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l tirg.1 . Magyar Maddrtani ds lemdszetv6delmi
Igyesiilet engeddly-kdrelme

HATAROZAT

t.

A Magyar Maddrtani es Tenneszetr edclrni Egycsi.ilct ( I l2l Butlapest. Kclltci u. 2 | .. KUJ szdm:
| 0 | 2339 54;, tov6bbiakban Enged6lyes) r6sz6re

enged6lyt adok

fajv6delmi programok keret6ben az akibbi tdblizatban f'elsorolt v6dett 6s fbkozottan vedett
yagadoz6 madarak (FulconiJbrmes ,y;p.), baglyok (Strigi/brmes .rpp. ), a fbkozottan v6dett t-ekete

golya (Ciconia nigru) 6s a v6dett holl6 (C'orvris corax) magyarorsziigi dllorndnyainak
term6szetv6delmi c6hi kutatrisihoz, szhrmaz6kainak gyiijt6s6hez az eg6sz orszrig teriilet6n,
v6dett term6szeti teriileteken vaki gyiijt6s6hez valamennyi v6dett teriileten, valamint
szirmaz6kainak birtokban tartrisrihoz 6s bemutatrisrih oz az alabbi felt6telekkel:

l. A hatiirozat Magyarorszdg egesz- teriileten ar alabbi fhjok kutatrisi, gy.tijtdsi, birtokban
tartdsi 6s bemutatiisi tev6kenys6geit enged6lyezi:

Magyar n6v Tudomrinyos n6v V6detts6q

dariizscilw lerni.t upivortts lbkozottan v6dett

bama kiinya Milvus migruns fbkozottan v6dett

voros kdnya Milvus milvus fokozottan v6dett

r6tisas Ha I ictc ct u.v al b ic i I lct fokozottan v6dett

kigyriszdlw Circaetus pctllicus ibkozottan vedett

bama r6tih6ia (lircus aeruginosus v6dett

k6kes r6tih6ia C ircu.s Lluntus v6dett

1'ak6 r6tih6ia ()ircus macrouru.r tbkozottan v6dett

hamvas retiheia Circu.t ltyyurgus lokozottan v6dett

h6ia Accipiler gentilis v6dett

karvaly Accipitar nisus v6dett

kis h6ia Accipiler brevipas tbkozottan v6dett

egeresz<ilyv Buteo hutttt v6dett

pusztai <ilyv Buteo ru/inus tbkozottan vedett
gatyds 6lyv Buleo lagtpus v6dett

bekiszo sas Aquila pomarinu fokozottan v6dett

f'ekete sas Arluila clanga fokozottan v6dett
pusztai sas Aguila nipalensis fokozottan v6dett
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sas Auuila heliaca fbkozottan v6dett

szirti sas Aquila chrysoeto.t fokozottan v6dett

tdrpesas Hierauelus pennotus fokozottan v6dett

hal6szsas Pandion haliaetus fokozottan v6dett

feh6rkarmri v6rcse Falco naumanni fokozottan vedett

voros vercse Falco t innunculus v6dett

k6k vdrcse Falco vespertinu.s fokozottan v6dett

kis s6lyom f'alco columbarius v6dett

kabas6lyom Falco subbuteo v6dett

kerecsens6lyom Fultt t cherrug fbkozottan vddett

vdndors6lyom Falco peregrinus lokozottan v6dett

gy<ingybagoly Tyto alba tbkozottan v6dett

fiileskuvik Otus scops fbkozottan vedett

uhu Bubo bubo fbkozottan vidett
kuvik Athene noctua tbkozottan v6dett

macskabagoly Strix aluco v6dett

uriili bagoly Strix uralensis fokozottan vedett

erdei fiilesbagoly Asio otus v6dett

r6ti flilesbagoly Asio flmnmeus iokozottan vedett

i'ekete 96lya Ciconia nigra fokozottan v6dett

holl6 Corvus corax vedett

2. Az engedely a hat6rozat jogerore emelked6s6tol 2020. riprilis 30-ig 6rv6nyes.
3. A kutatiisokat Solt Szabolcs (5945 Kardoskft, Miksz6th K. u.6.) irdnltja.
4. Az egyes fajok lajvddelmi programj6nak, kutatiisiinak koordiniitorai, a birtokban tartes,

bemutat6s helvszinei. a koordinStor szervezet6nek cime:

Koordin{tor Szervezet Szervezet cime

Dr. Boldogh Siindor Aggteleki Nemzeti Park Igazgat6siig
3 758 i6svat'o, Tengerszem
oldal I .

