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Egyiittmiikiid6si megillapod{s
amely l6trejdtt egyr6szr6l a

rorovuvgr-esUcyl urNszrEnruu rdmryezprucyERT,
ecnARrsrlsszrEsERT ES HUNGARTKUMoKERT FErEr6s Arr-evrrrrAnsAce
(k6pviseli: V. N6meth Zsolt allamtitk6r 1055 Budapest, Kossuth Lajos t6r 11., a
tovdbbiakban: term6szetv6delemdrt felel6s minisztdrium)
m6sr6szr6l a

MAGYAR MADARTANII ES TERMESZETVEDELMI ECyeSUr-rr lkepviseli: Dr.
Halmos Gerg6, 1 121 Budapest, Kdlt6 utca 21., a tov6bbiakban: MME)
a tov6bbiakban

egyiitt: Felek

kdz6tt. a mai naDon az alebbi felt6telek mellett

I. A megillapodds c6lja

A

mad6rtani kutat6soknak, ezen beli.il is a term6szetv6delmi c6hi madrirmonitoroz6si 6s
madrirgyriniz6si programoknak, illetve a madifu'v6delemnek Magyarorszdgon 6vsziizados
hagyomrinya van. A term6szetv6delem6rt felel6s minisztdrium ds a Magyar Mad6rtani 6s
Termdszetvddelmi Egyesiilet 6r.tizedek 6ta egyiittmrikiidik ezen feladatok kdzds
v6grehajt6s6ban. A Felek a jelen megiillapod6ssal az eddigi sokr6tii 6s szintri
egyiittmrik6d6snek rij keretet kivrinnak biAositani, annak hat6konyabbi t6tele cdlj6b6l.
A jelen egyiittmrikdd6si megrillapod6s n6gy f6 tdmdra terjed ki:
1

.

2.

Orsz6gos mad6rmonitoroz6si programok 6s adatb6zisok miikddtet6se

Ahazai mad6rgyririizds ds a Maddrgyilniz6si Kdzpont mtik6dtetdse
Az illegdlis madarpusztitris elleni k6zds fell6p6s

3.
4. Koz6p- 6s

magasfesziiltsdgri oszlopsorok felmdr6se

a

maddrpusztukisok

megakadf lyoz6sa 6rdek6ben

A megdllapod6s t6m6,iban a Felek egyiittmiikdd6se n6lkiildzhetetlen a hazai mad6r6llom6nyok
6s a kiildnleges madirvddelmi teriiLletek monitoroz6 rendszerdnek mrik6dtet6s6hez, az
el6bbiek eredm6nyeire tdmaszkod6 6rt6kel6sek 6s jelent6sek - kiemelten az EU rtszere
rendszeres id6kdztink6nt szolg6ltatott orszdglelent6sek (a madri,rv6delmi irri,nyelv 12. cikke
szerinti jelent6s) - megfelel6 min6sdgben tdrt6n6 elk6szit6s6hez, valamint a v6dett madarakat
drint6 szind6kos pusztitris, illetve gondatlansrigb6l ered6 pusztulas visszaszorit6sa erdek6ben.

II. A megillapodds hatilya

l. Az egyiittmiikdddsi

megiillapodris kiterjed egyfel6l a term6szetvddelem6rt f'elel<is
miniszt6riumra 6s a nernzetipark-igazgat6siigokra, miisfel6l az MME-re 6s szervezeti
egys6geire (k<izpont, helyi csoportok, madrirv6delmi szakoszt6lyok).

III. A megfllapodis tirgya
A Felek a kavetkezd alapelvekben dllapodnak meg:

1. A

Felek k6lcs6n6sen 6s folyamatosan t6j6kozIaIji* egym6st 6s szervezeti egys6geiket

a meg6llapod6s tartalm6r6l, az abban foglalt feladatok v6grehajtrisrihoz sztks6ges

2.

inform6ci6kr6l;
Tdrekednek az adatok gyrijtdsdhez, feldolgoz6siihoz
fon6sok felkutat6s6ra;

3. Egyiittmtikddnek szakmai 6s

6s

elemzdsdhez sziiks6ges

ismeretterjeszt6 jelentdsek elk6szitdsdben

ds

A termdszetv6delem6rt felel6s miniszt6rium, a nemzetipark-igazgat6sfgok valamint
MME (k<izponti 6s terileti szinten) kapcsolattart6kat jel6lnek ki, akik koordin6lj6k
MME 6s a nemzetipark-igazgat6s6gok kciz6tti tev6kenys6geket, dsszedllitjak

az
az
az

ndpszenisitds6ben;

4.

egyiittmrikdd6sb6l szitrmazo feladatok dves terv6t, ami 6ltal a keletkeaetett feladatok
tervezhet6v6 v6lnak.

