Derogációs jelentés a vadon élő madarak
védelméről szóló 79/409/EGK irányelv
9. cikk (3) bekezdése értelmében
Magyarország
2006

Derogáció száma: B/1/2006
Faj (tudományos név): Passer domesticus
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás, majd lakott területen kívül szabadon engedés
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. február 22- december 31-ig a komáromi,
esztergomi, tatabányai bevásárlóközpontok.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Befogás után a madarakat lakott területen kívül szabadon
engedik.
Az engedélyező hatóság neve: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel

Derogáció száma: B/2/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 6 példány
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
lőfegyverrel történő gyérítés
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Az engedély a kónyi Tőzegtavak területén (038/8,
038/10, 020/5, 029/4 hrsz) 2006. június 9 - 2007. február 28-ig érvényes.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Az egy- ill. kétnyaras ponty és egyéb halivadék
állományban a kárókatona csapatok komoly károkat okoznak, a riasztási módszerek a korábbi
években nem vezettek eredményre. A Szigetközben, Csallóközben és a Hanságban költő több
ezer pár és ugyanezen területeken kóborló, táplálkozó nagy létszámú kárókatona állomány
fennmaradása szempontjából közömbös a 6 egyedet érintő gyérítés. Ugyanakkor már néhány
tíz táplálkozó madár is komoly gazdasági kárt tud okozni az 1-2 nyaras halállományokban,
továbbá természetvédelmi szempontból is komoly problémát jelenthet, ha védett halfajok
vermelő helyeinél táplálkoznak.
Az engedélyező hatóság neve: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/3/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
lőfegyverrel történő gyérítés
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Az engedély a Tatai Öreg-tó területén érvényes
2006. március 15 – október 15-ig.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Az egy- ill. kétnyaras ponty állományban a kárókatona
csapatok komoly károkat okoznak, a karbidágyús riasztási módszer a korábbi években nem
vezetett eredményre. A korábbi évek tapasztalatai alapján évi 50-100 közötti egyedet ejtettek
el a gyérítések során. A Szigetközben, a Csallóközben és a dunai-szigeteken költő több ezer
pár és ugyanezen területeken kóborló, táplálkozó nagy létszámú kárókatona állomány
fennmaradása szempontjából közömbös a fenti egyedszámot érintő gyérítés. Ugyanakkor már
néhány tíz táplálkozó madár is komoly gazdasági kárt tud okozni az 1-2 nyaras
halállományokban, továbbá természetvédelmi szempontból is komoly problémát jelenthet, ha
védett halfajok vermelő helyeinél táplálkoznak. A gyérítés időbeli korlátozása a tavasztólőszig a területen tartózkodó nagy létszámú vonuló és telelő madárcsapatok nyugalma
érdekében történt.
Az engedélyező hatóság neve: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/4/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 9 példány
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
lőfegyverrel történő gyérítés
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Az engedély a nagyigmándi halastavak területén
érvényes 2006. szeptember – december 31-ig.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Az egy- ill. kétnyaras ponty állományban a kárókatona
csapatok komoly károkat okoznak, a karbidágyús riasztási módszer a korábbi években nem
vezetett eredményre. A Szigetközben, a Csallóközben és a dunai-szigeteken költő több ezer
pár és ugyanezen területeken kóborló, táplálkozó nagy létszámú kárókatona állomány
fennmaradása szempontjából közömbös a 9 egyedet érintő gyérítés. Ugyanakkor már néhány
tíz táplálkozó madár is komoly gazdasági kárt tud okozni az 1-2 nyaras halállományokban,
továbbá természetvédelmi szempontból is komoly problémát jelenthet, ha védett halfajok
vermelő helyeinél táplálkoznak.
Az engedélyező hatóság neve: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/5/2006
Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
lőfegyverrel történő gyérítés
Az engedélyezés oka:
-

a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Az engedély a fertőbozi szőlőültetvényekben, 55 haon nagyságú területen érvényes 2006. szeptember 25 - november 30-ig.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: A nyár végi, őszi időszakban a seregélycsapatok komoly
károkat okoztak, a karbidágyús ill. lőfegyveres riasztási módszer a korábbi években nem
vezetett eredményre. Augusztus elejétől a gyérítés a költésekben már nem okozhat kárt, a több
ezres méretű seregélycsapatokból elpusztított, általában 10-es nagyságrendű egyed hiánya
természetvédelmi problémát nem okozhat (a határozatban azért nem rendelkeztünk
maximálisan kilőhető mennyiségről, mert a madárfaj viselkedését ismerve, feltételezhető volt,
hogy fent említett mennyiségél nagyságrenddel több példányt nem tudnak elejteni).
Az engedélyező hatóság neve: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/6/2006
Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 117
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
lőfegyverrel történő gyérítés
Az engedélyezés oka:
-

a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Az engedély a fertőszentmiklósi, fertőendrédi és
fertőszéplaki szőlőültevények területén érvényes 2006. augusztus 1- november 30-ig.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: A nyár végi, őszi időszakban a seregélycsapatok komoly
károkat okoztak, a karbidágyús ill. lőfegyveres riasztási módszer a korábbi években nem
vezetett eredményre. Augusztus elejétől a gyérítés a költésekben már nem okozhat kárt, a több
ezres méretű seregélycsapatokból elpusztított 117 példány hiánya természetvédelmi
problémát nem okozhat (a határozatban azért nem rendelkeztünk maximálisan kilőhető
mennyiségről, mert a madárfaj viselkedését ismerve, feltételezhető volt, hogy jelentős
mennyiséget nem lehet elejteni).
Az engedélyező hatóság neve: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/7/2006
Faj (tudományos név): Cygnus olor
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: ismeretlen
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
lőfegyverrel történő riasztás, gyérítés
Az engedélyezés oka:
-

a mezőgazdasági kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok
és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Az engedély a dunaszentpáli 048 hrsz-ú, szántó
művelési ágú ingatlan területén érvényes 2006. február 10 – március 31-ig.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: A tél végi időszakban tárgyi ingatlanon található repce
kultúrában rendszeresen 10-12 bütykös hattyú tartózkodott, táplálkozott. A területet csak
rövid időre hagyták el, szinte egész nap ott tartózkodtak, így a táplálkozáson felül
taposásukkal is jelentős kárt okoztak a repce vetésben. A bütykös hattyú állománya az elmúlt
időszakban hazánkban is nagyon megerősödött. 10-12 példány elpusztítása közömbös az
állomány fennmaradása tekintetében, a lokálisan jelentkező jelentős mezőgazdasági kár
viszont kivédhető így.
Az engedélyező hatóság neve: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/8/2006
Faj (tudományos név): Accipiter gentilis
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott.
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Az engedélyezés oka:
-

az állatállományok súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. július 1-től 2006. december 31.
Kizárólag a kérelmező telephelyén.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető:
-

A Magyar Solymász Egyesület részére csak fiatal, idei fészkelésből származó madár adható
át.
A befogásról naplót, az átadásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amit meg kell őrizni, belőle
egy másolati példányt a MSE tagjainak – a madarak tartási engedély kérelméhez csatolva –
Felügyelőségünkre be kell küldeni.
A befogás csak a vadászatra jogosult tudtával és hozzájárulásával történhet. A befogásokat az
egyéni vadászati naplóba be kell írni, megjelölve azt is, hogy mi lett a madár további sorsa.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel.

Derogáció száma: B/9/2006
Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris
Engedélyezett egyedek száma: 30 pld
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 30 pld
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Példányok begyűjtése lőfegyverrel
Az engedélyezés oka:
-

a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: a 13-573800-1-4-1 kódszámú Túzberek
Vadásztársaság vadászterülete
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető:
-

A vadászaton résztvevő személyeknek meg kell felelniük a vadászat gyakorlásához
szükséges feltételeknek (érvényes vadászjegy, vadászati felelősségbiztosítás,
fegyvertartási engedély, kézilőfegyver vizsgálati tanúsítvány, stb.).
Az elejtést kizárólag az érintett vadászterület vadászatra jogosultja hozzájárulásával lehet
végezni.
A fegyverhasználat során más védett faj egyede nem károsodhat.

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/10/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
gyérítés fegyverrel
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. február 8. – 2006. április 30.
Térbeli korlátozás: azon a Duna szakaszon, ahol az Egyesület a halászati jogát gyakorolja.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető:
-

-

A jogosult a terítékadatokról a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Természetvédelmi Felügyelőség) által kiadott
engedély érvényességének lejárta utáni 8 napon belül terítékjelentést köteles küldeni a
Vadászati Felügyelőség és a Természetvédelmi Felügyelőség részére.
A fegyverhasználat során más védett faj egyede nem károsodhat.
A vadászatra jogosultnak a vadászatok pontos helyét és idejét a Földművelési és
Vidékfejlesztési Minisztérium Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatal
Vadászati és Halászati Felügyelősége részére be kell jelentenie.
A vadászaton résztvevő személyeknek meg kell felelniük a vadászat gyakorlásához
szükséges feltételeknek (érvényes vadászjegy, vadászati felelősségbiztosítás,
fegyvertartási engedély, kézilőfegyver vizsgálati tanúsítvány, stb.).
A gyérítést kizárólag az érintett vadászterület vadászatra jogosultja végezheti a vadászatra
vonatkozó előírások betartásával, bér- és vendégvadászok részvétele nélkül.

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/11/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott.
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
gyérítés fegyverrel
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. november 28.. – 2007. december 31.
A Dömsöd 0253, 0258/3, 0258/13, 0258/9, 0259, 0260, 0261, 0262, 0275, 0293, 0294, 0301,
0309 hrsz-ú, összesen 75 ha-os tófelületen.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető:
-

A fegyverhasználat során más védett faj egyede nem károsodhat.
A gyérítést kizárólag az érintett vadászterület vadászatra jogosultja (Dömsöd közigazgatási
területén a Dömsödi Lobogó Vadásztársaság) hozzájárulásával végezheti, a vadászatra
vonatkozó előírások betartásával, bér- és vendégvadászok részvétele nélkül.
A vadászaton résztvevő személyeknek meg kell felelniük a vadászat gyakorlásához szükséges
feltételeknek (érvényes vadászjegy, vadászati felelősségbiztosítás, fegyvertartási engedély,
kézilőfegyver vizsgálati tanúsítvány, stb.).
A vadászatra jogosultnak a vadászatok pontos helyét és idejét a Földművelési és
Vidékfejlesztési Minisztérium Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és
Halászati Felügyelősége részére be kell jelentenie.
A jogosult a terítékadatokról a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség által kiadott engedély érvényességének lejárta utáni 8 napon belül
terítékjelentést köteles küldeni a Vadászati Felügyelőség és a Természetvédelmi Felügyelőség
részére.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/12/2006
Faj (tudományos név): Ardea cinerea, Cygnus olor
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott.
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
riasztás karbidágyúval
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. november 28.. – 2007. december 31.
A Dömsöd 0253, 0258/3, 0258/13, 0258/9, 0259, 0260, 0261, 0262, 0275, 0293, 0294, 0301,
0309 hrsz-ú, összesen 75 ha-os tófelületen.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: az okszerű halastavi gazdálkodásban okozott jelentős kártétel
veszélyének fellépése esetén.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel

Derogáció száma: B/13/2006
Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott.
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 95
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
gyérítés fegyverrel, riasztás karbidágyúval
Az engedélyezés oka:
-

a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. június 1 – 2006. október 31.(gyérítés), 2006.
május 1 – 2006. október 31.(riasztás).
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető:
-

A fegyverhasználat során más védett faj egyede nem károsodhat.
A vadászaton résztvevő személyeknek meg kell felelniük a vadászat gyakorlásához szükséges
feltételeknek (érvényes vadászjegy, vadászati felelősségbiztosítás, fegyvertartási engedély,
kézilőfegyver vizsgálati tanúsítvány, stb.).
Az engedélyes Felügyelőségünk részére a terítékadatokról jelentést készít 2007. január 1-ig.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/14/2006
Faj (tudományos név): Accipiter gentilis
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott.
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
élvefogó ládacsapdával
Az engedélyezés oka:
-

az állatállományok súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. július 1-től 2006. december 31.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető:
-

-

-

-

A csapdák rendszeres ellenőrzéséről és azok ürítéséről az engedélyesnek kell gondoskodni, a
csapdákat úgy kell elhelyezni, hogy a befogás az állat indokolatlan kínzásával ne járjon.
Egyéb védett vagy fokozottan védett faj befogása esetén azonnal értesíteni kell a
természetvédelmi őrt, majd az észlelést követően ellenkező utasítás hiányában az állatot
szabadon kell engedni.
Héja befogás esetén értesíteni kell a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
szakemberét, aki a madarakat elszállítja. Az elszállításig a madarak ideiglenes tartásáról a
kérelmezőnek a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására
vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében
foglaltak szerint gondoskodni kell, ezek költségeit az ügyfél viseli.
A befogást úgy kell végezni, hogy a befogott egyedek ne sérüljenek. Esetleges pusztulás
esetén az esetről jegyzőkönyvet kell készíteni, az illetékes tájegységvezetőt azonnal értesíteni
kell, és a tetemet fagyasztott állapotban a Bükki Nemzeti Park Igazgatósághoz be kell
szolgáltatni.
A kihelyezett csapdákról és alkalmazásuk körüményeiről teljeskörű nyilvántartási naplót kell
vezetni, a csapdák elhelyezését 1:10.000 méretarányú térképen kell feltüntetni. A
nyilvántartásnak ki kell térnie a csapdák számára, helyére, a kihelyező és ellenőrző személy
nevére, a kihelyezés és befogás idejére, a befogott faj nevére, egyedszámára, ivarára, egyéb
védett vagy fokozottan védett faj esetén a szabadon engedés idejére.
A Magyar Solymász Egyesület részére csak idei fészkelésből származó madár adható át.
Az átadásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amit meg kell őrizni, belőle egy másolati példányt
a MSE tagjainak – a madarak tartási engedély kérelméhez csatolva – Felügyelőségünkre be
kell küldeni.
A befogás csak a vadászatra jogosult tudtával és hozzájárulásával történhet.
A befogásokat az egyéni vadászati naplóba be kell írni, megjelölve azt is, hogy mi lett a
madár további sorsa.

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel.

Derogáció száma: B/15/2006
Faj (tudományos név): héja (Accipiter gentilis)
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott.
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 7 juv. tojó és 15 juv. hím véglegesen befogva (solymászati célra), egy példány
befogva és távolabb szabadon engedve
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Az engedélyezés oka:
-

az állatállományok súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. július 1-től 2006. december 31.
Kizárólag a kérelmező telephelyén.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető:
-

A Magyar Solymász Egyesület részére csak fiatal, idei fészkelésből származó madár adható
át.
A befogásról naplót, az átadásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amit meg kell őrizni, belőle
egy másolati példányt a MSE tagjainak – a madarak tartási engedély kérelméhez csatolva – a
Felügyelőségre be kell küldeni.
A befogás csak a vadászatra jogosult tudtával és hozzájárulásával történhet. A befogásokat az
egyéni vadászati naplóba be kell írni, megjelölve azt is, hogy mi lett a madár további sorsa.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel

Derogáció száma: B/16/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo, Larus cachinnans
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott.
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
gyérítés fegyverrel
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése
érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. március 24.-2006. április 30.
A gyérítést kizárólag az érintett vadászterületek vadászatra jogosultja (Százhalombatta
közigazgatási területén a Benta Völgye Vadásztársaság, Biatorbágy közigazgatási területén a
Biatorbágy és Vidéke FMSZ Vadásztársaság és a Herceghalmi Kísérleti Gazdaság Rt., illetve
a Bicske I. II. III. halastavakon a Szent László Menti Gerecse Vadásztársaság)
hozzájárulásával lehet végezni.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető:
-

-

-

A jogosult a terítékadatokról a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség (továbbiakban: Természetvédelmi Felügyelőség) által kiadott engedély
érvényességének lejárta utáni 8 napon belül terítékjelentést köteles küldeni a Vadászati
Felügyelőségek és a Természetvédelmi Felügyelőség részére.
A fegyverhasználat során más védett faj egyede nem károsodhat.
A vadászatok pontos helyét és idejét a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelősége
(1052 Budapest, Városház u. 7.) és a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium Fejér
Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelősége (8000
Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 7-9.) részére be kell jelenteni.
A vadászaton résztvevő személyeknek meg kell felelniük a vadászat gyakorlásához
szükséges feltételeknek (érvényes vadászjegy, vadászati felelősségbiztosítás,
fegyvertartási engedély, kézilőfegyver vizsgálati tanúsítvány, stb.).

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/17/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek áthelyezés)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2005. 04. 30. – 2006. 12. 31., Hetefejércse, BajcsyZsilinszky u., belterület határán elhelyezkedő fehér gólya fészek
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: közegészségügyi kockázat esetén
Az engedélyező hatóság neve: Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat eseti ellenőrzése

Derogáció száma: B/18/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek áthelyezés)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2005. 04. 30. – 2007. 03. 15., Gulács, Szabadság u.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: közegészségügyi kockázat esetén
Az engedélyező hatóság neve: Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat eseti ellenőrzése

Derogáció száma: B/19/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek áthelyezés)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. 04. 30. – 2007. 03. 15., Gulács Alkotmány u.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: közegészségügyi kockázat esetén
Az engedélyező hatóság neve: Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat eseti ellenőrzése

Derogáció száma: B/20/2006
Faj (tudományos név): Corvus corax
Engedélyezett egyedek száma: nincs meghatározva
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
fegyveres riasztás vaktölténnyel, ragadozómadár sziluett, ebek kihelyezése, állandó emberi
jelenlét
Az engedélyezés oka:
-

a mezőgazdasági kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok
és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. 01. 01 – 2006. 06. 30., Kállósemjén 0401/23
hrsz-ú terület
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: nagymértékű mezőgazdasági károkozás
Az engedélyező hatóság neve: Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel.

Derogáció száma: B/21/2006
Faj (tudományos név): Delichon urbica
Engedélyezett egyedek száma: 10 fészek
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (10 fészek)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Szentes, Köztársaság u. és Honvéd u.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: az épületek felújítása miatt
Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: nem volt előírva.

Derogáció száma: B/22/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
gázágyús riasztás, vadászfegyveres gyérítés
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Mindszent Ludasi-halastavak (Mindszent külterület
0333/36, 0363/23, 0363/25, 0365, 0366, 0369/10, 0369/48, 0359/9, 0369/74 hrsz.),
2006.10.27.-2007.12.31.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: gazdasági károkozás mértékének csökkentése érdekében
Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: jelentési kötelezettség a lelőtt példányok számáról. Természetvédelmi
Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati Hatóság.

Derogáció száma: B/23/2006
Faj (tudományos név): Accipiter gentilis
Engedélyezett egyedek száma: 1
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (1 természetből befogott példány)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): Az engedélyezés oka:
-

szigorúan szabályozott feltételek mellett és szelektív alapon, egyes
madarak kis számú befogásának, tartásának vagy egyéb ésszerűen
megindokolható hasznosításának engedélyezése érdekében.

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: engedélyes lakhelye (Kecskemét). 2006.10.02.2009.12.31.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: solymászat
Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: természetvédelmi hatóság és őrszolgálat eseti ellenőrzése, bejelentési
kötelezettség.

Derogáció száma: B/24/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
gázágyús riasztás, vadászfegyveres gyérítés
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006.09.21.-2007.12.31., Tömörkény, Csaj-tó
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: gazdasági károkozás miatt
Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: beszámolási kötelezettség, természetvédelmi őr értesítése. Vadászati Hatóság.

Derogáció száma: B/25/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
gázágyús riasztás, vadászfegyveres gyérítés
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006.05.02.-2006.12.31., Tömörkény, Csaj-tó
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: gazdasági károkozás miatt
Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: beszámolási kötelezettség, természetvédelmi őr értesítése. Vadászati Hatóság.

Derogáció száma: B/26/2006
Faj (tudományos név): Delichon urbica
Engedélyezett egyedek száma: 80 fészek
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: költési idő előtt, nem volt fészekleverés
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006.03.01-2006.03.20.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: belvárosi cukrászda homlokzatán a bejárat fölötti fészkek
eltávolítása, közegészségügyi veszélyek miatt
Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: bejelentési kötelezettség a munkálatok megkezdéséről.

Derogáció száma: B/27/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo, Larus cachinnans
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
gázágyús riasztás, vadászfegyveres gyérítés
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006.01.12.-2006.12.31., Szegedi Fehér-tó és ÚjHalastavak I. és II ütem
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: gazdasági károkozás miatt
Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: beszámolási kötelezettség a lelőtt példányok számáról, természetvédelmi őr
értesítése. Vadászati Hatóság.

