Derogáció száma: H/1/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Székesfehérvár, Szabadságharcos út 41.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Vespertilionidae
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. április 1-30-ig, illetve augusztus 1-től október 30-ig
terjedő időszakban.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei: Természetvédelmi Őrszolgálat
helyszíni ellenőrzése mellett.

Derogáció száma: H/2/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Székesfehérvár, Szedreskert ln. 16-19.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Vespertilionidae
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. augusztus 1-től október 30-ig terjedő időszakban.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei: Természetvédelmi Őrszolgálat
helyszíni ellenőrzése mellett.

Derogáció száma: H/3/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Székesfehérvár, Palotai út 67-79.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Vespertilionidae
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. augusztus 1-től október 30-ig terjedő időszakban.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei: Természetvédelmi Őrszolgálat
helyszíni ellenőrzése mellett.

Derogáció száma: H/4/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Veszprém, Cserhát ltp. 4.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Vespertilionidae
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. augusztus 1-től október 30-ig terjedő időszakban.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei: Természetvédelmi Őrszolgálat
helyszíni ellenőrzése mellett.

Derogáció száma: H/5/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Gárdony, Szabadság út 30-32.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Vespertilionidae
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. augusztus 1-től október 30-ig terjedő időszakban.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei: Természetvédelmi Őrszolgálat
helyszíni ellenőrzése mellett.

Derogáció száma: H/6/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Dunaújváros, Kondor B. u. 4-6.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Vespertilionidae
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. augusztus 1-től október 30-ig terjedő időszakban.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei: Természetvédelmi Őrszolgálat
helyszíni ellenőrzése mellett.

Derogáció száma: H/7/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Dunaújváros, Kallós D. u. 22-24.; 26-28., Mátyás király krt. 810.; 12-14., Március 15. tér 7-8., Hold u. 5-7., Szabadság u. 42-44., Olof Palme köz 5-7.,
Bocskai u. 1/c-d., Fáy A. u. 10.; 11.; 12., Római krt. 8.; 21.; 23.; 25., Erdő sor 43., Duna sor
25-27., Ostrawa tér 1-2., Latinovits u. 4-5-6. és Martinovics u. 20-22-24.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Vespertilionidae
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. augusztus 1-től október 30-ig, illetve 2007. március 1-től
április 15-ig terjedő időszakban.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei: Természetvédelmi Őrszolgálat
helyszíni ellenőrzése mellett.

Derogáció száma: H/8/2006
Engedélyezett tevékenység: 26, 130
Engedélyező hatóság: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 12
Az engedély területi hatálya: Siófok-Balatonkiliti repülőtér területén
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Spermophilus citellus
Engedélyezett egyedek száma: 200
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. augusztus 1-től október 30-ig, illetve 2007. március 1-től
április 15-ig terjedő időszakban.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: élve történő befogás és áttelepítés. A Somogyfajsz településen
található legelőn az áttelepítésre kerülő egyedek várhatóan életképes populációt hoznak létre.
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 200
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: A repülőtér területén élő ürgeállomány számára megfelelő környezeti
állapotot biztosít a terület rendszeres kaszálása, ugyanakkor a repülőtér használata veszélyt
jelent az állatokra. Az állatok által kiásott üregek, a leszálló pályán mozgó egyedek
potenciális repülésbiztonsági veszélyforrások jelenthetnek.
Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei: Természetvédelmi Őrszolgálat
helyszíni ellenőrzése mellett.

Derogáció száma: H/9/2006
Engedélyezett tevékenység: 26
Engedélyező hatóság: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Az engedélyezés oka (a melléklet kódszáma alapján): 51
Az engedély területi hatálya: Maglód, Bugyi, Kiskunlacháza, Kunszentmiklós és Dömsöd térsége
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Pelobates fuscus
Engedélyezett egyedek száma: 30
Az engedélyesek száma: 1 (ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék)
Az engedély időbeli hatálya: 2006. 06.19 - 09. 30.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: nem meghatározott
Elvetett alternatív megoldások: nem volt.
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 30
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei: -