IV. Orszdgos madirmonitoroz6si programok 6s adatbdzisok mfkiidtet6se
A Felek kdzremrik6dnek a hazai madirillom6nyok monitoroz6sa 6s tdrkdpez6se sorriLn a
programok 6s adatb6zisok kidolgoz6s6ban, azok koordinSl6s6t sajrit programjaik eset6ben
maguk v6gzik.

A

termdszenddelemdrt felelfs minisztdrium illene a nemzetipark-igazgat6sdgok a
kijvetkezdket vdllaljdk a hazai maddrallomanyok monitorozdsa 6s tdrkdpezdse sordn vbgzett
k6zds munkdk kapcsdn:

l. A

nemzetipark-igazgat6sAgok munkatarsai alapfeladataik ell6trisa sor6n
kdzremiik6dnek a mad6rmonitoroz6si adatok gyrijtds6ben az MME-vel k6zdsen
meghatarozott adat-felv6telez6si protokollok szerint, illetve a rendelkez6sre 6116
lehetos6gek mdrt6k6ig segitik az MME tevdkenys5gft azzal a korl6toziissal, hogy az
dltaluk a munkakdrtkkel dsszefi.iggdsben el<jrillitott adatbrizis, mint szellemi alkot6s

felhasznrildsi

jogdval kiz6r6lag a munkdltat6

nemzetipark-igazgat6s6gok

rendelkeznek;

2. Gyiijtik a 2002-ben indult, a nemzetipark-igazgat6sdgok
fokozottan v6dett 6s telepesen kdlt6 maddrfajok
val6szinris6gdre, dllomrfurynagys6grira

6s

munkatdrsai Sltal vfgzett
el<ifordul6s6ra, f6szkel6si

vesz1lyeneto t6nyez6ire vonatkoz6

alapadatokat;

3. Gfijtik a

2015-ben indult ,,Adathirinyos madrirfajok felm6r6se" 6s ,,Fdszkel6
mad6rfajok tdrkdpez6se" program keretdben a haz6nkban f6szkel<i maddrfajok
el6fordul6srira, f6szkel6si val6szinris6gdre 6s dllomrlnynagysrigara vonatkoz6
alapadatokat;

4. A

miniszt6rium ell6tja a hazai madirfajok monitorozdsival 6s a madrirv6delmi
ir6nyelv 12. cikke szerinti jelent6s elk6szit6s6vel kapcsolatos feladatok nemzetk6zi

5.

k6pviselet6t az Omis Bizotts6gban, 6s ezen feladatok6l tdjlkoztatja az MME{,
esetenk6nt szakdrt6ivel szakmai konzultrlci6t folytat;
A termdszetv6delem6rt felelos miniszt6rium kijeldlt koordindtora r6v6n sziiks6g
szerint 6sszehiv egy 6rtekezletet a felmeriilt feladatok 6s k6rd6sek egyeztetds6re.

Az MME a kr)vetkezdket vdllalja a hazai madardllomdnyok monitorozdsa 6s tdrkipezise sordn
vdgzett kdz6s munkak kapcsarr

6.

Miii<ddteti az 1998-ban dltala kifejlesztett, haz{nk gyakori mad6rfajainak 6llom6nyait
6s f6bb dlohelyeinek 6llapotrit monitoroz6 Mindennapi Madaraink Monitoringja
(MMM) programot, s feldolgozza az orszigszerte v6gzett felm6r6sek adatait, valamint
6vente elv6gzi a mad6rfajok rillomrinyaira 6s a biodiverzitris indik6torok vdltoz6saira
vonatkoz6 elemz6seket, amelyek sziiks6gesek mind haz6nk, mind az EU szdm6ra.
Mrikddteti 6s fejleszti az MMM online adatbrizisSt (mmm.mme.hu);

7. Gytijti a hazai

madrirfajok f6szkelo 6llom6nyainak elofordulisrira, f6szkel6si

val6szinr.is6g6re 6s rlllom6nynagysiig6ra vonatkoz6 alapadatokat (tdbbek kdzdtt a ritka

6s telepesen fdszkel6 madrirfajok felmdr6se, a g6lya adatbiizis stb. programok
mrikddtetds€vel), mind az dnkdntes megfigyel<iktol, mind a nemzetiparkigazgat6s6gok Sltal rendelkez6sre bocs6tott adatb6zisb6l (Mad6ratlasz Program
MAP). Mr.ikcidteti 6s fej leszti a MAP online adatb6zis6t (map.mme.hu);

-

8. Mrikctdteti az MME

Ragadoz6mad6r-v6delmi Szakosztdlya 6s a Magyar
Ragadoz6mad6r-v6delmi Tan6cs fokozottan v6dett ragadozomadtr-fajok orsz6gos
kiiltodllomriny-felm6r6sdre irrinlul6 kdzds programj 6t, feldoTgozza az orszitgszerte
v6gzett felm6r6sek adatait, valamint 6vente 6sszesit6st k6szit a fajok hazai
kdlt66llomdLnyanak helyzetdr6l

;