Dr. Tam6s Enik6 Anna
Baja Ifi isdgi Term6szetv6delmi
Egyesiilet

6500 Baja, Petofi sziget
11.

Szinai P6ter
Balaton-felvid6ki Nemzeti Park
leazgatosde

8229 Csopak, Kossuth u.

lo.

Bank Ldszl6
Baranya Termdszeti Ert6kei6rt
Alapitvriny 7622 P6cs. Sikl6si frt 22.

Tcircik Hunor Bese Term6szetv6delmi Egyesiilet
3463 N6gyes, Istvan kirrily
u.25.

Kazi R6bert B<irzs<iny Alapitv6ny
2 120 Dunakeszi, Kertdsz
u.l

Pongriicz Ad6m Biikki Nemzeti Park Ieazsat6sdg 3304 Eger, S6nc u. 6.

Gaborik Akos Duna-Drdva Nemzeti Park lgazgatoshg 7625 Pecs, Tettye t6r 9.

Kl6bert Antal Duna-Ipoly Nemzeti Park leazeat6s6e
I l2 I Budapest, K6lt6 u.
21.

V:iczi Mikl6s Fert6-Hansris Nemzeti Park 9435 San6d, R6v-



igazgat6s69 K6csagv6r Pf. 4.

Schmidt Andrds

Foldrnrivel6siigyi Miniszt6ri um
K<imyezet- 6s Terrneszetvc;delm i

Helyettes Allamtitkarsiiga
1055 Budapest, Kossuth
Laios t6r ll.

tr/i',n.nci a llrr- 6s l\iAr,6nwlzprt
I 146 Budapest, Allatkerti
krt.6-12.

Dr. Klein Akos Gyonsybagolw6delmi Alapitvdny
8744 Orosztony,
Temesv6ri u. 8.

Ecsedi Zolt6n
Horlobdgy Term6szetv6delmi
Egyesiilct

4060 Balmazrljv6ros,
Darassa tanya 02069 HRF

Tihanyi Gdbor Hortobagyi Nemzcti Park Igazgat6sdg
4024 Debrecen, Sumen u.

2.

L6rrint Mikl6s Kiskuns6gi Nernzeti Park Igazgat6s6g
6000 Kecskem6t, Liszt F.
u. 19.

Toth Imre
K6rcis-Maros Nemzcti Park
Igazgat6s6g

5540 Szarvas, Anna-liget
l.

Dr. D6ri J6nos Maddrk6rhriz A lapf tvriny
4071 Hortobrigy, Petofi t6r
o.

Dr. Horv6th M6rton
Magyar Mad6rtani 6s

Term6szetv6delmi Egyesrilet
1121 Budapest, K6lt6 u.
21.

B6rces Jiinos
Magyar Nemzeti Ragadoz6madiir-v6d6
6s Solym6sz Egyesijlet

2234 Mag\od, Kinizsi u.

451a.

Lakos Istviin Magyar Solymdsz Egyesiilet
6100 Kiskunf6legyh6za,
B6ke u. 3.

Hiimori D6niel
Magyarorsziigi Kuvik Oltalmi
Egyesiilet

2230 GyomrS, Kinizsi u.
14.

Sallai Zolt6n Nimf'ea Term6szetv6delmi Egyesiilet
5420 Ttrkeve, Erd6sz6l u.
1.

N6meth Csaba Ors6gi Nemzeti Park Igazgat6srig
9941 Oriszentp6ter,
Siskaszer 26la.

Molndr lstvdn Lotar Pilis Term6szetv6delmi Esvesiilet
2000 Szentendre,
Sztaravodai irt 52.

