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A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

(továbbiakban Vtv.) közelmúltban történő módosítása alapján a 71. § (1) bekezdés 2. pontja 

alkalmazásában tiltott vadászati eszköznek minősülnek a Vtv. 37/A. § (1) bekezdés 11. 

pontjában meghatározott - elektronikus képnagyítóból vagy képátalakítóból álló, éjszakai 

lövésre alkalmas célzóeszközök. 

 

Az új vadászati törvény végrehajtási rendelete mindezt még tovább szigorítja, ugyanis, aki 

vadászaton vesz részt, az nem is birtokolhat tiltott vadászati eszközt. A vonatkozó 

jogszabály ugyanis eddig ilyen tárgyak birtoklását nem, csupán a használatát tiltotta.  

 

Ezzel együtt rögzítésre került azt is, hogy mi számít a vadászat kezdetének és végének. Aki 

beírja magát a vadászati naplóba, az elkezdett vadászni és a folyamat mindaddig tart, amíg a 

vadászati tevékenységet be nem fejezte. 

 

Fontos tudni azt is, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 245. § c) pontja 

szerint az orvvadászat bűncselekménye a külön jogszabályban meghatározott tiltott vadászati 

eszközzel történő vadászattal is megvalósítható.  

 

Tehát az elektronikus képnagyítóból vagy képátalakítóból álló, éjszakai 

lövésre alkalmas célzóeszközzel történő vadászattal - a vadászat rendje 

megsértésén túl - megvalósul az orvvadászat bűncselekménye is! 
 

Témához kapcsolódó idézett gondolatok: 

A szigorítás komoly vitát váltott ki a vadászok és a szakemberek körében – részben azért, mert 

már Magyarországon is egyre elterjedtebbek az ilyen eszközök. Jelen pillanatban az Országos 

Magyar Vadászkamara etikai kódexe is etikátlannak tartja az éjjellátóval vagy hőkamerával 

szerelt céltávcsövekkel történő vadászatot.  

 

 „Éjjellátó berendezést, hőkamerát, elektronikus akusztikus eszközt, illetőleg a vad 

megtévesztésére alkalmas anyagokat, azaz a modern technika képességpótló eszközeit az 

igazvadász nem alkalmazza. A vad természet adta képességeivel a vadász csak saját 

képességeit, illetve az emberi kitartást, szívósságot és akaraterőt állítja szembe.” „A 

vadászatnak nem lényege az, hogy sikeres legyen.” – mondja José Ortega y Gasset (1883–

1955) spanyol filozófus. Így folytatja: „A vadászat minden vonzereje abban rejlik, hogy mindig 

bizonytalan. Az ember egyre modernebb és egyre hatékonyabb eszközei segítségével 

villámgyorsan és könnyedén meg tudná semmisíteni az állatfajok legnagyobb részét”. A 

filozófus ezért tartja kiemelkedően fontosnak az esélyadást. Épp ez diktálja a legmodernebb 

eszközökről való tudatos lemondást. 

 

Az érem másik oldala azonban, ugyancsak az előbb említett etikai kódexből: „fordítson gondot 

a megfelelő felszerelés kiválasztására (fegyver, kereső és céltávcső, ruházat).”  

 

„Azonban a céltávcső sem olyan régi találmány: alig száz évre nyúlik vissza az elterjedése és 

általános használata. A maga idejében hasonlóan komoly etikai vitát generált a szabad 

irányzékkal – vagyis távcső nélkül – való vadászat hívei és a céltávcsövet használók, például 

Széchenyi Zsigmond között. Utóbbiak nyertek. 



Ugyanezen logika mentén visszakövetve a vadászat fejlődését a történelemben, azt láthatjuk, 

hogy a technikai fejlődés minden esetben módosított a vadászati technológián – minden esetben 

az adott kor legújabb vívmányainak beépüléséig a vadászatba.” 
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