9. Mrikddteti az iltala 2004 ota koordinrilt, a

haz6nkban telel5 ragadoz6madarrillomrinyok felm6r6s6re 6s monitoroz6srira ir6nyul6 t61i sasszinkron programj6t,
feld,olgozza az orszdgszerte v6gzett felm6r6sek adatait, valamint 6vente 6sszesit6st
k6szit a fajok hazai telel66llomiinydnak helyzet6r6l;
10. Ell6tja a madAr6llomrinyok orszSgos monitoroz6siihoz sziiks6ges szervez6si
feladatokat, s biztositja a terepi felm6r6sek adatainak rlgzitls6hez sziiks6ges
anyagokat (a protokolloknak megfelel6 ritmutat6k, terepnapl6k, munkatdrk6pek.l. A
felm6r6kt6l be6rkez6 adatlapokat 6s terepnapl6kat nyilvrintartdsba veszi, feldolgozza
6s archiwmba helyezi:
1 1. Ell6tja a hazai maditrmonitoroz6 munkdk nemzetkozi k6pviselet6t a European Bird
Census Council (EBCC) ir6ny6ba, arr6l rendszeresen besziimol a term6szetv6delem6rt
felel6s miniszt6rium sz6m6ra. esetenk6nt szak6rt6ivel szakmai konzultrici6t fohtat.

Az adatszolgdltatdsra vonatkoz6an a termdszetvidelemdrt felel6s minisztdrium:
12.

Felhaszn6lisra iLtadja a sajet maga 6ltal koordin6lt, a nemzetipark-igazgat6s6gok
alkalmazottjai, megbizottjai 6s dnkdntesei 6ltal gyrijtdtt madrirrillomanyokra vonatkoz6
szarmaztatott adatokat. Az adat tadts nem 6rinti azokat az adatokat, amelyek eset6ben
az 6nk6ntes adatkdzl6 korliiozta azok harmadik f6l rdsz6re tdrtdnS ritad6s6t. A
felhaszniiliisi enged6ly hatitozaLlan id6tartamra sz6l. A felhasznril6si engeddly alapj rin
az MME saj6t feladatai ell6t6sihoz sziiks6ges m6rt6kben jogosult a felhaszn6l6sra. A
felhasznil6si enged|ly az alibbiakra te{ed ki:
- tdbbszdrdz6s joga
- terjeszt6s joga

-

nyilvAnos el6ad6s joga
6tdolgoz6s, feldolgoz6s joga
Az MME 6lIal megszerzett felhaszn6lSsi jogok k6re nem terjed ki a felhaszndl6si
jogok harmadik szemdlyekre tdrt6n6 iitruhaziis6ra.
13. A mad6riillomrinyok monitorozdsa c6ljrib6l a nemzetipark-igazgat6s6gok munkatiirsai
lehet6s6g szerinl az MME 6ltal kidolgozott protokollokat (MMM, RTM, MAP, stb.)
vagy azokkal kompatibilis, 6tdolgozott vlrltozalail haszn6ljak, a term6szetv6delemdrt
felel<is minisadrium ir6nvmutatiisa mellett:

Az adatszolgdltatasra vonatkoz6an az MME, a termdszeh,ddelemdrt felel4s minisztdrium
sza

kmai koord i naci 6ja

m

el l e t t.

itadja az MME 6nk6ntesei, alkalmazottjai 6s megbizottjai 6ltal
gyrijtdtt madarellomanyokra vonatkoz6 szdlrrnaztatott adatait, illetve a fokozottan
v6dett, telepesen kdlt6 6s adathirinyos fajok eset6ben az alapadatokat. Indokolt
esetben, eseti felk6r6s 6s egyeztet6s esetdn ett<il elt6r6 id6pontban is 6tadja a
term6szetv6delem6rt felel<is minisZ6rium szimAra a megfigyel6sek adatait. Az
adat:itad6s az MME iital mitr adatbrizisba rendezett adatokra vonatkozik. Az 6rintett

14. Felhaszniikisra 6vente

adathirinyos madrirfajok list6jdt a Felek rendszeresen egyeztetik;

Azon adatok eset6ben, amelyekn6l az 6nk6ntes adatkdzl<i korliitoaa azok harmadik f6l
r6sz6re tijrt6n6 ritad6srit, az MME kiil<in megkeres6sben hivja fel az dnk6ntes
adatkdzl6 figyelm6t az adatitadis fontoss6g6ra 6s minden t6le elviirhat6 l6p6st
megtesz annak 6rdek6ben , hogy az adatkdzlo hozzitj ruljon az adat6tad6shoz;
16. Lehet6v6 teszi, hogy a fokozottan vddett, telepesen kd'lt6 6s adathiiinyos fajok
alapadatai (fliggetleni.il att6l, hogy az adal az dllami term6szetv6delmi szervekt<il vagy
civil adatkdzl6t6l szdrmazik) a nemzetipark-igazgat6s6gok szhmdra online
lek6rdezhet6ek legyenek a term6szetv6delmi kezel6si 6s hat6s6gi feladatok
megalapozls6hoz;
15.