Viszl6 Levente Pro V6rtes Krizalaoitvdnv
8083 CsriLkvriLr, Kenderesi
u. Geszner-h6z

Dudds Miklos R6naorzo Termeszetv6delmi Esvesiilet
4225 Debrecen, Vcilgy u.

16.

T<im6sviiry Tibor Somogy Term6szetv6delmi Egyesi.ilet
8708 Somogytajsz,
Kossuth u. 62.

Borbfth P6ter
Unim Komyezet- 6s Termeszetv6delmi
Egyesiilet

3360 Heves, Dob6 it I . 2.
lh. s.

Haraszthy L6szl6 Bama 6s Voros K6nya Munkacsoport
1 174 Budapest,
Damianich u. 58.

Szelenyi Bal6zs R6tisas Munkacsoporl
1025 BudapeSt, Csal6n u.

45/b.

Papp G6bor Kigyriszdlw Munkacsoport
4225 D ebrecen-J ozsa,
Bocskai u. 20.

Tumy Zolt6n Hamvas Retih6ia Munkacsoport 1026 Budaoest. Pasar6ti u.



12t-123.

Pongriicz Ad6m B6kdsz6 Sas Munkacsoport
3 534 Miskolc, Miiria u.

56.

Dr. Horviith Mdrton Parlasi Sas Munkacsooort
3300 Eger, Apatlalvi tt
tJ.

Firrndnszky Gdbor Szirti Sas munkacsoport
3881 Abairjsz.int6,
Haniinyi irt 6.

Morandini Piil V<iros V6rcse Munkacsoport
101 3 Budapest. Attila u.

39.5t2.

Dr. Palatitz P6ter K6k V6rcse MunkacsoDort
1 021 Budapest. Sz6chenyi
emlekirt u. 14.

Bagyura Jdnos Kerecsens6lvom Munkacsooort
21 20 Dunakeszi, Anna u.

10.

Pnrmmer M6tyds Viindors6l yon.r Munkacsopod
2500 Esztergom, B6ke ter
58.

Dr. Klein Akos Gy6ngybagoly Munkacsoport
8744 Orosztor.ry,
Temesv6ry u. 8.

Petrovics Zoltiin Uhu Munkacsoport
3916 Bodrogkeresztir,
Ady E. irt 5.

Hrimori Ddniel Kuvik Munkacsooort
2230 Cydmro, Kinizsi u.

14.

Kalocsa Bela Fekete G6lva Munkacsooorl 6500 Baia, Naey l. u. 15.

Dr. Horvdth M6rton M6rgez6s-megel6z€si Munkacsoport
3300 Eger, Apdtfalvi rlt
z-).

Solt Szabolcs Aramiit6s-megeloz6si Munkacsopofi
5945 Kardoskrit, Mikszrith
K. u. 6.

5. Az adatgytijtdsben, kutat6sban a Magyar Madrirlani 6s Term6szetv6delmi Egyesi.ilet
munkatiirsai, valamint dnk6ntesek is r6szt vehetnek. A madarak megfogdsrit, jeldl6s6t
kizir6lag az adott fajra 6rw6nyes gyriniz6si bizonyitviinnyal rendelkezij szem6lyek
vegezhetik.

6. A madarak megfogrlsa, m6r6se, jel<il6se sor6n az Egyesiilet Miik6d6si Szab|lyzatdnak ,l
macldrgyiiriizds szakmai ds etikai szabdlyzata" cimri mell6kletben leirl m<idszertani es

' etikai szabiilyokat kell betartani.
7. A jeldl6shez t<irt6n6 megfogris huzamosabb ideig nem zavarhatja a v6dett 6s fbkozottan

v6dett madrirf ajok norm6lis 6lettev6kenys6g6t.
8. A jelolds fi6krik eset6n f6szken, kif'ejlett madarakn6l a fajn6l szokv6nyosan haszniilt

fog6eszk<iztikkel valti megfogiis utiin t<irt6nhet.
9. A kutatdsok keret6ben enged6lyezem a 2. sz6mi mellekletben meghatiirozott fajri 6s

p6ldrlnyszrimri madarak jel<il6s6t rridi6ad6val, dataloggerrel, geo-lok6torral, PTT ad6val,
illetve mriholdas jelad6val a kutat6s c6ljainak megfeleloen. A jelad6k felhelyezes6t csak
gyakotlott szem6ly, a fajra vonatkoz6an €rv6nyes gy.tiriiz6si engeddllyel rendelkez6
mad619yrinizo, v6gezheti.