Derogáció száma: B/28/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: 60
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
elejtés vadászfegyverrel
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. 05. 09.-2006. 12. 31.Halászati és Öntözési
Kutatóintézet Horvát-pusztai üzemegységén, Szarvas
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek:
A területen tartózkodó kárókatona állomány jelentős károkat okoz a halgazdaságnak.
Az engedélyező hatóság neve: Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/29/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: 200
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
elejtés vadászfegyverrel
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya:
2006. 04. 03.-2006. 12. 31.
Köröstarcsa, Gácsháti halastó, Gyula, Dénesmajori halastó
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek:
A területen tartózkodó kárókatona állomány jelentős károkat okoz a halgazdaságnak.
Az engedélyező hatóság neve: Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/30/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: 60
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
elejtés vadászfegyverrel
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. 05. 09.-2006. 12. 31. Iskolaföldi halastavak
(Békésszentandrás külterület 036; 038; 040; 041; 044; 047 hrsz.)
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek:
A területen tartózkodó kárókatona állomány jelentős károkat okoz a termelésben.
Az engedélyező hatóság neve: Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/31/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: 60
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
elejtés vadászfegyverrel
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. 06. 13.-2006. 12. 31. Ecsegfalvi halastavak
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek:
A halastavakon igen jelentős kárókatona állomány tartózkodik, és nagy károkat okoznak az
ivadék és növendékhalat termelő tavakon.
Az engedélyező hatóság neve:
Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/32/2006
Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris
Engedélyezett egyedek száma: napi 10 db
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
elejtés vadászfegyverrel
Az engedélyezés oka:
-

a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. 06. 06.-2006. 12. 31. Csorvás 0177/31,
0177/33 hrsz., Gerendás 068/69, 066/99 hrsz.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek:
Gyümölcsösben okozott gazdasági kár.
Az engedélyező hatóság neve:
Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/33/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: 60
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
elejtés vadászfegyverrel
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. 04. 26.-2006. 12. 31. Iskolaföldi halastavak
(Békésszentandrás külterület 051/1; 055; 057; 067; 069 hrsz.)
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek:
A hallal táplálkozó madarak a halastavakon jelentős számban jelennek meg, nagy károkat
okozva a halgazdaságnak.
Az engedélyező hatóság neve:
Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/34/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt, gólyafészek áthelyezése víztoronyról
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. 05. 17-24. Murony, víztorony
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek:
A gólyafészek elhelyezkedése a község ivóvízellátását biztosító hidroglóbuszon súlyos
veszélyt jelent az ivóvízrendszerre, annak elszennyeződését okozhatja. A víztér szellőztető
nyílása közvetlenül a gólyafészek alatt van. Az ürülék esetleges bejutása a víztérbe
járványveszélyt idézhet elő.
Az engedélyező hatóság neve:
Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Helyszíni szemle során

Derogáció száma: B/35/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: 80
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
elejtés vadászfegyverrel
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. 04. 10.-2006. 12. 31. Központi kísérleti
halastavakon, Szarvas, Szarvasi-Holt-Körösön (HAKI-holtág)
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek:
A területen tartózkodó kárókatona állomány jelentős károkat okoz a halgazdaságnak.
Az engedélyező hatóság neve:
Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/36/2006
Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris
Engedélyezett egyedek száma: 10 pld. / hét
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
fegyveres gyérítés
Az engedélyezés oka:
-

a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Szabadszállás külterületi 075/5, 086/1,4, 0216/4,7,
0123, 0124/3, 0132/2,4, 0143/2,3, 0155/1, 096/2 k,m, 0152 és 087 k,m helyrajzi számú
ingatlanok közül a szántó (csemegekukorica vetések) művelési ágú területeken 2006. 10. 02 –
10. 31. között.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: Gyérítés napkeltétől napnyugtáig végezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/37/2006
Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris
Engedélyezett egyedek száma: 25 pld. / hét
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
fegyveres gyérítés
Az engedélyezés oka:
-

a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Soltvadkert, 010, 0100, 0114, 012, 0127, 0129, 0130,
0132, 0139, 014, 0141, 0142, 0144, 045, 0146, 0147, 0148, 0149, 015, 0151, 0152, 0155,
0156, 0157, 0159, 0160, 0161, 0167, 0169, 017, 0171, 02, 020, 0214, 022, 0225, 0226, 0227,
023, 0230, 0238, 024, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 028, 0283,
0284, 0286, 0287, 0288, 0289, 029, 0291, 0293, 0294, 0296, 0299, 03, 0301, 0302, 0303,
0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0310, 0311, 0312, 0314, 0315, 0316, 0318, 020, 0321, 0322,
0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0330, 0332, 0335, 0336, 0339, 0340, 0342, 0344, 0345, 0346,
0347, 0348, 0349, 0350, 0352, 0353, 0356, 0358, 0359, 0360, 04, 0443, 047, 05, 06, 067, 069,
074, 075, 077, 079, 080, 081, 082, 083084, 09, 091, 092, 093, 096, 1029, 1459, 1486, 377,
602, 798, 826, 844, 944, 949, 950, 952, 963, 966 hrsz-ú ingatlanok területén 2006. szept. 12 –
okt. 31. között.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: Gyérítés napkeltétől napnyugtáig végezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/38/2006
Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris
Engedélyezett egyedek száma: 10 pld. / hét
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
fegyveres gyérítés
Az engedélyezés oka:
-

a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Soltszentimre 0113/9-14; 0116/3; 0122/27; 0122/47;
0135/7; 0135/9; 0167/23-33; 0167/37; 0167/40; 0167/50; 0167/11,12; 0180/1,2; 080/21-28;
080/6-10; 069/80. hrsz-ú ingatlanok közül a szõlõ mûvelési ágú területeken 2006. szept. 11 –
okt. 20. között
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: Gyérítés napkeltétől napnyugtáig végezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/39/2006
Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris
Engedélyezett egyedek száma: 10 pld. / hét
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
fegyveres gyérítés
Az engedélyezés oka:
-

a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Soltvadkert, 0108/; 0119/; 0126/; 0135/; 0142/;
0151/; 0153/; 0155/; 0162/; 0176/; 0192/; 0193/; 0198/; 0398/; 0408/; 0415/; 0425/; 0431/;
0435/ és 0477/ + alátöréseik helyrajzi számú ingatlanok közül a szõlõ, gyümölcsös és szántó
(kukorica) mûvelési ágú területeken 2006. aug. 31 – okt. 31. között
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: Gyérítés napkeltétől napnyugtáig végezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/40/2006
Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris
Engedélyezett egyedek száma: 10 pld. / hét
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
fegyveres gyérítés
Az engedélyezés oka:
-

a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Tabdi, 026/alátörései és 042/alátörései helyrajzi
számú ingatlanok közül a szõlõ művelési ágú területeken 2006. aug. 31 – okt. 31. között
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: Gyérítés napkeltétől napnyugtáig végezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/41/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Solt, Posta utcai villamos energia hálózat átépítése
kapcsán a 7160. nyomvonalrajz szerinti 4. számú oszlopon található gólyafészek 2 méterrel
történõ áthelyezése fészkelési időn (március 1. – augusztus 31.) kívül
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető:
Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: nem volt előírva

Derogáció száma: B/42/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: 10
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 10
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
fegyveres gyérítés
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Szakmár, külterület 0248/1 hrsz. alatti halgazdaság
területe, 2006. július 1 – december 31. között
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: Gyérítés napkeltétől napnyugtáig végezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/43/2006
Faj (tudományos név): Passer domesticus
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
függönyháló
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Bevásárlóközpontok Baja, Kiskőrös, Kalocsa – 2007.
dec. 31-éig
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: Befogás napkeltétől napnyugtáig, befogást követő 1 órán belül
szabadon kell engedni.
Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel.

Derogáció száma: B/44/2006
Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris
Engedélyezett egyedek száma: 10 pld. / hét
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 11
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
fegyveres gyérítés
Az engedélyezés oka:
-

a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya:
Kérelmezett területek: 0103/, 0105/, 0117/, 012/, 0121/, 0122/, 0125/, 0137/, 0139/, 014/,
015/, 0162/, 0164/, 0166/, 0168/, 0171/, 0175/, 0179/, 0180/, 0181/, 0183/, 02/, 021/, 0223/,
0261/, 0264/, 0266/, 0268/, 0269/, 0277/, 0278/, 0279/, 028/, 0280/, 0283/, 0285/, 0287/, 029/,
0293/, 0294/, 0298/, 030/, 032/, 034/, 036/, 039/, 04/, 040/, 042/, 0429/, 043/, 045/, 047/, 049,
05/, 051/, 053/, 054/, 055/, 056/, 057/, 058/, 06/, 060/, 063/, 064/, 066/, 068/, 070/, 072/, 073/,
075/, 076/, 078/, 08/, 087/, 088/, 090/, 092/, 093/, 095/, 097/, 098/, 1, 1044, 1084, 1085, 1154,
117, 1332, 1335, 146, 156, 162, 168, 1773, 1805, 1808, 2086, 275, 276, 279, 345, 348, 352,
360, 363, 364, 421, 426, 434, 4352, 444, 451, 466, 468, 545, 556, 57, 634, 73, 844, 891, B,
B10, B27, B31, B 36, B42, B43, B46, B88, B91, B96, B103, B117, B125, B143, B159,
B171, B202, B248, B317, B349, B418, B447, B828, B888, B95 + alátöréseik hrsz-ú
ingatlanok
Nem engedélyezett területek:
Miklapuszta – Kiskunsági Nemzeti Park törzsterület; Kiskunsági szikes tavak és az
Õrjegi turjánvidék (HUKN10002); Akasztó, Különleges Madárvédelmi Terület /SPA/;
Felsõ Kiskunsági szikes tavak és Miklapuszta (HUKN20009); Akasztó, Kiemelt
Jelentõségû Különleges Természetmegõrzési Terület /pSCI/; Kiskõrösi turjános
(HUKN20022); Ökördi–Erdõtelek-Keceli lápok (HUKN20021);
Időbeni hatály: 2006.10.02 – 10.31.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: Gyérítés napkeltétől napnyugtáig végezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/45/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: a Szeremle, Fõ utcában, oszlopon lévõ gólyafészek
áthelyezése a Köztársaság utcai közterületre fészkelési időn (márc. 15 – aug. 31.) kívül
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető:
Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: nem volt előírva.

Derogáció száma: B/46/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
gyérítés golyós, vagy sörétes lőfegyverrel.
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. január 18. – 2006. február 28.
A Tisza folyó 403,1–293,9 fkm közötti szakasza, kivéve gyérítés a Tisza 291-295; 344-347;
360-363; 388-392 fkm közötti szakaszain, továbbá a nagyobb récegyülekező helyeken.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek
mellett a derogáció engedélyezhető: Kiemelt figyelmet kell fordítani a fokozottan
védett kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus) kíméletére. A gyérítés során
felderített éjszakázó- és gyülekezőhelyeken a példányszámról és a gyülekezőhely
pontos helyéről jelentést kell készíteni a Felügyelőség részére.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/47/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott.
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
gyérítés golyós, vagy sörétes (acélsörét használatával) lőfegyverrel.
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. február 27. – 2006. december 31.
Tiszasüly külterület halastavak
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: A riasztási, gyérítési tevékenység más természetvédelmi oltalom
alatt álló értéket nem zavarhat, illetve nem veszélyeztethet. Amennyiben az állomány
nagysága a gyérítést nem indokolja, a határozat erre vonatkozó része visszavonásra kerül.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/48/2006
Faj (tudományos név): Accipiter gentilis
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott.
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
A héják befogását követően, de legkésőbb 24 órán belül értesíteni kell a HNPI szakemberét,
aki gondoskodik a madarak elszállításáról, meggyűrűzéséről és szabadon engedéséről.
Az engedélyezés oka:
-

az állatállományok súlyos károsodásának megelőzése érdekében.