17 .

Az

adatbizisaiban a nemzetipark-igazgat6srigok munkatrirsait6l, dllami forr6sokb6l
finanszirozott projektek keret6ben gyrijtdtt adatokat elkiil6nitve kezeli egydrtelmuen
megjel6lve, mely nemzetipark-igazgat6s6gt6l sz rmazik az adat -, hogy sztiksdg
eset6n azok a lehet6 leggyorsabb m6don kiildn is lek6rdezhet6ek 6s 6tadhat6ak
legyenek a nemzetipark-igazgat6s6gok vagy a term6szetv6delem6rt felel6s
miniszt6rium szimiral

18.A be6rkezett adatokb6l elk6sziti 6s a term6szetv6delemdrt felelos minisadrium
szhm|ra tadja a mad6rv6delmi irrlnyelv 12. cikke szerinti jelent6shez, tov6bb6 eseti
felk6r6s 6s egyeztetes alapj6n egy6b felhaszn6l6si c6lhoz sziiks6ges elemz6seket 6s
dokumentumokat (pl. 6llomanybecsl6sek, t6rk6pek, trendek);
19.

Az adatgyiijtdssel 6rintett valamennyi faj eset6ben, a Felek 6ltal kdz6sen megrillapitott
gyakoris6ggal, de legal6bb a madirv6delmi ir6nyelv 12. cikke szerinti jelent6sek
el6k6szit6sekor r6vid 6sszegz6st k6szit M 6llomrlnybecsl6s 6s a trendek
ismertet6s6vel.

V. A hazai madirgyiiriiz6s 6s a Madr{rgyiiriiz6si Kiizpont miiktidtet6se

A

Felek r6szdre megval6sitand6 c6l, hogy a madirgyiruzds 6s az ezzel kapcsolatos
adatgyrijtds a szakmai elviir6soknak ds a jogszabdlyoknak megfeleloen, a termdszetvddelmi
alapelvek szem el<itt tartris6val, egys6ges rendszerben, folyamatosan 6s zdkken<imentesen
miikcidjdn, hangsrilyosan tudomiinyos 6s term6szetv6delmi c6hi projektek keretdben. A
madiirgyriniz6si adatbank kdzkincs, amelynek szakszerii karbantart6sa, valamint tudomiinyos

A hazai madiirgyriniz6s
koordinrikisrit ds a Madrfugyiiriiz6si Kdzpont mrikddtet6s6t a Magyar Mad6rtani 6s
Termdszetvddelmi Egyesiilet vdgzi, a term6szetvddelem6rt felel6s minisztdrium irrinlt6sa
mellett.
6s term€szetv6delmi c6hi gyarapitrisa a Felek sz6m6ra kiemelt c6l.

A

termiszenddelemirt felelSs minisztdrium a megdllapodds keretdben a madargtflriizds
magtarorszdgi koordindci6ja knpcsan vdllalja az alabbiakat:
1. Szewezi 6s lebonyolitja a madiirgyrirLizdsi vizsg6kat;
2. A maddrgytiriiz6si adatok kdzponti nyilv6ntart6srinak, valamint a term6szetv6delmi
c6hi vonuliskutat6si vizsg6latokhoz sziiks6ges jeldl6gyriri.i-beszerz6sek 6s a
madargyriniz6ssel kapcsolatban felmertll6 egy6b feladatok kapcsri,n egyiittmrik6dik a
Madrirgyriniz6si Kdzponttal 6s t6rekszik ezen kdlts6gek anyagi fon6s6nak
felkutatAsiira.

Az MME a megdllapodds keretdben viillalja a magyarorszdgi maddrg,tiiriizds koordindciijdt
az aldbbiak szerint:

3. Nyilvrintartja a mad|rgyijrijz|si bizonyitv{nnyal rendelkezo madrirgyriniz6ket;
4. Minden, a term6szetvddelem6rt felel6s minisztdrium 6ltal ki{illitott madargyrinizdsi

5.

bizonyftv6nnyal rendelkez<i madiirgyriniz6vel ir6sos meg6llapodist kdt, amelyben a
madargyririiz6 a Felek k6zt egyeztetett 6s a Madrirgyiinizdsi Kdzpont 6ltal kiadott
szakmai 6s etikai szabilyzat el6irdsait mag6ra n6zve kdtelez6 jelleggel elfogadja,
egyben tudom6sul veszi, hogy a szabrilyzat el6ir6sainak megszeg6se eset6n a
Madrirgyrinizdsi Kdzpont a madiirgyriniz6 gyririiz6sre vonatkoz6 engeddly6nek
meghatiirozott id6re tcirtdn6 felfiiggeszt6s6t kezdem6nyezheti;
Gondoskodik az orszitgos projektek 6s az egy6ni madrirgyrinizok tev6kenys6g6nek
term6szetv6delmi enged6lyeztet6s6r<il, valamint kdzremrik6dik az engeddlyben, illetve
a term6szetv6delmi jogszab6lyokban foglaltak betartatdsdr6l;

6.