Derogáció száma: H/10/2006
Engedélyezett tevékenység: 26
Engedélyező hatóság: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Az engedélyezés oka (a melléklet kódszáma alapján): 51
Az engedély területi hatálya: Pilis-Visegrádi-hegység
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Rana dalmatina
Engedélyezett egyedek száma: 40
Az engedélyesek száma: 1 (ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék)
Az engedély időbeli hatálya: 2006. 06.19 - 09. 30.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: nem meghatározott
Elvetett alternatív megoldások: nem volt
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 40
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei: -

Derogáció száma: H/11/2006
Engedélyezett tevékenység: 26
Engedélyező hatóság: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Az engedélyezés oka (a melléklet kódszáma alapján): 51
Az engedély területi hatálya: Pilis-Visegrádi-hegység
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Rana temporaria
Engedélyezett egyedek száma: 40
Az engedélyesek száma: 1 (ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék)
Az engedély időbeli hatálya: 2006. 06.19 - 09. 30.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: nem meghatározott
Elvetett alternatív megoldások: nem volt
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 40
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei: -

Derogáció száma: H/12/2006
Engedélyezett tevékenység: 26
Engedélyező hatóság: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Az engedélyezés oka (a melléklet kódszáma alapján): 51
Az engedély területi hatálya: nem meghatározott
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Lacerta viridis
Engedélyezett egyedek száma: 80
Az engedélyesek száma: 1 (ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék)
Az engedély időbeli hatálya: 2006. 05. 25. - 10. 31.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: nem meghatározott
Elvetett alternatív megoldások: nem volt
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 80
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei: -

Derogáció száma: H/13/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Esztergom, Móricz Zs. Utca 4-6. számú társasházak
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. szeptember 1 – október 20.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: A kirepülőnyílásokat csapóajtóként működő fóliával vagy lemezzel
zárják le, így a résekben tartózkodó denevérek ki tudnak jutni a szabadba, de vissza már nem
engedi őket a szerkezet. Miután minden denevér elhagyta a pihenőhelyet, eltömítik a réseket,
így a pihenőhelyek megszűnnek. A tevékenység kizárólag szaporodási- és telelési időszakon
kívül engedélyezett.
Elvetett alternatív megoldások: Az engedély alapján valóságban is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: ismeretlen
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei: -

Derogáció száma: H/14/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Oroszlány, Bánkim D. 12-14-16. számú társasházak
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. augusztus 1 – október 20.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: A kirepülőnyílásokat csapóajtóként működő fóliával vagy lemezzel
zárják le, így a résekben tartózkodó denevérek ki tudnak jutni a szabadba, de vissza már nem
engedi őket a szerkezet. Miután minden denevér elhagyta a pihenőhelyet, eltömítik a réseket,
így a pihenőhelyek megszűnnek. A tevékenység kizárólag szaporodási- és telelési időszakon
kívül engedélyezett.
Elvetett alternatív megoldások: Az engedély alapján valóságban is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: ismeretlen
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei: -

Derogáció száma: H/15/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Eger, Rákóczi u. 27-29-31-31/a. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat 2006. április 1. és április 30. között, illetve 2006. augusztus 1.
és október 31. között lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/16/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc - Vörösmarty u. 1-47., Arany J. u. 1-19., Gesztenye u.
Th., Tavasz Th., Terc Th., Vektor Th., Áfonyás u. 1-31., Csabavezér u. 1-42., Felsőruzsin u.
1-28., Gesztenyés 1-20., Hajós u. 1-58., Ifjúság u. 1-14., Jósika u. 1-20., Klapka u. 1-38.,
Kölcsey u. 1-21., Középszer u. 1-96., Leszih u. 1-25., Mednyánszki u. 1-42., Nyíri u. 1-11.,
Pattantyús u. 1-15., Sályi u. 1-24., Szalag u. 1-11., Szentgyörgy u. 1-81., Szilvás u. 1-36.,
Testvérvárosok u. 1-40., Váncza u. 1-9.,
Kazincbarcika, - Deák tér 1-10., Vasvári tér 1-10., Derkovits tér 1-30., Mikszáth u. 1-30.,
Mátyás király u. 1-42., Csokonai u. 1-40., Fő tér 1-40., Babits u. 1-30., Dobó tér 1-30., Árpád
Fejedelem tér 1-10., Móricz tér 1-30., Paál L. u. 1-30.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat 2006. április 1. és április 30. között, illetve 2006. augusztus 1.
és október 31. között lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:

minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/15/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Tizeshonvéd u. 2-22. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat 2006. április 1. és április 30. között, illetve 2006. augusztus 1.
és október 31. között lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/16/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc - Fábián u. , Fábián kapu, Hajós Alfréd u., Szent
György u., Jósika u., Klapka Gy. u., Kölcsey u., Leszih A. u., Pallos u., Bíró u., Gesztenyés
u., Szilvás u. , Szalag u., Szeles u., Vászonfehérítő u., Ifjúság u., Középszer u.,
Testvérvárosok útja, Vologda u.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat 2006. április 1. és április 30. között, illetve 2006. augusztus 1.
és október 31. között lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/17/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Eger, Kallómalom 32-36. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2007 április 30. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat 2006. augusztus 1-től-október 31-ig illetve április 1-től április
30-ig lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/18/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Bokréta u. 2-8., Virág u. 1-7., Győri kapu 156-160,
Károly u. 1-5., Gépész u. 2-6., Szent István u. 1-33. Szent István u. 37-57., Szent György u.
31., Vörösmarty u. 5-7., Vörösmarty u. 78-80., Király u. 4-14., Győri kapu124-128. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: Az épületen a denevér-élőhelyeket érintő ideiglenes szigetelési
munkákat 2006. április 1-től április 30-ig és 2006. augusztus 1-től október 31-ig lehet
elvégezni.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/19/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Vologda u. 18. és Klapka u. 8. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: Az épületen a denevér-élőhelyeket érintő ideiglenes szigetelési
munkákat 2006. április 1-től április 30-ig és 2006. augusztus 1-től október 31-ig lehet
elvégezni.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/20/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Eger, Malomárok u. 54-64. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat 2006. április 1. és április 30. között, illetve 2006. augusztus 1.
és október 31. között lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/21/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Corvin u. 1. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat 2006. április 1. és április 30. között, illetve 2006. augusztus 1.
és október 31. között lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/22/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, József A. u. 78. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat 2006. április 1. és április 30. között, illetve 2006. augusztus 1.
és október 31. között lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/23/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Mátyás király u. 48-50. és a Miskolc, Vörösmarty u.
26-28. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2007. április 30. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat 2006. augusztus 1-október 31. és 2007. április 1-30. között
lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/24/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Mátyás király u. 26-28. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat 2006. augusztus 1. és október 31. között lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/25/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Vörösmarty u. 1-3. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat 2006. augusztus 1. és október 31. között lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/26/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Király u. 4-14., Bertalan u. 12-16., Vologda u. 1618., Vologda u. 24-26. és Szentgyörgy u. 74.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat 2006. augusztus 1. és október 31. és 2007. április 1 – 30.
között lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/27/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Tarnaméra, Gyöngyösi u. 2/a. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. október 31.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei: -