10. A fenti fajok f6szkeinek k6zeleben a 2. szimu mell6kletben meghatiirozott sziimu
fot6csapda vagy kamera kihelyezhet<i oly m6don, hogy az a ktilt6 madarakat semmi
esetre se zavarja vagy veszdlyeztesse. A fot6csapda, kamera kihelyez6se az erre a c6lra
kialakitott mesters6ges kdlt6l6d5kba, k6lt6odtkba t<jrt6nhet, egyeb f6szkek eset6ben
csak k6lt6si idon kiviil, illetve a 3 hetes kort el6d fi6k6s f6szekaljakhoz enged6lyezett.



11.A v6dett vagy lokozottan v6dett rnadrirtajok elhullva tal6lt p6ldenyait a teriiletileg
i11et6kes nemzeti park igazgat6srighoz be kell jelenteni. Amennyiben az igazgat6s6g

hozzitj|rul, az Enged6lyes a tetemet f-elhaszndlhatj a k6rbonctani vizsgilatokhoz. A
vizsg6latokat krivet6en a sziirmaz6kokat az igaz-gatosttg r6sz6re bc kell szolgriltatni.

Prepar6ltat6shoz a tenn6szetv6delmi hat6srigt6l kiilon enged6ll kell k6mi.
12. Enged6lyes a ftlsorolt madarfajok f'6szkeinek, f6szektelepeinek rendszetes ellenorz6s6t

vdgezheti. A megfigyeldsck sorirn be kell tartani azt a tavoisdgot, ami a feszken uio
madarak biztonsdg6rzet6t nem zavarja. A 16szek ellenorz6sek sordn tcirekedni kell arra,

hogy a fokozottan v6dett rnadarak zavards6t minimaliz6ljdk.
l3.A fbkozottan v6dett tajok ttszk6nek cller.rorz6se, illetve minden, a tbkozottan v6dett

madrirfajok egyedcit ktizvetlenijl 6rint<i beavatkozes (mintav6tel, gytiniz6s, jelad6,
adatgyiijtci f'elhelyez6se) megkezdese elott lcgalabb 5 munkanappal a teriiletileg illct6kes
nemzeti park igazgat6szigot 6ftesfteni kell.

l4.Az enged6lyben szcrcplo v6dctt 65 fbkozottan vedett maddrfajok s6riilten taliilt, vagy
egydb ok miatt legyrengiilt, cindllo 6letre ideiglenesen vagy v6glegesen alkalmatlan
p6ld6nyait a megtakil6nak a teriiletileg illet6kes konniinyhivatal komyezetv6delmi ds

tcrin6szetvcdclmi fiiosztilya, valamint a teriilctileg illet6kes nemzeti park igazgat6sdg
r6sz6re be kell jelenteni, czt kovetoen - a term6szetv6delmi hat6siig t6j6koztatrisa alapjdn

kezdcidhet meg a madiir mentokdzpontba val6 szrlllitdsa. A mentett vddett vagy
fokozottan v6dett madarak biftokban tarliisiihoz a term6szetv6delmi hat6srig kiilcin
enged6lye sziiks6ges.