Biztositja az 6rv6nyes kutat6si engeddllyel rendelkez6 gyriniz6k 6s
szdrrdra az orsz6gosan egysdges jelcil6g)'tinik el16t6s6t;

7.

Segiti a rnaditrgyiirizdshez sztiks6ges egy6b eszk6zdk beszerzes6t;

a

projektek

8.
9.

Gondoskodik a gyrinizdsi projektek hosszritrivri miik6d6s6r6l;
Uzemelteti a magyar madiirgytiriiz6si adatbankot kezel<i online alkalmaziist (Tringa),
segiti a felhaszn6l6kat (maddrgyririiz6k 6s megfigyel6k) annak haszn6latiban;
10. Folyamatosan karbantartj a a hazai madrirgyiiriiz6si adatbankot, 6s arr6l rendszeres
id6k6zdnk6nt biztons6gi mrisolatot k6szit;
11

.

Beg)'rijti, a madargyr.irr.iz6si adatbankban rdgziti 6s archiv6lj a a bedrkezb hazai
madrirjel6l6si 6s megkertil6si adatokat, melyhez a termdszetv6delemdrt felel6s
miniszt6rium, illetve teriileti szervei sz6m6ra szakmai feladataik ell6tasahoz 6lland6
hozzdf6r6st biztosit;

vonatkoz6sri megkeriil6seket egyezteli a kiilfiildi madrirgyiiniz6si
kdzpontokkal, az adatbankban r6gziti 6s archivdlj a azoka|'
13. Sziiks6g szerint egyeztet a term6szetv6delem6rt felelos minisztdrium dltal e
megdllapod6s v6grehajt6sa 6rdek6ben kijel6lt koordinritonal;
| 4. Ellitja az EURING tagsriggal kapcsolatos kdtelezetts6geket;
1 5. Gondoskodik a madargyrin26s szakmai szinvonaliinak meg<irz6s6r<il;
16. Folyamatosan ellenorzi a szakmai 6s etikai k€rddsekkel kapcsolatos szabiilyok
betart6sdt, s a tudom6s6ra jutott kiriv6 szabrilltalansrigokr6l, illetve a mad6rgyriniz6s

12.A kiilfttldi

sor6n b{irmely okb6l bekdvetkezett jelent6sebb madiirpusztuliisr6l azonnal 6rtesiti az
illetekes szervezeteket;

a tdrgydvet kdvet6 6v miircius 31. napjdig 6s azt megkiildi
miniszt6rium rdsz€re:
18. Osa<jnzi ds a meg6llapod6s keretein beliil segiti a gyiiniz6si ds megkeriildsi adatok
feldolgoz6s6t c6lz6 tudom6nyos munk6kat.
17. Eves munkajelent6st kdszil"

a term6szetv6delem6rt fele16s

VL lllegrilis madirpusztit6ssal kapcsolatos tev6kenys6gek elleni kiiziis fell6p6sek

A

meg6llapod6s c6lja, hogy a vddett madarakat 6rinto sz6nddkos pusztit6s, illetve
gondatlansiigb6l ered6 pusztul6s (pl. m6rgez6s) megelciz6se, visszaszorit6sa, csdkkent6se
drdek6ben a Felek hat6konyan egytitt tudjanak miiLkddni a megel6z6sben, a konl<r6t esetek
kezel6s6ben, azok kommunik6l6s6ban 6s nyilvrintart6s6ban. Az egyiittmrikdd6s sorrin a Felek
rdszt vesznek
Magyar Ragadoz6mad6r-v6delmi Tandcs M6rgez6s-megel6z6si
Munkacsoportj 6nak mrikdd6s6ben.

a

A termdszenddelemirl felel6s minisztdrium a megdllapodds keret,lben:

1.

Egytittmrikddik az MME 6ltal koordinalt akci6kban 6s koordinalja a nemzetiparkigazgat6sdgok ilyen irrinyfi tev6kenys6g6t;
2. Ellitja az illeg6lis mad6rpusztitrisokkal kapcsolatos feladatok nemzetkdzi k6pviselet6t
(pl. Bemi Egyezm5ny), arr6l rendszeresen tiij6koztatja az MME-I, esetenk6nt
szak6rt6ivel szakmai konzultdci6t folJtat.
A mijkOddsi terAleftik szerint drintett nemzetipark-ieazsat6sagok:
3. Megel6zdssel kapcsolatban egyiittmrikddnek az MME-vel (k6pz6si anyagok
6ssze6llitrisa, kdz<is teriiletbejrir6sok stb.);

4.