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. július 15. – 2007. február 15.
A HUBERTUS Vadásztársaság fácán- és fogolykibocsátó helyein.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: A befogást a legnagyobb gondossággal, sérülés mentesen, az
egyedek kíméletével kell végezni. Minden szükséges intézkedést meg kell tenni a példányok
pusztulásának megelőzésére. A meggyűrűzött héjákat a vadásztársaság fácán és fogoly
kibocsátó helyeitől min. 150-180 km távolságra kell szabadon bocsátani. Az átadásról minden
egyed esetében példányonként jegyzőkönyvet kell készíteni.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: A jegyzőkönyvek 1 példányát a Hubertus Vadásztársaság 2007. február 28-ig
köteles megküldeni a Felügyelőségnek.

Derogáció száma: B/49/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott.
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
gyérítés golyós, vagy sörétes (acélsörét használatával) lőfegyverrel.
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. március 17. – 2007. február 28.
Tiszaszentimre, 074; 060/12 hrsz. halastavak.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: A halgazdálkodónak a tetemeket össze kell gyűjteni és el kell
hantolni. A gyűrűs példányokat jelenteni kell az illetékes természetvédelmi őrnek. A lelőtt
madarakról nyilvántartást kell vezetni és meg kell küldeni a Felügyelőségnek.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/50/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott.
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Lőfegyveres gyérítés.
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. március 29. – 2006. december 31.
Kenderes 0155/1; 0156; 0161; 0176; 0181 hrsz. alatti halastavak.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: A tevékenység megkezdése előtt az illetékes természetvédelmi
őrrel egyeztetni szükséges. A halgazdálkodónak a tetemeket össze kell gyűjteni és el kell
hantolni. A gyűrűs példányokat jelenteni kell az illetékes természetvédelmi őrnek. A lelőtt
madarakról nyilvántartást kell vezetni és meg kell küldeni a Felügyelőségnek. Azokon a
tavakon, ahol védett madarak fészkelnek, a fészkelési időszak alatt fegyveres gyérítés nem
végezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/51/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott.
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Lőfegyveres gyérítés.
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. március 29. – 2006. december 31.
Tiszafüred 0420/25 hrsz. alatti halastavak.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: A tevékenység megkezdése előtt az illetékes természetvédelmi
őrrel egyeztetni szükséges. A halgazdálkodónak a tetemeket össze kell gyűjteni és el kell
hantolni. A gyűrűs példányokat jelenteni kell az illetékes természetvédelmi őrnek. A lelőtt
madarakról nyilvántartást kell vezetni és meg kell küldeni a Felügyelőségnek. Azokon a
tavakon, ahol védett madarak fészkelnek, a fészkelési időszak alatt fegyveres gyérítés nem
végezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/52/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: Nem meghatározott.
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: Nem ismert.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
A gyérítés vadászati eszközökkel történhet. A gyérítés megkezdése előtt az illetékes
természetvédelmi őrrel egyeztetni szükséges.
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. július 1. – 2007. február 28.
Kisújszállás 0268/5-7 hrsz. alatti halastavak.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: A gyérítéshez csak abban az esetben járulunk hozzá, amikor
nagy példányszámú csapatok vannak jelen. Amennyiben a kárókatonák közelében fokozottan
védett faj tartózkodik 100 m-en belül, a kárókatona nem lőhető.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/53/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: Nem meghatározott.
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: Nem ismert.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
A halastavak közelében fokozottan védett parlagi sas (Aquila heliaca) fészke található,
ezért a gyérítést a parlagi sas költési-fiókanevelési időszakában nem engedélyezzük.
Amennyiben a kárókatonák közelében fokozottan védett faj tartózkodik, a kárókatona
nem lőhető.
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: riasztás: 2006. május 23. – 2006. június 30.
Gyérítés: 2006. július 1. – 2006. december 31., Karcag 0314; 0324; 0315-0322 hrsz.
halastavak
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek
mellett a derogáció engedélyezhető: A tevékenység megkezdése előtt az illetékes
természetvédelmi őrrel egyeztetni szükséges. A halgazdálkodónak a tetemeket össze
kell gyűjteni és el kell hantolni. A gyűrűs példányokat jelenteni kell az illetékes
természetvédelmi őrnek.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/54/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: Nem meghatározott.
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: Nem ismert.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Amennyiben a kárókatonák közelében fokozottan védett faj tartózkodik, a kárókatona
nem lőhető.
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. július 1. – 2006. december 31.
Kisújszállás 0286/10 hrsz. halastavak.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek
mellett a derogáció engedélyezhető: A halgazdálkodónak a tetemeket össze kell
gyűjteni és el kell hantolni. A gyűrűs példányokat jelenteni kell az illetékes
természetvédelmi őrnek.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/55/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: Nem meghatározott.
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: Nem ismert.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
A gyérítést sörétes fegyverrel engedélyezzük. A nagy kárókatona gyérítésén és riasztásán
kívül más vadon élő állatfaj zavarása, elejtése tilos.
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: riasztás: 2006. február 28. – 2006. július 1.; gyérítés:
2006. július 18.- 2007. február 28.
Besenyszögi halastavak.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek
mellett a derogáció engedélyezhető: A gyérítés megkezdéséről értesíteni kell az
illetékes természetvédelmi őrt. A halgazdálkodónak a tetemeket össze kell gyűjteni és
el kell hantolni. A gyűrűs példányokat jelenteni kell az illetékes természetvédelmi
őrnek.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/56/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: Nem meghatározott.
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: Nem ismert.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
A gyérítést sörétes fegyverrel engedélyezzük. A nagy kárókatona gyérítésén és riasztásán
kívül más vadon élő állatfaj zavarása, elejtése tilos.
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: riasztás: 2006. február 28. – 2006. július 1.; gyérítés:
2006. július 18.- 2007. február 28.
Szolnok 0475;0476 hrsz.; Bánhalma 1560; 0566/1;0554 hrsz.; Kunhegyes 0837/2;0837/3;
0839/15 hrsz. halastavak
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek
mellett a derogáció engedélyezhető: A gyérítés megkezdéséről értesíteni kell az
illetékes természetvédelmi őrt. A halgazdálkodónak a tetemeket össze kell gyűjteni és
el kell hantolni. A gyűrűs példányokat jelenteni kell az illetékes természetvédelmi
őrnek.
Az engedélyező hatóság neve: : Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/57/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: Nem meghatározott.
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: Nem ismert.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
A gyérítést kizárólag hivatásos vadászok, vadászati eszközökkel végezhetik.
Amennyiben a kárókatonák közelében fokozottan védett faj tartózkodik, a kárókatona
nem lőhető.
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: riasztás: 2006. február 28. – 2006. július 1.; gyérítés:
2006. július 1.- 2006. december 31.
Kisköre, Sámágyi és Kanyari halastavak.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek
mellett a derogáció engedélyezhető: A halgazdálkodónak a tetemeket össze kell
gyűjteni és el kell hantolni. A gyűrűs példányokat jelenteni kell az illetékes
természetvédelmi őrnek. (Bükki N. P. I.)
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/58/2006
Faj (tudományos név): Accipiter gentilis
Engedélyezett egyedek száma: 1
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 1 befogott példány
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Az engedélyezés oka:
-

szigorúan szabályozott feltételek mellett és szelektív alapon, egyes madarak
kis számú befogásának, tartásának vagy egyéb ésszerűen megindokolható
hasznosításának engedélyezése érdekében.

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. augusztus 12. – 2007. június 30.
Abony, Szabadság u.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek
mellett a derogáció engedélyezhető:
A védett héja csak solymász vadászmadárként hasznosítható. A tartás során mindenkor
biztosítani kell a 8/1998. (I. 23.) Korm. rendeletben meghatározott következő minimális
elhelyezési feltételeket: 24 m2 alapterületű, 60 m3 térfogatú, 25-30 %-ban fedett röpde, mely
véd az időjárás viszontagságaitól (eső, szél, nap, hideg) 1-2 egyed esetén, minden további
egyed 4 m2-rel növeli a röpde alapterületét. Továbbá – figyelembe véve a madarak biológiai
igényeit – külső vagy belső elkülöníthetőséget és fürdési lehetőséget kell biztosítani
számukra.
A nappali és éjszakai ragadozó madarak béklyóban huzamosan nem tarthatók, rendszeresen
biztosítani kell számukra a szabad repülés lehetőségét, a solymászati célra tartott
vadászmadarak esetében a hagyományos tartásnál alkalmazott kerti ülőke, magasállvány,
illetve repítődrótos elhelyezés elfogadott.
Az engedélyesnek gondoskodnia kell az állatok rendszeres ellenőrzéséről, megfigyeléséről.
Az engedélyes köteles a jó gazda gondosságával eljárni. Az állatok számára folyamatosan
olyan életkörülményeket kell biztosítani, amely a fajra, korra, nemre jellemző fizikai, élettani,
tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási,
takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom,
gondozás, felügyelet).
Az engedélyes köteles gondoskodni az állatok biztonságos elhelyezéséről, szökésének
megakadályozásáról. Biztosítani kell, hogy az állatokhoz illetéktelen személyek ne
férhessenek hozzá.

Az engedélyes az állatfaj egyedének pusztulását 8 napon belül köteles Felügyelőségünknek
bejelenteni. Az állat tetemét intézkedésig, de legfeljebb 30 napig mélyhűtött állapotban kell
tartani, vagy más módon kell gondoskodni a tetem állagának megőrzéséről.
Az engedélyesnek biztosítani kell a hatóság ellenőrzésének lehetőségét.
Az állatok eltűnését haladéktalanul be kell jelenteni Felügyelőségünknek.
Jelen tartási engedély lejárta előtt kezdeményezni kell a Felügyelőségünknél a tartási
engedély meghosszabbítását, illetve a védett héja elhelyezéséről gondoskodni kell. A tartási
engedély meghosszabbításához a 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés d)
pontjában előírt sikeres Természetvédelmi vizsga bemutatásával tudunk hozzájárulni.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: A Felügyelőség ellenőrzésre jelenik meg a tartás helyén az engedély lejáratát
követően.

Derogáció száma: B/59/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek áthelyezés)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. október 16. – 2007. február 28.
Tiszafüred, Mák u. - gólyafészek áthelyezés.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető:
A fészek a jelenlegi fészekhelytől egy 50-80 m-es sugarú körön belül helyezhető át, úgy hogy
a telepítéssel érintett ingatlan tulajdonosa hozzájárul ahhoz. Ennek hiányában a fészek nem
helyezhető át.
Az új fészket fészektartó vasra kell rakni. A fészektartó vasra átrakott fészek faoszlopra,
üzemen kívül helyezett kéményre, tetőnyeregre telepíthető át.
Az áthelyezésnél az új fészektartóra a régi fészekanyagból 25-30 cm vastag fészekanyagot át
kell rakni.
A fészek áthelyezése az elektromos hálózatot kezelő szervezet bevonásával és az általa előírt
feltételek alapján valósítható meg!
A védett madarak fészkelési idejük alatt nem háborgathatók.
Az
engedélyező
hatóság
neve:
Közép-Tisza-vidéki
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése.

