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Dr. Elek Balázs táblabíró, tanszékvezető egyetemi docens. Habilitált doktor, számtalan jogi 

szakkönyv, tanulmány és jegyzet szerzője és társszerzője. Ő azonban nem elégszik meg 

ennyivel, mindig többre vágyik. Szenvedéllyel gyakorolja jogászi és egyetemi tanári hivatását, 

„civilben” pedig szenvedélyes vadász, illetve vadászati témájú szakkönyvek írója. A „Magyar 

vadászösvényeken” (a könyv társszerzője), az „Orvvadászok nyomában” és „A 

vadászszenvedély bűncselekményei” önálló kötetei után 2015 nyarán a „Vadászok, halászok a 

büntetőjog hálójában” címmel jelentette meg új könyvét, erről szól mai beszélgetésünk.  

 

- Miről szól a könyv? Milyen céllal vetette papírra gondolatait? 

2013. július elsejével új Büntető Törvénykönyv lett hatályos Magyarországon. Új büntető 

tényállásként bevezette az orvvadászatot, amely bűncselekmény alakuló bírói gyakorlatába 

igyekszem közérthető betekintést adni.  

Az új büntető törvény minden eddiginél szélesebb körben kodifikálta a jogos védelem 

megengedhetőségét, és lényegesen erősítette a megtámadott személyek védekezési lehetőségét, 

amely szabályok ismerete mindenki, így minden sportvadász számára is elengedhetetlen. 

Lényegesek az éjjellátó eszközök használatára, tartására, a természetvédelemre vagy az 

állatkínzásra bevezetett új szabályok is, amit megtörtént eseteken keresztül, mindenki számára 

érthetően igyekszik a könyv bemutatni. Természetesen az elmúlt években történt 

vadászbalesetek egy részét is igyekeztem feldolgozni. 

Korábbi könyveimhez képest jelentős újdonság, hogy a vadászok mellett a horgászokat, 

halászokat érintő bűncselekményeket is ismertetem.  

 

- Kinek szánja elsősorban negyedik vadászati témájú kötetét? 

A könyv a hivatásos és sportvadászok mellett hasznos lehet a horgászoknak, halászoknak, 

halászati őröknek, természetvédelmi őröknek, mezőőröknek, és a vadászvizsgára készülőknek. 

Úgy gondolom, hogy a megtörtént jogesetek megismerése izgalmas, esetenként hátborzongató 

élményt nyújthat bármely természetet kedvelő olvasónak. 

 

- Ismeretes, hogy nevéhez kapcsolódik a Büntető Törvénykönyvben szereplő két „fiatal” 

bűncselekmény (orvvadászat, orvhalászat) különös részi törvényi tényállásainak kodifikációja, 

milyen tapasztalatai vannak a bírói ítélkezési gyakorlat kapcsán e két deliktum 

vonatkozásában? 

A bírói gyakorlat viszonylag zökkenőmentesen alakult az elmúlt években. Sajnos igaza lett 

azoknak, akik előre megjósolták, hogy viszonylag sok büntetőeljárás a vadászjeggyel 

rendelkező ún. belső orvvadászok ellen fog megindulni. Számos kérdésre kellett megnyugtató 

választ adni, így elhatárolni más bűncselekményektől, vagy a lopás, állatkínzás, 

természetkárosítás kapcsán felmerülő halmazati kérdésekre. Számos adminisztratív szabály 

megsértése komoly bajba sodorhatja a még bűnös szándék nélkül cselekvőket is. Gondoljunk 

csak a krotália alkalmazására, vagy az egyéni lőjegyzék vezetésére. Úgy vélem, hogy a 

nyomozó hatóságok is komolyabban foglalkoznak a vadorzással, és több szakszerű felderítésre 

is találhatunk példát. 

 

- A jogalkotói akarat érvényesül-e a két új bűncselekmény kapcsán, beváltotta-e a hozzá fűzött 

reményeket a jogszabály módosítása? 

Feltétlenül sikeres volt a két új tényállás bevezetése. Jelenleg sokkal nagyobb eséllyel lehet 

fellépni a vadorzókkal szemben. A büntető bíróságok ítéletei természetesen nem oldanak meg 

minden társadalmi problémát, de az általam megismert és feldolgozott büntető ügyek igazolják, 

hogy esetenként komoly büntetésre számíthatnak a tilosban járók. 



 

- Megyei vadásznap keretein belül már dedikálta új könyvét. Milyen fogadtatásban részesült? 

Találkozhatunk-e Önnel a jövőben vadászrendezvényeken? 

Valóban igyekszem minél több vadászrendezvényre elmenni, és hatalmas megtiszteltetés, ha 

vadászok köréből kérik a könyvem dedikálását. Fontosnak érzem, hogy a felmerülő 

jogértelmezési kérdésekre mindenki választ kapjon, hiszen a vadászat társadalmi 

elfogadottságát az is növeli, ha a vadászok jogkövetők és ismereteik hiánya miatt egyikünk sem 

követ el jogsértést. 
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