M5rgez9s-gyanris mad6r megtal6l6sa eset6n a jogszab6lyok szerint j6mak el, tov6bb6
t|jfkozlatjil< az MME m6rgez6sellenes koordiniitor6t.

5. Az MME 6ltal

vezetett orszdgos illeg6lis mad6rpusztitesi adatb6zishoz biztositjrlk a
rendelkezdsre ell6 fttbb adatokat: d6tum, kdzsdghatar, 6rintett fajok 6s egyedszSmuk,
m6rgez6s tipusa (szand6kos, gondatlan), kimutatott m6reganyag 6s koncentr6ci6,
elj 6r6st folytat6 hat6s6gok, elj 6r6s eredm6nye.

Az MME a megdllapodds keretiben:

6.

A

megel6zdssel kapcsolatban egyiittmrik6dik a nemzetipark-igazgat6srigok
Termdszetvddelmi Orszolgrilatrival (kdpz6si anyagok dsszedllitdsa. kdzcis

teriil etb ej 6r6sok stb.);

7.

Mirgezlsgyanus esetben: elpusztult mad6nal kapcsolatban, az MME-hez drkezo
rillampolg6ri bejelent6s eset6n az MME tagja halad6ktalanul 6rtesiti az illet6kes
tirszolgillat-vezet6t vagy a tiljegys6g-vezet<it 6s a helyszinre megy. Amennfben
val6szinr.isithet6 a m6rgez6s, en6l kiildn 6rtesiti az illet6kes 6rszolg6lalvezet6t vagy a
tiijegys6gvezet6t. A val6sziniisithet6en m6rgezett, de m6g 6l<i rillatot halad6ktalanul az
6llat megfelel<i ell6tAsara alkalmas ment6kdzpontba szitlida 6s el6zetesen 6rtesiti az
illet6kes term6szetv6delmi hat6s6got;

8.

Adatb6zisba rendszerezve folyamatosan gytijti a nemzetipark-igazgat6s6gok 6s az
MME felmdr6i 6ltal gyrijtiitt, az illeg6lis madrirpusztitisra vonatkoz6 adatokat;

9.

Evente, illetve eseti k6r6s alkalmrival a m6rgez6s elleni illeg6lis cselekm6nyekr<il sz6l6
orsz6gos adatb6zisb6l biaositja a mrikdd6si teriiletre vonatkoz6 alapadatokat, valamint

M

orszagos dsszesit6seket.

Az adatbazis adataira

va16 hivatkozdskor az ..MME 6s a
nemzetipark-igazgat6s6gok nyilv6ntartdsa" forrrist kell feltiintetni.

vII. Kiiz6p- 6s

a madrirpusztuLisok
megakadilyozisa 6rdek6ben
A meg6llapod6s c6lja, hogy mad6rv6delmi szakmai szempontok alapj6n megalap ozza azokar
a jdv6beli tev6kenys6geket, amelyek csdkkenthetik a kijz6p- 6s magasfesziiltsdgii
magasfesziilts6gii oszlopsorok felm6r6se

szabadvezet6k h6l6zaton tdrt6n6 mad6rpusztulds m6rtdk6t.

A nemzetipark-igazgat6sdgok a megdllapodds keretdben:

1. Biztosid6k, hogy a vesz6lyes oszlopsorokra vonatkoz6 adatgyrijt6sekben

2.

a

nemzetipark-igazgat6segok munkatarsai mindenkori kapacitSs6nak friggv6nydben,
szak6rtelmiiknek megfelel<ien mint adat-felvdtelez6k r6szt vehessenek azzal a
korl6toz6ssal, hogy az iiltaluk a munkak6rtikkel dsszeftigg6sben el<irill(tott adatbi2is
mint szellemi alkot6s felhaszn6l6si jog6val kizrir6lagosan a munkrlltat6 nemzetiparkigazgat6s6gok rendelkeznek;
Felhasznrll6sra itadjirk az MME r6sz6re a nemzetipark-igazgat6siigok alkalmazottjai,
megbizottjai ds dnkdntesei 6ltal gyrijt6tt adatokat egy k6zds adatbiizis ki6pit6se
c6lj6b6l;

3. A

kdz6pfesztilts6gti oszlopok felmdr6se cdlj6b6l lehet6s6g szerint az MME 6ltal
kidolgozott, 6s a Felek iiltal el6zetesen egyezetett protokollokat haszndljrik.

Az MME a megdllapodds keretdben:

4.

Evente megszervezi

a

k6z6pfesztilts6gri oszlopsorok felm6rdsdt, tov6bbi azok

szigetel6s6ben val6 kdzremiikdd6st;

5.

Adatbrizisba rendszerezve folyamatosan gyrijti a nemzetipark-igazgat6s6gok 6s az
MME felm6r6i altal gytijtdtt, a szabadvezet6kek ment6n tcirt6n6 madarpuszt uliisokra
vonatkoz6 adatokat;

6.