Derogáció száma: H/28/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Szentgyörgy u. 71-73. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat 2006. augusztus 1. és október 31. között lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/29/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Eger, Vízimolnár u. 3-8. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat 2006. augusztus 1. és október 31. között lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/30/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Szentgyörgy u. 16-18., Felsőruzsin krt. 1-3., Győri
kapu 114. a, b, c, Gesztenyés u. 6-8., Vörösmarty u. 86-88., Sályi u. 14-24. és Jókai u. 13-15..
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: A denevér-élőhelyeket érintő ideiglenes szigetelési munkákat
2006. augusztus 1. - október 31. között, valamint 2007. április 1-30. között lehet elvégezni.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/31/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Eger, Kallómalom u. 68-84 sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2007 április 30. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat 2006. augusztus 1-től október 31-ig illetve április 1-től április
30-ig lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/32/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Kölcsey u. 27-29-31. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2007 április 30. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat 2006. augusztus 1-től-október 31-ig illetve 2007. április 1-től
április 30-ig lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/33/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Eger, Malomárok u. 20-22. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2007 április 30. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat 2006. augusztus 1-től-október 31-ig illetve április 1-től április
30-ig lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/34/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Szentgyörgy u. 72., Sályi u, 25-29., Sályi u. 3-11.,
Győri kapu 108. a, b, c, Kuruc u. 37-43., Testvérvárosok u. 24-26., Testvérvárosok u. 36.,
estvérvárosok u. 38., Középszer u. 18-20., Középszer u. 42-44., Corvin u. 17-19.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő ideiglenes
szigetelési munkákat 2006. augusztus 1-október 31-ig és 2007. április 1-30-ig lehet elvégezni.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/35/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Arany János tér 2-24. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2007 április 30. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat 2006. augusztus 1-től-október 31-ig illetve április 1-től április
30-ig lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/36/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Füzesabony, Egyetértés u. 4. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő ideiglenes
szigetelési munkákat 2006. augusztus 1-től-október 31-ig illetve 2007. április 1-től április 30ig lehet elvégezni.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/37/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Vörösmarty u. 49-51. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2007 október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat április 1-től április 30-ig illetve augusztus 1-től-október 31-ig
lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/38/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Kazincbarcika, Mátyás király u. 12-18. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő ideiglenes
szigetelési munkákat augusztus 1-től október 31-ig illetve április 1-től április 30-ig lehet
elvégezni.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/39/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc Szilvás u. 17. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2007 október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat április 1-től április 30-ig illetve augusztus 1-től-október 31-ig
lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/40/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Eger, Olasz u. 25-35. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2007. április 30. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat augusztus 1-től-október 31-ig illetve április 1-től április 30-ig
lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/41/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Ifjúság u. 6. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2007. október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat augusztus 1-től-október 31-ig illetve április 1-től április 30-ig
lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/42/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Fábián u. 8. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2007. október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat augusztus 1-től-október 31-ig illetve április 1-től április 30-ig
lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/43/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Kölcsey u. 23-25.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2007. április 30. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat augusztus 1-től-október 31-ig illetve április 1-től április 30-ig
lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/44/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: ÉMÁSZ Nyrt. Miskolc, Dózsa Gy. út 13, és a Miskolc, József
A. út 65. szám.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2007. április 30. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat augusztus 1-től-október 31-ig illetve április 1-től április 30-ig
lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/45/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Kiss Tábornok u. 26. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2007. október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat augusztus 1-től-október 31-ig illetve április 1-től április 30-ig
lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/46/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Király u. 1. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2007. április 30. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat augusztus 1-november 15. illetve 2007. április 1-től április
30-ig lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/47/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Bocskai u. 20-22. szám.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2007. október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat augusztus 1-október 31. illetve 2007. április 1-től április 30-ig
lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/48/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Eger, Tittel P. u 1-3-5. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2007. október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat 2007. április 1-től április 30-ig, illetve 2007. augusztus 1október 31 között lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/49/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Hegyalja út 6. és a Miskolc, Gesztenyés út 6-8. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2007. október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat április 1-től április 30-ig, illetve augusztus 1-október 31
között lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/50/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Aba út 1-11. szám.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2007. október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat április 1-től április 30-ig, illetve augusztus 1-október 31
között lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/51/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Miskolc, Árpád út 10-16. és a Miskolc, Corvin út 13-15. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2007. október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat április 1-től április 30-ig, illetve augusztus 1-október 31
között lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/52/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Eger, Iskola u. 4. sz.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2007. április 30. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat április 1-től április 30-ig, illetve augusztus 1-október 31
között lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/53/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka: 11
Az engedély területi hatálya: Eger Mikszáth K. u. 1-5, valamint a Mikszáth K. út 7-11 szám
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2007. október 31. (Az épületeken a denevér-élőhelyeket érintő
ideiglenes szigetelési munkákat április 1-től április 30-ig, illetve augusztus 1-október 31
között lehet elvégezni.)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: a denevérek által használt rések ideiglenes, fóliával történő
részleges lezárása, kijutásuk biztosítása, de bejutásuk megakadályozása érdekében, a
denevérek végleges eltávozását követően a hézagok végleges megszüntetése
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: befogás nem történt
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az engedélyben előírásra kerül, hogy a denevérek megszüntetett élőhelyeinek pótlására
megfelelő mesterséges szállások (denevérodúk) kihelyezéséről kell gondoskodni. A
kihelyezendő mesterséges szálláshelyek száma a megszüntetett élőhelyek számától függően:
minden 10 megszüntetett „hézag-szállás” helyére legalább 1 db 100 denevéregyed
befogadására alkalmas szálláshely helyezendő ki. A szükséges mesterséges denevérszálláshelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térítés nélkül biztosítja. A munkák
végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell beküldeni
Felügyelőségünkre.