15. Enged6lyes a 2. szin'it melliklstben meghatiirozott faj[ 6s p6lddnysziimri madarak
sz5rmaz6kainak gyrlijt6s6t v6gezl.reti az al6bbiak szerint:
- v6w6tel genetikai, virol6giai, szerol6giai, valamint parazitol6giai vizsg6latok c6lj6ra
- pihetollak gytijt6se DNS mintak6nt
- kivedlett tollak gytijt6se a t-6szkek kcimy6k6rol
- potencialis virusvektor szlnyogok 6s ektoparazit6k gyrijtese a f'6szkekbol es

komy6kiikrol
- t6pl6l6kmaradvdnyok, kripetek gyiijtese a t6szkekb6l 6s azok ktimy6k6rol, valatrint az

ciszi gyiilekezok hely6rol
- bezdpult tojrisok gyirjt6se
- elpusztulva tal6lt egyedek gyiijt6se 6s k6rbonctani vizsgiilata.

16. Enged6lyes a 2. szitmi mell6kletben mcghatarozott fajf 6s p6lddnyszdmir madarak
sz6rmaz6kainak (tollak, v6mintrik, kdpetek, clhullott egyedek, bez6pult tojrisok)
birtokban tartis6t 6s bemutat6siit v6gezheti.

17. A v6rv6telt csak megf'elelo gyakorlattal 6s a lajra 6rv6nyes gyliruz€si bizonyitv6nnyal
rendelkezo szem6ly v6gezheti. A v6rv6tel a felkarcsonti v6n6b6l trirt6nhet, a beavatkoz6s
elott az 6rintett bort'eliiletet ferlotlenfteni kell.

I 8. A vermintdk vizsgdlata a Szent lsn 6n Egyetem Allaton os-tudomdnyi Kar Biologiai
Intezet6nek Konzerviici6-genetikai laborjriban, valamint a NEBIH Allat-eg6szs6giigyi
Diagnosztikai lgazgat6s6gniil, a parazitol6giai rnint6k f-eldolgoz6sa a Magyar
Term6szettudom6nyi Mfzeumban, a tiipkilekmaradviinyok, kopetek vizsgiilata a Magyar
Term6szettudomanyi Mrizeum kozpontj6ban, teriileti szervezeti egys6geiben, valamint a

Nyugat-Magyarorsziigi Egyetemen tcirldnik.
l9.A szdrmaz6kok birtokban tartrisrinak, bemutat6s6nak helyszine csak kiilon enged6llycl

v6ltoztathat6 meg.
20. A v€dett vagy fbkozottan v6dett madrirfajok elhullva talilt p6ld6nyait a teriiletileg

illet6kes nemzeti park igazgat6sitg)toz be kell jelenteni. Amennyiben az igazgal6s'ig
hozzdjirul, az Enged6lyes a tetemet felhaszn6lhatja k6rbonctani vizsgiilatokhoz. A



vizsgdlatokat k<ivetoen a szdrmaz6kokat az igazgat6sig r6sz6re be kell szolgriltatni.
Prepariiltatiishoz a termdszetv6delmi hat6srigt6l kiildn enged6ly,t kell k6mi.

21. Enged6lyesnek a teljes kutatrisi, gyrijt6si id6szakra vonatkozoan lblyamatosan
biztositania kell az ellen6rz6s f'eltdteleit a tem6szetv6dehni hat6sdg szdm6ra.

22. Enged6lyesnek a kutatrisr6l 6s a gyijt6si szifumaz6kokr6l cisszefbglalii jelentdst kell
beadnia a teriiletileg 6rintett nemzeti park igazgat6siigok, a F6ldmr-ivelesi.igyi
Miniszt6rium Term6szetmegoiz6si Foosztdlya, valamint az Orszdgos K<imyezetv6delmi
ds Tenn6szetv6delmi Fofeliigyelos6g r6szdre minden kutat6si 6vet kciveto ev f'ebrudr 28-
lg.

A ten!6szet v6delm6rol sz6lir 1996. 6vi LIII. tcirvdny (tov6bbiakban: Tvt.) 80. 
"s 

( I ) bckezd6s e)
pontja 6rtelm6ben, oki tevlkenysdget,el vagy nultrs:ttistit'ul u termls:etvidelnri houlstig
engatlilythe:, hozzd jdruldsrihoz ldtott tevlkenysdget enged{ly. ho:ztiitirulds ndlklil wg1,alt6l
c lti riie n t,i gez I e rmdsze tvt de lmi birsdgot kat e le s./izetni.

l'{atdrozatom cllcn krizigazgat.lsi [rton tovdbbi jogorvoslatnak helye nincs. annak bi16sdgi
t'eliilvizsgrilatiit - jogszab6lys6rt6sre hivatkozrissal a k6zl6stol sz6mitott 30 napon beli.il a

Fot'eli.igyelos6ghez 3 p6ldrinyban benyrijtott, de a Fov6rosi Kcizigazgat[si 6s Munkaiigyi
Bir6sdghoz cimzett keresettel lehet kemi.