Felhaszndl6sra 6tadja az

MME 6nk6ntesei, alkalmazottjai

6s megbizottjai 6ltal

gyrijtiitt

adatokat:

7.

Evente egyeztet a MAVIR Zrt.-vel, hogy mely magasfesziilts6gii mintaszakaszokat
mdrik fel.

VIII. Az adatok felhasznil6s6nak felt6telei
A fenti programokst drintd adatok felhaszndldsdnak feltdteleit a Felek az aldbbiakban
r6gzitik:

l. Az

egyes programok eset6ben

a Felek a

kdvetkez<i tfpusrl adatokat adjrik rit

egym6snak:

A term6szetv6delemdrt felel6s miniszt6rium alapadatokat szolg6ltat az MME r6sz6re:
- az,,Illegrilis mad6rpusztitdssal kapcsolatos tev6kenys6gek elleni kdzds fell6p6sek"
program kapcsiin;

- a

,,Kdz6p- 6s magasfesziilts6gti oszlopsorok felm6r6se
megakad6lyoz6sa 6rdek6ben" program kapcsiin.

A

a

madrirpusauldsok

termdszetvddelem6rt felel6s miniszt6rium, illetve a nonzetipark-igazgat6s6gok
UTM n6gyzetekhez k<jtdtt szitrmaztatott adatokat szolgiiltatnak az MME r6szere:

-

a,,Fokozottan vedett 6s telepesen leszkel6 madrirfajok 6llomanyrinak felmdrdse"
program kapcs6n;

-

az,,Adathi6nyos fdszkel6 madrirfajok felm6r6se" program kapcs6n;
a,,F6szke16 maddrfajok tdrk6pezdse" program kapcsdn.

Az MME alapadatokat szolgdltat a termdszetvddelem6rt felel6s miniszt6rium rdsz6re,
illetve biaositja azok gyors lek6rdez6si lehet6s6g6t a nemzetipark-igazgat6s6gok
sz6m6ra:

-

minden fokozottan v6dett, telepesen kolt6 6s adathirinyos madrlrfaj eset6ben, az
dsszes fe1m6r6si program keret6ben;

-

a ,,Ritka ds telepesen f6szkel6 madrirfajok dllomriny6nak felm6rdse" progrtrm
kapcs6n;

-

az ,,Illeg5lis mad6rpusztit6ssal kapcsolatos tev6kenys6gek elleni kdzds feli6p6sek"
program kapcs6n;

- a ,,Kdz6p- 6s magasfesziilts6gti

oszlopsorok felm6r6se

a

mad6rpusztultisok

megakad6lyozisa 6rdek6ben" program kapcsrin;

Az MME UTM n6gyzetekhez k6tdtt sz|maztatott el<ifordul6si adatokat szolgdltat

a

term6szetv6delern6rt fele16s miniszt6rium r6sz6re:

-

minden m6s mad6rfelm6r6si program (p1. t6li sasszinkron) kapcsiin.

A

Felek kdzdtti adatszolgriltat6s, illetve felhaszn6l6si jog 6tenged6se ett6l eltdr6

(MAP)" kapcs6n;
a,,Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM)" program kapcs6n;
a ,,Madiiratlasz Program

a madrirgyriniz6si adatbiizis alapjdn;

tartalmri eseti meg6llapod6s hi6nyriban k6lcsdnds 6s ingyenes;
3.

A

Felek dsszehangoljiik a meg6llapod6s szerinti adatgyrijt6sek protokolljait.
Megegyeznek az egyes 6tad6sra keriil6 adatbrizisok pontos form6tum6r6l, melynek
felt6tele, hogy az adatok kompatibilisek legyenek a Felek 6ltal iizemeltetett
adatb6zisokkal;

^

A

5.

A

a

a

szervezet
Felek ndluk foglalkoztat6si jogviszonyban 5ll6k sz6mara,
feladatkdr6be tartoz6 feladatok ellfiti$illozhozzdf6r6st biztositanak az adatokhoz;

Felek az tadott adatokat 6tdolgozhatj6k 6s feldolgozhatjak, tdbbek kdzdtt a
k6vetkez6 c6loka: term6szetv6delmi kezel6si, fenntart6si, 6ltihely-rehabilitdci6s

tervek k6szit6se 6s megval6sit6sa; nemzetkdzi jelent6si 6s besz6mol6si k6telezetts6gek
teljesit6se; k6myezeti nevel6s, oktatds, szeml6letformrilis; vagyonkezel6si
tev6kenys6g megalapozdsa; term6szetv6delmi biol6giai kutat6s; hat6sfgi eljar6sokban
val6 kdzremrikdd6s; nem hat6s6gi elj6r6s keret6ben j6vrllhagyand6 tervek, programok
v6lem6nyez6se;
6.