Környezetvédelmi,

Derogáció száma: B/60/2006
Faj (tudományos név): Accipiter gentilis
Engedélyezett egyedek száma: 1 példány (tojó)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 1 befogott példány
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Az engedélyezés oka:
-

szigorúan szabályozott feltételek mellett és szelektív alapon, egyes
madarak kis számú befogásának, tartásának vagy egyéb ésszerűen
megindokolható hasznosításának engedélyezése érdekében.

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. október 18. – 2010. december 31.
Tiszafüred- Kócsújfalu, Górés tanya
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető:
A védett madarak a Magyar Állam tulajdonát képezik, azt elidegeníteni csak az
1996. évi LIII. törvény 68. § (7) bekezdés b) pontja szerint lehet.
A védett tojó héja a solymászsport gyakorlása, mint kultúrtörténeti hagyományokat őrző
és ápoló tevékenység érdekében solymász tenyész- és vadászmadárként tartható.
A tartás során mindenkor biztosítani kell a 8/1998. (I. 23.) Korm. rendeletben meghatározott
következő minimális elhelyezési feltételeket: 24 m2 alapterületű, 60 m3 térfogatú, 25-30 %ban fedett röpde, mely véd az időjárás viszontagságaitól (eső, szél, nap, hideg) 1-2 egyed
esetén, minden további egyed 4 m2-rel növeli a röpde alapterületét. Továbbá – figyelembe
véve a madarak biológiai igényeit – külső vagy belső elkülöníthetőséget és fürdési lehetőséget
kell biztosítani számukra.
A nappali és éjszakai ragadozó madarak béklyóban huzamosan nem tarthatók, rendszeresen
biztosítani kell számukra a szabad repülés lehetőségét, a solymászati célra tartott
vadászmadarak esetében a hagyományos tartásnál alkalmazott kerti ülőke, magasállvány,
illetve repítődrótos elhelyezés elfogadott.
Az engedélyesnek gondoskodnia kell az állatok rendszeres ellenőrzéséről, megfigyeléséről.
Az engedélyes köteles a jó gazda gondosságával eljárni. Az állatok számára folyamatosan
olyan életkörülményeket kell biztosítani, amely a fajra, korra, nemre jellemző fizikai, élettani,
tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási,
takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom,
gondozás, felügyelet).

Az engedélyes köteles gondoskodni az állatok biztonságos elhelyezéséről, szökésének
megakadályozásáról. Biztosítani kell, hogy az állatokhoz illetéktelen személyek ne
férhessenek hozzá.
Az állatok tartásáért felelős személy személyében bekövetkező változást, a változást követően
15 napon belül be kell jelenteni Felügyelőségünknek.
Az engedélyes az állatfaj egyedének pusztulását 8 napon belül köteles Felügyelőségünknek
bejelenteni. Az állat tetemét intézkedésig, de legfeljebb 30 napig mélyhűtött állapotban kell
tartani, vagy más módon kell gondoskodni a tetem állagának megőrzéséről.
Az engedélyesnek biztosítani kell a hatóság ellenőrzésének lehetőségét.
Az állatok eltűnését haladéktalanul be kell jelenteni Felügyelőségünknek.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: A Felügyelőség ellenőrzésre jelenik meg a tartás helyén az engedély lejártát
követően.

Derogáció száma: B/61/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: Nem meghatározott.
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: Nem ismert.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
A gyérítést sörétes fegyverrel engedélyezzük. A nagy kárókatona gyérítésén kívül más
vadon élő állatfaj zavarása, elejtése tilos.
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. november 30. – 2007. február 28.
Hármas-Körös folyó Harcsás; Túrtő; Halásztelki holtágak.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek
mellett a derogáció engedélyezhető: A gyérítés megkezdéséről értesíteni kell az
illetékes természetvédelmi őrt. A halgazdálkodónak a tetemeket össze kell gyűjteni és
el kell hantolni. A gyűrűs példányokat jelenteni kell az illetékes természetvédelmi
őrnek.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/62/2006
Faj (tudományos név): Accipiter gentilis
Engedélyezett egyedek száma: 1
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 1
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Élve történő befogás
Az engedélyezés oka:
-

szigorúan szabályozott feltételek mellett és szelektív alapon, egyes
madarak kis számú befogásának, tartásának vagy egyéb ésszerűen
megindokolható hasznosításának engedélyezése érdekében.

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. szeptember 14. – 2009. december 31.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: Az engedélyes a madarat csak a természetvédelem érdekeivel
összeegyeztethető tevékenységekre használhatja (solymászsport gyakorlása, madárriasztás
halastavakon vagy repülőtereken). A solymászat, mint kultúrtörténeti hagyomány nem
ellentétes a természetvédelem érdekeivel, a természeti érték megszerzése jogszerű.
Az engedélyező hatóság neve: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel.

Derogáció száma: B/63/2006
Faj (tudományos név): Accipiter gentilis
Engedélyezett egyedek száma: 1
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 1
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Élve történő befogás
Az engedélyezés oka:
- szigorúan szabályozott feltételek mellett és szelektív alapon, egyes madarak kis számú
befogásának, tartásának vagy egyéb ésszerűen megindokolható hasznosításának
engedélyezése érdekében.
Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. szeptember 11. – 2009. december 31.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: Az engedélyes a madarat csak a természetvédelem érdekeivel
összeegyeztethető tevékenységekre használhatja (solymászsport gyakorlása, madárriasztás
halastavakon vagy repülőtereken). A solymászat, mint kultúrtörténeti hagyomány nem
ellentétes a természetvédelem érdekeivel, a természeti érték megszerzése jogszerű.
Az engedélyező hatóság neve: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel.

Derogáció száma: B/64/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek áthelyezés)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): A
gólyafészket a Tiszaújváros, Bocskai István utcában lévő villanyoszlopra kell áthelyezni. A
cserét kizárólag az ÉMÁSZ Rt. szakemberei végezhetik. A fészektartó szerkezetet
biztonságosan kell rögzíteni. A fészektartó állványra a megtelepedés elősegítése érdekében a
régi fészek anyagából a természeteset utánzó műfészek kezdeményt kell kialakítani.
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Tiszaújváros, Bajcsy-Zsilinszki út; 2007. március 15ig.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: közegészségügyi kockázat esetén
Az engedélyező hatóság neve: Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: A gólya megtelepedéséről és sikeres költéséről a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóságra és az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőségre visszajelzést kell adni.

Derogáció száma: B/65/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek áthelyezés)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): A
fészket csak az engedélyes ingatlanán kialakított fészektartóra lehet áthelyezni, a fészek
eredeti helyétől számított legfeljebb 100 m távolságban A fészektartó szerkezetet
biztonságosan kell rögzíteni. A fészektartó állványra a megtelepedés elősegítése érdekében a
régi fészek anyagából a természeteset utánzó műfészek kezdeményt kell kialakítani.
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Szikszó, Hunyadi u., 2007. március 31-ig
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: közegészségügyi kockázat esetén
Az engedélyező hatóság neve: Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: A gólya megtelepedéséről és sikeres költéséről a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóságra és az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőségre visszajelzést kell adni.

Derogáció száma: B/66/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek áthelyezés)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): A
gólyafészket - amennyiben annak műszaki akadálya nincs - a felújítási munkák után a
kéményre biztonságos fészektartó beépítésével vissza kell helyezni. Amennyiben ez nem
megoldható, akkor a fészkelőhelytől számított 100m sugarú körön belül gólyafészek-tartóval
megfelelően felszerelt villanyoszlopon kell pótolni a fészket.
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Pálháza, Dózsa György u. A fészek eltávolítását
2006. szeptember 15. és 2007. március 31. között, a gólyák költözése után lehet elvégezni
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: közegészségügyi kockázat esetén
Az engedélyező hatóság neve: Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: A gólya megtelepedéséről és sikeres költéséről a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóságra és az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőségre visszajelzést kell adni.

Derogáció száma: B/67/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek áthelyezés)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): A
gólyafészket a Zsujta, Fő u. alatti Művelődési Otthonnal szemközt álló fa bak villanyoszlopra
kell áthelyezni. A cserét kizárólag az ÉMÁSZ Rt. szakemberei végezhetik. A fészektartó
szerkezetet biztonságosan kell rögzíteni. A fészektartó állványra a megtelepedés elősegítése
érdekében a régi fészek anyagából a természeteset utánzó műfészek kezdeményt kell
kialakítani.
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Zsujta, Fő u. A gólyafészek áthelyezését 2006.
március 31-ig vagy 2006. szeptember 15. és december 31. között lehet elvégezni.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: közegészségügyi kockázat esetén
Az engedélyező hatóság neve: Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: A gólya megtelepedéséről és sikeres költéséről a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóságra és az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőségre visszajelzést kell adni.

Derogáció száma: B/68/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek áthelyezés)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): A
gólyafészket az Igrici, Kossuth u. 61. sz. alatti ingatlanon lévő villanyoszlopra kell áthelyezni.
A cserét kizárólag az ÉMÁSZ Rt. szakemberei végezhetik. A fészektartó szerkezetet
biztonságosan kell rögzíteni. A fészektartó állványra a megtelepedés elősegítése érdekében a
régi fészek anyagából a természeteset utánzó műfészek kezdeményt kell kialakítani.
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Igrici, Kossuth u. A gólyafészek áthelyezését 2006.
április 15-ig vagy 2006. szeptember 15. és december 31. között lehet elvégezni.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: közegészségügyi kockázat esetén
Az engedélyező hatóság neve: Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: A gólya megtelepedéséről és sikeres költéséről a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóságra és az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőségre visszajelzést kell adni.

Derogáció száma: B/69/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek áthelyezés)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): A
gólyafészek az eredeti helyétől számított maximálisan 100 m távolságra helyezhető át. A
cserét kizárólag az ÉMÁSZ Rt. szakemberei végezhetik. A fészektartó szerkezetet
biztonságosan kell rögzíteni. A fészektartó állványra a megtelepedés elősegítése érdekében a
régi fészek anyagából a természeteset utánzó műfészek kezdeményt kell kialakítani.
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Tokaj, Bethlen G. u. A gólyafészek áthelyezését
2006. március 31-ig vagy 2006. szeptember 15. és december 31. között lehet elvégezni.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: közegészségügyi kockázat esetén
Az engedélyező hatóság neve: Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: A gólya megtelepedéséről és sikeres költéséről a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóságra és az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőségre visszajelzést kell adni.

Derogáció száma: B/70/2006
Faj (tudományos név): Passer domesticus
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): A
beavatkozás során a madaraknak az áruházak épületéből történő eltávolítását és a madarak
betelepedésének, fészkelőhelyek kialakításának megakadályozását (a madarak bejutására,
fészkelésre alkalmas lyukak, üregek lefedése, tömítése stb.) lehet elvégezni.
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: tiszaújvárosi és gyöngyösi áruházak területén. 2006.
december 1. (A fészkelési időszakban, április 1. és augusztus 31. között, az utódnemzedék
védelmében munkavégzés nem történhet.)
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Befogás után a madarakat lakott területen kívül szabadon
engedik.
Az engedélyező hatóság neve: Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: A beavatkozásról részletes naplót kell vezetni és azt a tevékenység befejezése
után 15 nappal a Felügyelőséghez be kell nyújtani.