Derogáció száma: H/54/2006
Engedélyezett tevékenység: 30
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka (a melléklet kódszáma alapján): 51 kutatás
Az engedély területi hatálya: Hernád-völgy, Bodrogköz, Taktaköz, Zempléni-hegység,
Szerencsi-dombság, Cserehát, Putnoki-dombság, Dél-Borsodi Mezőség, Hangony-völgy,
Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet, és a Bükk-hegység területén
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Carabus zawadszkii, Lucanus cervus, Probaticus
subrugosus, Parnassius mnemosyne
Engedélyezett egyedek száma: nincs meghatározva
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. december 31.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: nem meghatározott
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: Carabus zawadszkii 6, Lucanus cervus 21, Probaticus subrugosus 1, Parnassius
mnemosyne 2
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
A gyűjtött védett rovarok kizárólag tudományos- és múzeumi célra használhatók.

Derogáció száma: H/55/2006
Engedélyezett tevékenység: 50, 130
Engedélyező hatóság: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka (a melléklet kódszáma alapján): 53
Az engedély területi hatálya: Göbe-erdő Természetvédelmi Terület (Tiszadorogma)
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Castor fiber
Engedélyezett egyedek száma: 1 hód család (3 példány)
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. november 3.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: Az engedélyezett 3 egyed közül 2 mesterséges várban került
elengedésre, 1 pedig külön a vártól 300 méterre. (a befogást a német hatóság engedélyezte,
ezért erről nincs információnk)
Elvetett alternatív megoldások: nincs információ
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 3
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések: Eurázsiai hód családnak a Tiszadorogmai Göbe-erdő Természetvédelmi
Területre történő visszatelepítése
Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:
Az állatok telepítése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság képviselőjének a jelenlétében
történhetett.
A betelepítendő egyedeknek rendelkezniük kell a szükséges igazolásokkal (eredet és faji
hovatartozás, állategészségügyi dokumentáció), engedélyekkel (behozatali engedély).
A betelepítendő egyedeket egyedi jelöléssel kellett ellátni.
Tájékoztatni kellett a hódtelepítésről az érintett települések önkormányzatát, a
telekszomszédokat és az illetékes vadásztársaságot.
Mesterséges kotorékot kellett a visszatelepítés helyén kialakítani az állatok számára.
Írásos tájékoztatást kell küldeni a Felügyelőségre a telepítést követő év május 31-ig a hódok
megtelepedési sikeréről, az állományváltozásról, illetve a hódokat érintő bármely, a
természetvédelmi hatósági tevékenység szempontjából érdemi információról.
Az állatok visszatelepítésének lehetséges jövőbeni helyszíneit a Felügyelőség és a Hortobágyi
Nemzeti Park Igazgatóság képviselőjével közös terepbejáráson egyeztetni kell.
Vízkémiai és hidrobiológiai vizsgálatokat kell végezni a Göbe-erdő területén, mivel a
vízminőség is egy lehetséges oka lehet a hódok a területről való elvándorlásának.
A WWF Magyarország a szükséges engedélyeket, igazolásokat csatolta, 2006. november 3-i
hódtelepítéssel kapcsolatos beszámolót és az azt követő megfigyelések eredményeit 2007.
május 22-én megküldte a Felügyelőségre.