A bircis6g a pert trirgyal6son kiviil birrilja el, a f-elek b6nnelyik6nek k6relm6re azonban t6rgyakist
tart. Az iigyf'61 a tdrgyal6s tartes6t a keresetlev6lben, illetve az alperesi ellenk6relem
k6zhezv6tel6tol sziimitott 8 napon beliil iriisban k6rheti.

II.

A Magyar Madrirtani es Termeszetvedelmi Egyestilet 1 | l2l Budapest. Kdlro u. 21.. KUJ szam:
| 0 | 2339 54; tovdbbiakban Enged6lyes) r6sz6re

enged6lyt adok

fajv6delmi programok keret6ben fokozottan v6dett teriiletekre valti bel6p6sre az aldbbi
felt6telekkel:

l. Az enged6ly a hatdrozat joger<ire emelked6s6tol 2020.dprilis 30-ig 6rv€nyes.
2. Fokozottan vedett tertiletekre val6 belep6st az 1. sz6mu mellekletben felsorolt teriiletekre

cs programkoorcliniitor szem6lyek r6sz6re enged6lyezem.
3. Fokozottan v6dett teriiletre t<irt6no bel6p6s tervez6se eset6n a sz6nd6kot l0 rrunkanappal

elore ir6sban kell jelezni a teriiletileg illet6kes nemzeti park igazgattisrignak.

A term6szet v6delm6r6l sz6l6 1996. 6vi LIII. tcirv6ny (tovdbbiakban: Tvt.) 80. $ ( I ) bekezd6s e)
pontja 6rtelm6ben, aki tevdkenysdgdvel vagy mulasztdsl;ctl a termtszetvidelmi hatdsirg
engedilydhez. hozzdjdruldsdhoz kdtdtt tevdkenystget engeddly, hozzltjdrulds nilkiil vagy altdl
eltdrden vigez termdszetvidelmi birsdgot kArcles /izetni.

Hatdrozatom ellen k6zigazgatdsi uton tovdbbi jogorvoslatnak helye nincs, annak bir6srigi
feliilvizsgiilatiit - jogszab6lys6rt6sre hivatkoz6ssal - a kcizl6stol szrimitott 30 napon beltil a
Fofeliigyelcls6ghez 3 p6ldrinyban benyirjtott, de a Fovrirosi Kozigazgat|si 6s Munkaiigyi
Binis6ehoz cimzett keresettel lehet k6mi.



A bir6sag a pert t6rgyaliison kiviil birdlja el. a f'elek biirmclyik6nek k6relm6re azonban tiirgyaliist
tart. Az rigyftl a targyaliis tafi{isiit a keresetlev6lben, illetve az alperesi ellenkerelem- -.
k(zhezv6tel6tol szimitott 8 napon beliil irasban k6rheti.

I II.

A Magyar Madarlanr es ferrni'szetvedelnr r bgycstrlet (ll2l Budapest. Kcilto u.21.. KUJ szam:

I 01 233954; toviibbiakban Enged6lyes) r6szere

enged6lyt adok

fajvedclmi programpk keretiben a fbkozottan vedett kuvik (Athene noctuu) ris gyongybagoly
(Tyto ulba) magyarorszdgi 6llomdnyaihoz kapcsol(rd(ran gyakorlati v6delmi tevekenysigek
v6gz6s6re (f6szek ittelepit6s, fi6ka kihelyez6s) az ali$br felt6telekkel:

I . Az enged6ly a hatdrozat jogerore cmelkcd6s6tiil 2020. dprilis 30-ig 6w6nyes.
2. Az .ittelepit6st, kihelyez6st a fajv6delmi koordin6tor szerv ezet vdgezheti.
3. Az egyes lajok fajv6dclmi programjiinak koordindtorat:

Koordinritor Szervezet Szervezet cime

Dr. Klein Akos Cy<jngybagoly Munkacsoport
8744 Orosztony,
Temesviiry u. 8.