Derogáció száma: B/71/2006
Faj (tudományos név): Passer domesticus
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Füzesabony, Egyetértés u. 4. sz. A verébfészkek
eltávolítása csak a fészkelési időszakon kívül, a szeptember 1. és március 31. közötti
időszakban végezhető el.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Befogás után a madarakat lakott területen kívül szabadon
engedik.
Az engedélyező hatóság neve: Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: A beavatkozásról részletes naplót kell vezetni és azt a tevékenység befejezése
után 15 nappal a Felügyelőséghez be kell nyújtani.

Derogáció száma: B/72/2006
Faj (tudományos név): Delichon urbica
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek eltávolítása)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek eltávolítása)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Bükkszentkereszt 017 hrsz-ú ingatlan. A
fecskefészek eltávolítása csak a fecskék kirepülését követően, szeptember 15. után végezhető
el.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető:
Az engedélyező hatóság neve: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: nem volt előírva.

Derogáció száma: B/73/2006
Faj (tudományos név): Delichon urbica
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek eltávolítása)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek eltávolítása)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Miskolc, Szeder u. alatt lévő ingatlanokon. A
fecskefészkek eltávolítása 2006. szeptember 15. - 2007. március 31. között végezhető el.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető:
Az engedélyező hatóság neve: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: A munkák végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell
beküldeni a Felügyelőségre.

Derogáció száma: B/74/2006
Faj (tudományos név): Delichon urbica
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek eltávolítása)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek eltávolítása)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Kazincbarcika, Mátyás király u. A fecskefészkek
eltávolítása szeptember 15-től április 30-ig, a fecskék kirepülése után végezhető el.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető:
Az engedélyező hatóság neve: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: A munkák végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell
beküldeni a Felügyelőségre.

Derogáció száma: B/75/2006
Faj (tudományos név): Delichon urbica, Passer domesticus
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek eltávolítása)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek eltávolítása)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya:
Miskolc, Nagyváthy u. és Kondor B. utcában lévő ingatlanokon a molnárfecskék fészkének
eltávolítása
Miskolc Szentgyörgy u. és a Felsőruzsin krt. szám alatti ingatlanokon megtelepedett házi
veréb fészkek eltávolítása
A fecske és verébfészkek eltávolítását 2006. szeptember 15.-től lehet végezni.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető:
Az engedélyező hatóság neve: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: A munkák végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell
beküldeni a Felügyelőségre.

Derogáció száma: B/76/2006
Faj (tudományos név): Delichon urbica, Passer domesticus
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek eltávolítása)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek eltávolítása)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya:
Tiszaújváros, Tisza u., Munkácsy u. alatt lévő ingatlanokon a molnárfecskék fészkének
eltávolítása
Miskolc, Szentgyörgy u., Sályi u. alatti ingatlanokon megtelepedett házi veréb fészkek
eltávolítása
A fecskefészkek eltávolítása csak a fecskék kirepülése után, 2006. szeptember 15 - 2007.
március 31. között végezhető el.
A házi veréb fészkek eltávolítása csak a fészkelési időszakon kívül, 2006. szeptember 1. 2007. március 31. között történhet.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető:
Az engedélyező hatóság neve: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: A munkák végrehajtásáról a munkálatok befejezését követően írásos jelentést kell
beküldeni a Felügyelőségre.

Derogáció száma: B/77/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 6 példány
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
lőfegyveres gyérítés és riasztás
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. február 28-ig , a Rába folyó Sárvártól Alsószölnökig terjedő szakaszán.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/78/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
lőfegyveres gyérítés és riasztás
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Riasztás 2006. március 1. és június 30. között,
célzott lövésekkel történő gyérítés a költési időszakon kívül (2006. február 21. – március 1.
valamint július 1. – december 31.) Iharosberény, Inke, Pogányszentpéter, Somogysimonyi,
Varászló települések külterületén fekvő halastavakon.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/79/2006
Faj (tudományos név): Anser anser
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
A riasztás a madarak sérülésével nem járó ultrahangos és egyéb akusztikus riasztó
igénybevételével végezhető.
Az engedélyezés oka:
- a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának megelőzése
érdekében.
Az engedély időbeli és térbeli hatálya:
2006. április 15-ig, Balatonmagyaród 030, 036, 040, 041/1, 043, 046, 048, 051, 081, 083, 085,
087, 0122, 0125 hrsz-ú, valamint a Zalakomár 0167 hrsz-ú területeken.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése.

Derogáció száma: B/80/2006
Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): A
madarak sérülésével nem járó ultrahangos és egyéb akusztikus riasztó igénybevételével
végezhető (fegyveres riasztásra nem kerülhet sor!).
Az engedélyezés oka:
-

a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. október 15-ig, Balatonmagyaród 025, 036,
043, 083, 085, 087 hrsz-ú védett természeti területen lévő ingatlanokon
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Szőlőültetvényekben a seregélyek kártételének
csökkentése érdekében.
Az engedélyező hatóság neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: A Természetvédelmi Őrszolgálat jelenlétében történik a riasztás.

Derogáció száma: B/81/2006
Faj (tudományos név): Corvus frugilegus
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): A
Riasztás vizuális módszerrel (műsas)
Az engedélyezés oka:
- közegészség és közbiztonság érdekében.
Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. június 15-től - 2006. december 31-ig,
Szombathely, Pelikán park
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Abban az esetben, ha egyéb védett madarak fészkelését
nem zavarja.
Az engedélyező hatóság neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: A Felügyelőség esetenkénti helyszíni ellenőrzése.

Derogáció száma: B/82/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek áthelyezés)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Befogás nem történt. A fészkek áthelyezése, a fészektartók pontos helyének, a felszerelésnek
és az áthelyezés módjának, időpontjának a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságok
munkatársaival egyeztetve történt.
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: a fészkelési időszakon kívül, 2006 szeptember 1-től
legkésőbb 2007. március 1-ig
Település
Iklódbördöce
Kissziget
Nova
Barlahida
Zalalövő
Sorokpolány
Sorkikápolna
Szombathely
Szombathely
Szombathely
Sé
Balogunyom
Nárai
Kiskutas
Kemendollár
Zalaistvánd
Bük
Gyalóka
Vaskeresztes
Alsószölnök

Helyszín
I. trk., 46. oszlop (Béke u.), 7. számú oszlop
II. trk., 11. oszlop (Fő u.)
I. trk. 1. számú oszlop (Templom u.)
39. sz. oszlop (Rákóczi u.)
Kossuth u.; Fő u.
IV. trk., 20. oszlop; II. trk., 10/1. oszlop
II. trk., 13. oszlop
Petőfi telep I. trk., 15. oszlop
Gyöngyöshermán ltp. 14. oszlop
Bánovits malom, 5. oszlop és 7. oszlop
I. trk., 9. oszlop
Új utca 3. sz. oszlop
Kossuth u.
I. trk., 17. oszlop
III. trk., 18. oszlop
I. trk., 18. oszlop
III. trk., 1., 8., 9. oszlop
I. trk., 2. oszlop
Fő u. 77. előtti oszlopra magasító felszerelésével
I. trk., végoszlop

Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: A szükséges munkálatok csak a fészkek megőrzésével
végezhetők.

Az engedélyező hatóság neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat eseti ellenőrzése

Derogáció száma: B/83/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek áthelyezés)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Befogás nem történt. A fészkek áthelyezése, a fészektartók pontos helyének, a felszerelésnek
és az áthelyezés módjának, időpontjának a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaival
egyeztetve történt.
Az engedélyezés oka:
-

a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. augusztus 8.-december 31.
Zalaistvánd, Ady E. u. és Kemendollár, Kossuth L. u., villanyoszlopokon.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: A szükséges munkálatok csak a fészkek megőrzésével
végezhetők.
Az engedélyező hatóság neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat eseti ellenőrzése

Derogáció száma: B/84/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek áthelyezés)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Befogás nem történt. A fészkek áthelyezése, a fészektartók pontos helyének, a felszerelésnek
és az áthelyezés módjának, időpontjának a Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
munkatársaival egyeztetve történt.
Az engedélyezés oka:
-

a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. június 30-ig
A Vasszécseny, Lipárt utcai ingatlanról 489/1 hrsz-ú ingatlanra való áthelyezés.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: A szükséges munkálatok csak a fészek megőrzésével végezhetők.
Az engedélyező hatóság neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Chernel István Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a FertőHanság és Őrségi Nemzeti Park munkatársaival.

Derogáció száma: B/85/2006
Faj (tudományos név): Remiz pendulinus
Engedélyezett egyedek száma: 20
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): Az
állatok befogását csak érvényes gyűrűzővizsgával rendelkező személy végezheti
Az engedélyezés oka:
- kutatás céljából
Az engedély időbeli és térbeli hatálya: A madarak befogását az engedély érvényességének
időtartamán belül minden év szeptember 1. és november 30. között lehet végrehajtani.
Az engedély 2007. december 31-ig érvényes.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: A befogáskor ügyelni kell arra, hogy az állatokat károsodás ne
érje. A kísérletek elvégzése után az állatokat a befogásuk helyén szabadon kell engedni.
Az engedélyező hatóság neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: A Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaival.

Derogáció száma: B/86/2006
Faj (tudományos név): Remiz pendulinus
Engedélyezett egyedek száma: 20
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Függönyháló
Az engedélyezés oka:
- kutatás és oktatás céljából
Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006.09.30-2010.12.31.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető:
Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel.

Derogáció száma: B/87/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Riasztás gázágyúval, illetve lőfegyverrel történő gyérítés.
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Aranyponty Kft. halastava. 2006.06.01 – 2006.12.31.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/88/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Riasztás gázágyúval, illetve lőfegyverrel történő gyérítés.
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Bocskai Halászati Szövetkezet halastava. 2006.05.05
– 2006.12.31.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/89/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Riasztás gázágyúval, illetve lőfegyverrel történő gyérítés.
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Munka MGSZÖV halastava. 2006.05.02 –
2006.12.31.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/90/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Riasztás gázágyúval, illetve lőfegyverrel történő gyérítés.
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Hortobágyi Halgazdaság tavai. 2006.02.10 –
2007.02.28.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/91/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Riasztás gázágyúval, illetve lőfegyverrel történő gyérítés.
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Hortobágyi Halgazdaság Gyökérkúti tava.
2006.08.18 – 2007.02.28.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/92/2006
Faj (tudományos név): Accipiter gentilis
Engedélyezett egyedek száma: max. 10
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert.
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogó eszköz, héjakosár
Az engedélyezés oka:
-

az állatállományok súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Püspökladányi Vt. Fácánnevelő telepe. 2006. július
1-től 2007. február 15.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: A befogott madarak a Magyar Solymászati Egyesület részére
átadhatók solymászati célra.
Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/93/2006
Faj (tudományos név): Passer domesticus
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
légfegyver
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: áruház épülete, 2006. február 01 – március 15-ig.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Köztisztasági, közegészségügyi előzetes intézkedés,
fertőzésveszély elhárítása.
Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel, rendőrség.