Derogáció száma: H/56/2006
Engedélyezett tevékenység: 50, 130
Engedélyező hatóság: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Az engedélyezés oka (a melléklet kódszáma alapján): 53
Az engedély területi hatálya: Mártélyi Tájvédelmi Körzet, Sas-ér
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Castor fiber
Engedélyezett egyedek száma: 3 család
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006.10.31-12.31.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: Elvetett alternatív megoldások: Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 3 család
Felhasznált tudományos adatok: korábbi telepítések eredményei
Megjegyzések: WWF hódvisszatelepítési program része
Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei: -

Derogáció száma: H/57/2006
Engedélyezett tevékenység: 142
Engedélyező hatóság: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Az engedélyezés oka (a melléklet kódszáma alapján): 54
Az engedély területi hatálya: Ásotthalom, Emlékerdő
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Dianthus diutinus
Engedélyezett egyedek száma: 20 egyed
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006 év.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka: kézi gyűjtés
Elvetett alternatív megoldások: nem volt
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 20
Felhasznált tudományos adatok: tudományos alapadat-gyűjtés érdekében engedélyezett
kutatás
Megjegyzések: a KNP Igazgatóság LIFE pályázatához kapcsolódó kutatás
Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei: nem volt

Derogáció száma: H/58/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka (a melléklet kódszáma alapján): 11
Az engedély területi hatálya: Tiszafüred, Húszöles út 39-47.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: Nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. augusztus 31. – 2008. október 31., kivéve az április
15. - június 30. és október 31. – február 28. közötti időszakokat.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén)
és azok választásának oka:
Elvetett alternatív megoldások:
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: Nem ismert.
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések:

-

Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei:

Derogáció száma: H/59/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Az engedélyezés oka (a melléklet kódszáma alapján): 11
Az engedély területi hatálya: Szolnok, József A. u. 22-24.
Faj (vagy alfaj) tudományos névvel: Nyctalus noctula
Engedélyezett egyedek száma: Nem meghatározott
Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya: 2006. október 10. – 2008. október 31., kivéve az április 15.
- június 30. és október 31. – február 28. közötti időszakokat.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén)
és azok választásának oka:
Elvetett alternatív megoldások:
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.)
egyedek száma: Nem ismert
Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések:

-

Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei: -

Derogáció száma: H/60/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Az engedélyezés oka (a melléklet kódszáma alapján): 11
Az engedély területi hatálya:

Apathotel (Hévíz, Erzsébet királyné u. 19.) tetőtéri lakásainál

Faj (vagy alfaj) tudományos névvel:

Nyctalus noctula

Engedélyezett egyedek száma:

nem ismert

Az engedélyesek száma:

1

Az engedély időbeli hatálya:

2006. október 30.

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka:
Az engedély előírta, hogy a tömítésre használt anyagba a denevérek utólag se ragadjanak bele,
és meg kellett győződni arról, hogy a közelben a denevérek számára alkalmas búvóhely
rendelkezésre áll-e, amennyiben ilyen nem volt, úgy azt mesterséges denevérodú
elhelyezésével kellett biztosítani.
Elvetett alternatív megoldások:

-

Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma:

nem ismert

Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések:

-

Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei: -

Derogáció száma: H/61/2006
Engedélyezett tevékenység: 124
Engedélyező hatóság: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Az engedélyezés oka (a melléklet kódszáma alapján): 11
Az engedély területi hatálya:

Keszthely, Klempa Károly köz 4. számú társasház

Faj (vagy alfaj) tudományos névvel:

Nyctalus noctula

Engedélyezett egyedek száma:

nem ismert

Az engedélyesek száma: 1
Az engedély időbeli hatálya:

2006. október 30.

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén) és
azok választásának oka:
Az engedély előírta, hogy a tömítésre használt anyagba a denevérek utólag se ragadjanak bele,
és meg kellett győződni arról, hogy a közelben a denevérek számára alkalmas búvóhely
rendelkezésre áll-e. Amennyiben ilyen nem volt, úgy azt mesterséges denevérodú
elhelyezésével kellett biztosítani.
Elvetett alternatív megoldások:

-

Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma:

nem ismert

Felhasznált tudományos adatok: Megjegyzések:

-

Esetleges felügyeleti intézkedések és azok eredményei: -