H6mori D6niel Kuvik Munkacsoporl
2230 Gycirnro, Kinizsi u.

14.

4. Engedelyes jogosult -- amennyiben a p6ldrinyok v6dclme 6rdek6ben f'elt6tleniil
sziiks6ges, a fent meghat6rozott lajok f6szkeinek rittelepit6s6re. Az Attelepit6s elott
legal6bb 3 munkanappal a teriiletileg illet6kes nemzeti park igazgat6s6got 6rtesiteni kell,.
6s biztositani sziLmdra az 6ttelepit6sbcn val6 r6szv6tel lehetos6g6t.

5. Amennyiben a sziilomadiir pusztul6sa, vagy egyeib ok miatt tem6szetes f'6szkekben
ncvclkedo tl6krik til616se vcsz6lybe kcriil, illctve fogsiigban kelt fi6kdk eset6ben

Enged6lyes jogosult azokat mds. az 6tlagos ficikaszdmnril kisebb, term6szetben
nevclkedo f-dszekaljba helyezni. A kihelyez6s elott legalibb 3 munkanappal a teriiletileg
illet6kes nernzeti park igazgat6siigot 6rtesiteni kell, 6s biztositani szdmira a

kihelyez6sben valo r6szv6tel lehetos6get.
6. Enged6lyesnek az 6ttelepitett t6szkekrol, kihelyezett fi6k6kr6l cisszefoglal6 jelent6st kell

beadnia a teniletileg 6rintctt nemzcti park igazgat6siigok, a Fiildmr-ivcl6siigyi
Miniszt6rium Term6szetmegozisi Foosztrilya, valamint az Orsziigos K6rnyezetv6delmi
6s Term6szetvedehni Fot'eliigyelos6g r6szere minden kutatiisi 6vet koveto 6v I'ebru6r 28-

A term6szet v6delm6rol sz6lo 1996. 6vi LIII. t<irv6ny (tovribbiakban: Tvt.) 80. $ (l) bekezd6s e)

pontja 6rtelm6b en, aki le vlkenysigdvel vagy- mulaszldsdval a termiszelvddelmi , hat(tsdg
engetldlyihez. hozztijdruldsithoz kofttt tevikenysiget engedtly, hozzrijdrulds nilkiil vagt altdl
eltir(ien vdgez termdszeNddelmi b[rsdgot kakles.fizetni.

Hat6rozatom ellen krizigazgatdsi riton tovribbi jogorvoslatnak helye nincs, annak bir6s6gi
i'eliilvizsg6latrit - jogszab6lys6rt6sre hivatkozissal - a kozl6stol sz6mitott 30 napon beliil a

F6feliigyelos6ghez 3 p6ldrinyban benyrljtott, de a Fov6rosi K6zigazgatrisi 6s Munkaigyi
Bi16siishoz cimzett keresettel lehet k6mi.



A bir6s6g a pert t6rgyal6son kiviil bir6lja el, a l'elek bdrmelyik6nek k6relm6re azonban tdrgyalist
tart. Az iigyf6l a tiirgyaliis tart6s6t a keresetlev6lben, illetve az alperesi ellenkdrelem
k6zhezv6tel6t6l sziimitott 8 naoon beli..il inisban k6rheti.