Derogáció száma: B/94/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek áthelyezés)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Berekböszörmény 2006. 03. 27 – 2007. 12. 31.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: közegészségügyi kockázat esetén
Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat eseti ellenőrzése

Derogáció száma: B/95/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 1 fészekalj
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 1 fészekalj áthelyezése
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Bagamér 2006. 02. 28 – 2007. 12. 31.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: közegészségügyi kockázat esetén
Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat eseti ellenőrzése

Derogáció száma: B/96/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek áthelyezés)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Görbeháza 2006. 03. 01 – 2006. 12. 31.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a
derogáció engedélyezhető: közegészségügyi kockázat esetén
Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat eseti ellenőrzése

Derogáció száma: B/97/2006
Faj (tudományos név): Corvus frugilegus
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): A
Riasztás sörétes fegyverrel elsütött riasztó patronnal, illetve hagyományos eszközökkel
(motorkerékpárral, autóval, gyalogosan, kijelölt úton közlekedéssel történő felzavarás,
kereplő, karikás ostor, madárijesztő, stb.)
Az engedélyezés oka:
- a mezőgazdasági
érdekében.

kultúrák

károsodásának

megelőzése

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. április 11-től - 2006. évben a betakarítás
végéig. Nagyhegyes.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/98/2006
Faj (tudományos név): Corvus frugilegus
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): A
Riasztás sörétes fegyverrel elsütött riasztó patronnal, illetve hagyományos eszközökkel
(motorkerékpárral, autóval, gyalogosan, kijelölt úton közlekedéssel történő felzavarás,
kereplő, karikás ostor, madárijesztő, stb.)
Az engedélyezés oka:
- a mezőgazdasági
érdekében.

kultúrák

károsodásának

megelőzése

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. június 1-től - 2006. évben a betakarítás végéig.
Hajdúszoboszló.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/99/2006
Faj (tudományos név): Corvus frugilegus
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): A
Riasztás sörétes fegyverrel elsütött riasztó patronnal, illetve hagyományos eszközökkel
(motorkerékpárral, autóval, gyalogosan, kijelölt úton közlekedéssel történő felzavarás,
kereplő, karikás ostor, madárijesztő, stb.)
Az engedélyezés oka:
- a mezőgazdasági
érdekében.

kultúrák

károsodásának

megelőzése

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. július 10-től - 2006. évben a betakarítás
végéig. Hajdúböszörmény.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/100/2006
Faj (tudományos név): Corvus frugilegus
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): A
Riasztás sörétes fegyverrel elsütött riasztó patronnal, illetve hagyományos eszközökkel
(motorkerékpárral, autóval, gyalogosan, kijelölt úton közlekedéssel történő felzavarás,
kereplő, karikás ostor, madárijesztő, stb.)
Az engedélyezés oka:
- a mezőgazdasági
érdekében.

kultúrák

károsodásának

megelőzése

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. 07. 04-től - 2006. évben a betakarítás végéig.
Nádudvar.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/101/2006
Faj (tudományos név): Corvus frugilegus
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): A
Riasztás sörétes fegyverrel elsütött riasztó patronnal, illetve hagyományos eszközökkel
(motorkerékpárral, autóval, gyalogosan, kijelölt úton közlekedéssel történő felzavarás,
kereplő, karikás ostor, madárijesztő, stb.)
Az engedélyezés oka:
- a mezőgazdasági
érdekében.

kultúrák

károsodásának

megelőzése

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. 08. 10-től - 2006. évben a betakarítás végéig.
Bihardancsháza.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/102/2006
Faj (tudományos név): Grus grus
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): A
Riasztás sörétes fegyverrel elsütött riasztó patronnal, illetve hagyományos eszközökkel
(motorkerékpárral, autóval, gyalogosan, kijelölt úton közlekedéssel történő felzavarás,
kereplő, karikás ostor, madárijesztő, stb.)
Az engedélyezés oka:
- a mezőgazdasági
érdekében.

kultúrák

károsodásának

megelőzése

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. 07. 10-től - 2006. évben a betakarítás végéig.
Hajdúböszörmény.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/103/2006
Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): A
Riasztás sörétes fegyverrel elsütött riasztó patronnal, illetve hagyományos eszközökkel
(motorkerékpárral, autóval, gyalogosan, kijelölt úton közlekedéssel történő felzavarás,
kereplő, karikás ostor, madárijesztő, stb.)
Az engedélyezés oka:
- a mezőgazdasági
érdekében.

kultúrák

károsodásának

megelőzése

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. 06.06 - 2006. évben a betakarítás végéig.
Nagyrábé.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/104/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Riasztás gázágyúval, illetve lőfegyverrel történő gyérítés.
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. 05. 01.- 2006. XII. 31, Soponya: Soponyaivíztározó, Soponya I., VI., VIII. halastavak; Sárbogárd-Sáregres: Örspusztai-halastavak.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/105/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Riasztás gázágyúval, illetve lőfegyverrel történő gyérítés.
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: A riasztás 2006. május 15. és november 30. között
engedélyezett, a sörétes lőfegyverrel való gyérítés csak 2006. augusztus 01. és november 30.
között végezhető. Varsád és környéke.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/106/2006
Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: nem ismert
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Riasztás gázágyúval, illetve lőfegyverrel történő gyérítés.
Az engedélyezés oka:
-

a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: A riasztás és gyérítés 2006. május 15. és december
31. között engedélyezett, Nem végezhető riasztás és lőfegyverrel való gyérítés egyáltalán a
VI. számú tóegységen és 50 méteres körzetében, illetve április 1 - augusztus 31. közötti
időszakban a halastavakon kialakult gémtelepek 100 méteres körzetében. Pacsmagi-tavak
területe.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. Vadászati
Hatóság.

Derogáció száma: B/107/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek áthelyezés)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Iregszemcse, Napsugár utcában lévő villanyoszlopon
elhelyezkedő fehér gólya fészek áthelyezését az Iregszemcse 430/2 hrsz-ú ingatlanon lévő
villanyoszlopra. 2007. március 15-ig, illetve 2007. augusztus 1-től december 31-ig terjedő
időszakon belül.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: A gólyafészkek áthelyezése a madarak biztonságát
szolgálja.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat jelenlétében történik az áthelyezés.

Derogáció száma: B/108/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek áthelyezés)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Rigács, Kossuth u. ingatlan kéményén lévő fehér
gólya fészek kéményről történő eltávolítása. 2006. március 31-ig, illetve 2006. október 1-től
2007. március 15-ig terjedő időszakon belül.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: A kérelemben említett kéményen lévő fészek
veszélyezteti a kémény biztonságát. A kémény életveszélyes állapotban van, annak felújítása
során a fészket el kell távolítani. A nemzeti park igazgatóságnál rendelkezésre áll olyan
fészekmagasító, amely a kémény felújítása után a későbbiekben is lehetőséget biztosít a
fészkelésre.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat jelenlétében történik az áthelyezés.

Derogáció száma: B/109/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek áthelyezés)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Csabrendek, Hunyadi J. utcai ingatlan kéményén
lévő fehérgólya-fészek kéményről történő áthelyezése, 2006. október 1-től 2007. év március
15-ig terjedő intervallumban.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: A kérelemben említett kéményen lévő fészek
veszélyezteti a kémény biztonságát. A kémény életveszélyes állapotban van, annak felújítása
során a fészket el kell távolítani. A fészket a közelben villanyoszlopra kihelyezett
fészektartóra kell áthelyezni.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat jelenlétében történik az áthelyezés.

Derogáció száma: B/110/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek áthelyezés)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Pápa-Tapolcafő, Park utcai ingatlan előtt
kisfeszültségű villanyoszlopon lévő fehér gólya fészek áthelyezését a településen belül a
Tapolcafői u. 64. számú Postahivatal előtti kisfeszültségű villanyoszlopra, 2006. október 1-től
2007. március 15-ig terjedő intervallumban.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: A kérelemben említett fészektartó nélküli fészek
veszélyezteti a fészkelés biztonságát, az oszlop típusa miatt a fészektartó nem helyezhető fel.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat jelenlétében történik az áthelyezés.

Derogáció száma: B/111/2006
Faj (tudományos név): Ciconia ciconia
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezés)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek áthelyezés)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Monostorapáti, Petőfi utcai ingatlan előtt
kisfeszültségű villanyoszlopon lévő fehér gólya fészek áthelyezése, 2006. október 1-től 2007.
március 15-ig terjedő intervallumban.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: A kérelemben említett fészektartónak helyet adó
kisfeszültségű villanyoszlop erősen megdőlt, veszélyezteti a hálózat biztonságát. Az oszlop
életveszélyes állapotban van, azt ki kell váltani. A sérült oszlop kicserélése – a kérelmező
érdekeit is figyelembe véve - a madarak biztonságát szolgálja.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat jelenlétében történik az áthelyezés.

Derogáció száma: B/112/2006
Faj (tudományos név): Corvus frugilegus
Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek-eltávolítás)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 0 (fészek-eltávolítás)
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
befogás nem történt
Az engedélyezés oka:
-

közegészség és közbiztonság érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2006. július 1-től 2007. január 31-ig, Siófok.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: A közterületi parkolás közvetlen zavarásának csökkentése
érdekében.
Az engedélyező hatóság neve: Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat jelenlétében történik az áthelyezés.

Derogáció száma: B/113/2006
Faj (tudományos név): Corvus corone cornix
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 1396
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
•
•

vadászati célra engedélyezett lőfegyver,
egyebekben tilos a vadat a vonatkozó közösségi rendeletben foglalt csapdázási
módszerrel, valamint méreg alkalmazásával elfogni, illetve elpusztítani.

Az engedélyezés oka:
-

a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya:
Megye
Bács-Kiskun megye
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron
megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok
megye
Pest megye

Vadászatra
jogosultak száma
31

2006. 03. 01. – 2006. 08. 01.

Elejtett egyedek
száma
345

5

2006. 04. 25. – 2006. 07. 01.

55

20
6

2006. 03. 01. – 2006. 06. 30.
2006. 03. 01. – 2006. 07. 31.

277
8

9

2006. 03. 01. – 2006. 06. 30.

84

7
25

2006. 05. 30. – 2006. 07. 31.
2006. 04. 03. – 2006. 05. 15.

42
63

51

2006. 02. 01. – 2006. 07. 31.

217

71

2006. 03. 01. – 2006. 07. 31.

305

Összesen:

Engedélyezett időszak

1396

Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Magyarországon nagy egyedsűrűséggel előforduló
gyakori fészkelő faj, amely más veszélyeztetett illetve érzékeny státuszú fajok utódnevelési
időszakában – a tojásrablás és a növendékegyed elpusztítása révén – ezen fajok státuszát
negatív módon befolyásolja.
Az engedélyező hatóság neve:
A vadászati igazgatással összefüggő egyes irányítási, szervezési, valamint hatósági
feladatokat területi szervként a vadászati felügyelőségek látják el.