A Felek egym6ssal elozetesen egyeztetik az €rz6keny adatok k6r6t 6s felhaszn6lisuk
m6dj6t, ezeket az adatokat az egyeztet6snek meglelel6 m6don terjeszthetik,
mutathatjfk be hivatalos honlapjukon 6s kiadvanyaikban, illetve adhatj6k el6
nf lvinosan;

7.

Valamennf felhaszn6l6si m6d mellett feltiintetik, hogy a jelen megillapodds szerint
rendelkez6sre bocsAtott 6s felhaszn6lt adatok forr6sa az illwni term6szetv6delem 6s az
MME kdzds adatb6zisai;
A jelen meg6llapodSs szerint 6tadott adatok felhaszndl6s6b6l k6sziilt publik6ci6kb6l a

8.

Felek egy'rn6s r6sz6re tiszteletp6ldSnyt juttatnak el;

9. A Felek az egyrnds rendelkez6s6re bocs6tott alap- 6s feldolqozott

adatokat harmadik
felnek az atad6 F6l hozzrijdrulasa 6s el<izetes inisos engedd-lye n6lkiil nem adjeik ki
(kiv6ve a hat6s6gi eljrir6sok trimogatrisara szolgril6 adatszolgiltat6st az egyes
Korm6nyhivataloknak, illetve az Eur6pai Uni6s kdtelezetts6gek teljesit6s6t), e
meg6llapod6sban foglaltakt6l eltdr6 c6lra nem hasznrili6k fel 6s nem kezelik
saj ritj

10.

ukk6nt;

e meg6llapod6s m6sk6nt nem r6gziti, ott hivatalos,
jegyz6kdnywel hitelesiteu adatiitad6s dvente egy alkalommal t6rt6nik a
term6szetv6delem6rt felel6s minisztdrium 6s az MME r6sz6r6l. A trirgy6v sor6n
keletkezett, adatbdzisba rendezett 6s a Felek el<izetes megegyez6se alapj6n
meg6llapitott adatokat a Felek legkds<ibb a kdvetkez6 6v m6rcius 31-ig kdtelesek
egym6snak digit6lis formdban 6tadni. Emellett sztks6g eset6n irrisbeli megkeres6s
Amely t6makdnikben

alapjrin, elcizetes egyeztetdst 6s j6vrihagy6st kdvet6en - eseti jelleggel brirmely
alkalommal tdrtdnhet jegyz6kdnyvvel hitelesitett adat6tad6s. Az els6 adatiitad6sra az
aliiiriist kdvet6 miircius 3 1-ig keriil sor, az elozo 6vi adatok vonatkoziisiiban.

lX.

ZA16 rendelkez6sek

l.

A Felek meg6llapodnak

abban, hogy az egyiittmrikdddsi megrillapodrisban foglaltakat

minden 6vben egy alkalommal a koordin6torok 6ltal 6sszehivott 6rtekezleten 6rt6kelik.
6s az esetleges m6dosit6sra javaslatot tesznek;

2.

Jelen megrillapod6s m6dositris6t b6rmelyik F6l kezdern6nyezheti.
F6l k6pvisel<1j6nek friisos j6v6hagy6s6val ldp hat6lyba;

3.

Jelen megrillapod6s az aliirbs napj6val lep hat6lyba figyelemmel a meg6llapod6s
VIIVl0. pond6ban irtakra is - ds azt a Felek hatrirozatlan id6tartamra kdtik;

A m6dosit6s a k6t

4. A

meg6llapod6st brirmelyik F6l irrisos felmond6sa megsziinteti. A meg6llapod6s a
nyilatkozat m6sik F6l eld tdrt6no kdzhezv6tel6nek napj6val, illetve eredmdnJtelen
k6zbesit6s eset6n a postai k6zbesit6s m6sodik megkis6rl6sdt k6vet6 6t6dik
munkanapon szrinik meg;

5. A megrillapod6sban nem szab6lyozott
sz6l6 2013. 6vi

V.

tdrv6ny,

k6rd6sekben a Felek a Polgriri Tdrv6nykdnyvrol

az

informitci6s dnrendelkez6si

jogr6l 6s

az

informiici6szabadsdgr6l sz6l6 2011. 6vi CXII. t6rvdny, valamint a szerz6i jogr6l sz6l6
1999. 6vi LXXVI. t6rv6ny, 6s az egy6b vonatkoz6 jogszabdlyok el6ir6sait tekintik
ir6nyad6nak.

A 4 p6ld6nyb6l 6s p6ldrinyonk6nt 9 oldalb6l 6116 megrillapod6st a Felek elolvast6k 6s k6z<isen
6rtelmezt6k, s mint akaratukkal mindenben megegyez6t, ana jogosult kdpvisel<iik riltal
al6irdsukkal hitelesitett6k. A meg6llapod6sb6l 2 p6ld6ny a term6szetv6delem6rt felel6s
miniszt6riumot, 2 p'ldiny az MME-t illeti.
Budaoest. 201 6. febru6r
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Dr. Halmos Gerg<i
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