU 
bizonylaltal mentestil a termeszetvedelmi torveny szerinti engedelyezesi 
eljaras alol. 

c) A zerge vedelme megsziint. 
A vadaszati szempontbol is erdekes farkas, hiuz es csaszarmadar fokozottan vedett, mig a 
vadmacska vedett allatfaj. Ennek szakmai indoka, hogy ezek hazank faunajanak olyan 
allando fajai, amclyek mara osszezsugorodott allomanyai erosen veszelyeztetett hclyzetben 
vannak, egyetlcn egyed nem termeszetes uton torteno elvesztese is potolhatatlan 
veszteseget jelent az allomanynak. Ezert mindent meg kell tenni annak erdekeben, hogy e 
fajok egyedei meg veletleniil se keriilhessenek teritekre. 
Emellett termeszetesen egyetertes van abban, hogy a vadaszok adminisztrativ terheit a 
lehetosegekhez kepest minimalizaljuk. A termeszet vedelmerol szolo 1996. evi LIII torveny 
(a tovabbiakban Tvt.) lehetoseget nyujt egyes rendszeresen hasznositott vedett allatfajok 
eseteben a hasznositassal osszetiiggo specialis szabalyok megallapitasara. Ezert a kiiltoldon 
legalisan vadaszhato. azonban hazankban vedelmet elvezo fajok kapcsan a IV. fejezctben 
emlitctt valtoztatasokat kell veghezvinni a R. eloirasaiban, hogy meg tovabb csokkentsuk 
az eljarasok szamat. 
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