Ennek értelmében a fent megjelölt engedélyeket az alábbi felügyelőségek adták ki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség,
Borsod Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség,
Csongrád Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség,
Fejér Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség,
Győr-Moson-Sopron Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati
Felügyelőség,
Hajdú-Bihar Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség,
Heves Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség,
Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati
Felügyelőség,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati
Felügyelőség,

Ellenőrzés: Vadászati hatóság.

Derogáció száma: B/114/2006
Faj (tudományos név): Garrulus glandarius
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 534
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
•
•

vadászati célra engedélyezett lőfegyver,
egyebekben tilos a vadat a vonatkozó közösségi rendeletben foglalt csapdázási
módszerrel, valamint méreg alkalmazásával elfogni, illetve elpusztítani.

Az engedélyezés oka:
-

a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya:
Megye
Bács-Kiskun megye
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron
megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok
megye
Pest megye

Vadászatra jogosult
Engedélyezett időszak
száma
31
2006. 03. 01. – 2006. 08. 01.

Összesen:

Elejtett egyedek
száma
131

5

2006. 04. 25. – 2006. 07. 01.

8

20
6

2006. 03. 01. – 2006. 06. 30.
2006. 03. 01. – 2006. 07. 31.

179
0

9

2006. 03. 01. – 2006. 06. 30.

14

7
25

2006. 05. 30. – 2006. 07. 31.
2006. 04. 03. – 2006. 05. 15.

5
6

51

2006. 02. 01. – 2006. 07. 31.

7

71

2006. 03. 01. – 2006. 07. 31.

184
534

Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Magyarországon nagy egyedsűrűséggel előforduló
gyakori fészkelő faj, amely más veszélyeztetett illetve érzékeny státuszú fajok utódnevelési
időszakában – a tojásrablás és a növendékegyed elpusztítása révén – ezen fajok státuszát
negatív módon befolyásolja.
Az engedélyező hatóság neve:
A vadászati igazgatással összefüggő egyes irányítási, szervezési, valamint hatósági

feladatokat területi szervként a vadászati felügyelőségek látják el.
Ennek értelmében a fent megjelölt engedélyeket az alábbi felügyelőségek adták ki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség,
Borsod Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség,
Csongrád Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség,
Fejér Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség,
Győr-Moson-Sopron Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati
Felügyelőség,
Hajdú-Bihar Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség,
Heves Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség,
Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati
Felügyelőség,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati
Felügyelőség,

Ellenőrzés: Vadászati hatóság.

Derogáció száma: B/115/2006
Faj (tudományos név): Pica pica
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 3310
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
•
•

vadászati célra engedélyezett lőfegyver,
egyebekben tilos a vadat a vonatkozó közösségi rendeletben foglalt csapdázási
módszerrel, valamint méreg alkalmazásával elfogni, illetve elpusztítani.

Az engedélyezés oka:
-

a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya:
Megye
Bács-Kiskun megye
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron
megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok
megye
Pest megye

Vadászatra
jogosult száma
31

2006. 03. 01. – 2006. 08. 01.

Elejtett egyedek
száma
1155

5

2006. 04. 25. – 2006. 07. 01.

54

20
6

2006. 03. 01. – 2006. 06. 30.
2006. 03. 01. – 2006. 07. 31.

454
21

9

2006. 03. 01. – 2006. 06. 30.

19

7
25

2006. 05. 30. – 2006. 07. 31.
2006. 04. 03. – 2006. 05. 15.

68
240

51

2006. 02. 01. – 2006. 07. 31.

373

71

2006. 03. 01. – 2006. 07. 31.

926

Összesen:

Engedélyezett időszak

3310

Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Magyarországon nagy egyedsűrűséggel előforduló
gyakori fészkelő faj, amely más veszélyeztetett illetve érzékeny státuszú fajok utódnevelési
időszakában – a tojásrablás és a növendékegyed elpusztítása révén – ezen fajok státuszát
negatív módon befolyásolja.
Az engedélyező hatóság neve:
A vadászati igazgatással összefüggő egyes irányítási, szervezési, valamint hatósági
feladatokat területi szervként a vadászati felügyelőségek látják el.

Ennek értelmében a fent megjelölt engedélyeket az alábbi felügyelőségek adták ki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FVM Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati
Felügyelőség,
FVM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és
Halászati Felügyelőség,
FVM Csongrád Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati
Felügyelőség,
FVM Fejér Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség,
FVM Győr-Moson-Sopron Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati
Felügyelőség,
FVM Hajdú-Bihar Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati
Felügyelőség,
FVM Heves Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség,
FVM Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati
Felügyelőség,
FVM Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati
Felügyelőség,

Ellenőrzés: Vadászati hatóság.

Derogáció száma: B/116/2006
Faj (tudományos név): Anser fabalis
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 176
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
•
•

vadászati célra engedélyezett lőfegyver,
egyebekben tilos a vadat a vonatkozó közösségi rendeletben foglalt csapdázási
módszerrel, valamint méreg alkalmazásával elfogni, illetve elpusztítani.

Az engedélyezés oka:
-

a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya:
Megye
Bács-Kiskun megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron
megye
Jász-Nagykun-Szolnok
megye
Somogy megye
Tolna megye

Vadászatra
jogosult száma
11
11

2006. 02. 01. – 2006. 03. 15.
2006. 02. 01. – 2006. 02. 28.

Elejtett egyedek
száma
73
61

3

2006. 02. 01. – 2006. 02. 28.

0

6

2006. 02. 01. – 2006. 03. 31.

4

1
6

2006. 02. 15. – 2006. 02. 28.
2006. 02. 01. – 2006. 02. 28.

22
16

Összesen:

Engedélyezett időszak

176

Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Magyarországon nagy egyedszámban átvonuló gyakori
vadlúdfajok a mezőgazdasági területeken jellemzően az őszi gabona- és repcevetéseken
kártételük miatt riasztásuk, illetve egyedi engedély alapján gyérítésük indokolt. A gyérítési
engedélyek a napi elejthető mennyiség korlátozó rendelkezésének megtartásával kerülnek
kiadásra. Az engedélyek kiadását rendszerint a vadászatra jogosult felé megfogalmazódott
gazdálkodói panasz, vagy kárbejelentés előzi meg, az engedélyek a védett természeti
területeken kívül eső mezőgazdasági szántóterületekre vonatkoznak.
Az engedélyező hatóság neve:
A vadászati igazgatással összefüggő egyes irányítási, szervezési, valamint hatósági
feladatokat területi szervként a vadászati felügyelőségek látják el.

Ennek értelmében a fent megjelölt engedélyeket az alábbi felügyelőségek adták ki:
•
•
•
•
•
•

FVM Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati
Felügyelőség,
FVM Fejér Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség,
FVM Győr-Moson-Sopron Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati
Felügyelőség,
FVM Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati
Felügyelőség,
FVM Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség,
FVM Tolna Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség.

Ellenőrzés: Vadászati hatóság.

Derogáció száma: B/117/2006
Faj (tudományos név): Anser albifrons albifrons
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 127
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
•
•

vadászati célra engedélyezett lőfegyver,
egyebekben tilos a vadat a vonatkozó közösségi rendeletben foglalt csapdázási
módszerrel, valamint méreg alkalmazásával elfogni, illetve elpusztítani.

Az engedélyezés oka:
-

a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának megelőzése érdekében

Az engedély időbeli és térbeli hatálya:
Megye
Bács-Kiskun megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron
megye
Jász-Nagykun-Szolnok
megye
Somogy megye
Tolna megye

Vadászatra
jogosult száma
11
11

2006. 02. 01. – 2006. 03. 15.
2006. 02. 01. – 2006. 02. 28.

Elejtett egyedek
száma
42
25

3

2006. 02. 01. – 2006. 02. 28.

0

6

2006. 02. 01. – 2006. 03. 31.

59

1
6

2006. 02. 15. – 2006. 02. 28.
2006. 02. 01. – 2006. 02. 28.

1
0

Engedélyezett időszak

Összesen:

127

Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: Magyarországon nagy egyedszámban átvonuló gyakori
vadlúdfajok a mezőgazdasági területeken jellemzően az őszi gabona- és repcevetéseken
kártételük miatt riasztásuk, illetve egyedi engedély alapján gyérítésük indokolt. A gyérítési
engedélyek a napi elejthető mennyiség korlátozó rendelkezésének megtartásával kerülnek
kiadásra. Az engedélyek kiadását rendszerint a vadászatra jogosult felé megfogalmazódott
gazdálkodói panasz, vagy kárbejelentés előzi meg, az engedélyek a védett természeti
területeken kívül eső mezőgazdasági szántóterületekre vonatkoznak.
Az engedélyező hatóság neve:
A vadászati igazgatással összefüggő egyes irányítási, szervezési, valamint hatósági
feladatokat területi szervként a vadászati felügyelőségek látják el.
Ennek értelmében a fent megjelölt engedélyeket az alábbi felügyelőségek adták ki:

•
•
•
•
•
•

FVM Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati
Felügyelőség,
FVM Fejér Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség,
FVM Győr-Moson-Sopron Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati
Felügyelőség,
FVM Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati
Felügyelőség,
FVM Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség,
FVM Tolna Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség.

Ellenőrzés: Vadászati hatóság.

Derogáció száma: B/118/2006
Faj (tudományos név): Scolopax rusticola
Engedélyezett egyedek száma: nem meghatározott (jogszabályi korlátozás, nem egyedi
engedélyezés történik)
Az engedély alapján valóságosan is igénybe vett (pl. elejtett, befogott, stb.) egyedek
száma: 8102
Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):
Lőfegyveres vadászat
Az engedélyezés oka:
- Szigorúan szabályozott feltételek mellett és szelektív alapon,
az erdei szalonka kisszámú, ésszerűen megindokolható hasznosításának engedélyezése
érdekében. A magyar jogszabályok alapján az erdei szalonka vadászható faj, vadászati idénye
március 1-április 10-ig tart. A tavaszi vadászat fenntartásának indoka a faj hagyományos
vadászati módszerének megőrzése, amely a jogszabályi korlátozásokkal a fajra lényegesen
kisebb terhelést jelent, mint amelyet egy esetleges őszi vadászati idény okozhatna..
Az engedély időbeli és térbeli hatálya: A vadászat nem külön engedélyhez kötött, mivel a
faj vadászati idényben a nemzeti jogszabályok alapján vadászható.
Azon kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett
ilyen eltérések engedélyezhetőek: A magyar jogszabályok alapján az erdei szalonka
vadászható faj, vadászati idénye március 1-től április 10-ig tart. Csak húzáson szabad
vadászni, naponta, személyenként legfeljebb 4 darab ejthető el.
Az engedélyező hatóság neve: A vadászat nem külön engedélyhez kötött, mivel a faj
vadászati idényben a nemzeti jogszabályok alapján vadászható.
Ellenőrzés: Vadászati Hatóság.