INDOKOLAS

Enged6lyes 2015. m6jus l. napja 6s 2020. riprilis 30. napja kciziitti idoszakra vonatkoz6an a

hazai nappali 6s djszakai 6letm6dot folytat6 ragadoz6 madarak, valamint a t'ekete golya (('iconia
nigru) €s a hollir ((.'rlrvus corax) vidett term6szeti teriileten tcirt6nci kutatiisrinak, gy,irjt6s6nek,
szinnaz6kai birtokban tarlris6nak €s bemutat6sdnak, illetve f-€szke attelepit6s€nek enged6lyez6se
ir6nt nyujtott be k6relmet az Orsziigos Kcimyezetv6delmi 6s Tenn6szetv6delmi
F<lfeh.igyel<is6gre (toviibbiakban: F<ifeltigyelosdg). A k6relem szerint a kutatdsok 6vek 6ta foly6
proiektek r6sz6t kepezik, szdmos gyakorlati vedelmi tev6kenys6g is tdrsul a tudom6nyos
vizsgalatokhoz, melyek egyiitt segitik a hazai maddrfajaink rillomiinyainak megorz6s6t. A
fehn6r6sekhez, kutatiisi tev6kenys6gekhez bizonyos esetekben sziiksdges lbkozottan v6dett
teriilctekre valtr bel6p6s.

A v6dett 6s a fokozottan v6dett ndv6ny- 6s 6llatlajokr6l, a lokozottan v6dett barlangok k6r6r<11,

valamint az Eur6pai Kciz<iss6gben term6szetv6delmi szempontb6l jelentos ntiv6ny- 6s 6llatlajok
kozz6t6tel6rol s2616 13/2001. (V. 9.) KdM rendelet 2. sz|mi melldklete alapjrin a k6relem
tdrgy6t k6pezo madiirfajok v6dettek vagy lbkozottan vedettek.

A kiimyezetv6delmi, term6szetv6delmi, vizv6delmi hat6srigi 6s igazgat6si 1'eladatokat elldt6
szervek kijeldl6s6rcil sz6l6 48112013. (XII. 17.) Korm. rendelet (tov6bbiakban: 4fll/2013. Korm.
rendelet) 21. $ (1) bekezd6se alapjin az OKTF jitr el t ermi szctvdde lmi hctrrisltgktnt. ha a
termi szetvidelmi hat6sdgi engeddly megszerzdse irrjnti kirelem az orsztig eglsz lertileldre vagy
r dbb.fbliiSye l(isi g ill erdke ssigi tertiletdre irdnyul.

A vedett rillatfajok v6delm6re, tartiisiira, hasznosit6sdra 6s bemutat6s6ra vonatkoz6 r6szletes
szabrilyokr6l s2616.34812006. (XII. 23.) Korm. rendelet (tovdbbiakban: 348/2006. Korm.
rendelet) 3. S ( 1 ) bekezd6se ertelm6ben a t ddelemben riszesiilS dllatfaiok egyeddnek tarttisdhoz,
husznos[tdstihoz, bemutatdsdhoz, valamint uz egted tart(tjdnak, hasznos[ti jlinak szemdlydben
bekt;vetkez6 vihozdshoz - a termdszetvddelemdrt .felel6s miniszternek o Tvt. 11. S (1) bekezddse
alopjdn kiadott rendeletdben foglalt tevdkenysdg kivdtel4vel. vagt ha az Euripai Kdzdssdgben
tcnn[.szetvldalmi s,empontb6l .jelent6s dlhtfujokru t,onalkoz6 jogszabrily md.rkdnl nem
rendalkezik - a lermiszetvidelmi hatdsdg engedilye sziiksiges.

A 34812006. Korm. rendelet 17. $ (2) bekezd6s b) pontja alapjin a vdde lemben rdszesiil(i
dllat/itiok egyedinek tartdsdt, hasznositdsdt, bemutatdsit egydb ./bkozottan v[dett dllatfaj
esetdben a FdJbliigtel6sdg engedtlyezi.

Meg6llapitottam, hogy a tervezett tev6kenys6g tdbb elso foku hat6s6g (korribban: feltigyel6s6g)
illetekess6gi ter0let6t 6rinti, igy a F6feliigyelos6g rendelkezik hatiisk<irrel.



I.

A term6szet v6dehn6rol sz6l6 1996. 6vi LIII. tiirv6ny (toviibbiakban: Tvt.) 38. $ (l) bekezd6s a)

pontja szerint t;6dett ternttszati teri.ilelen u lermi szelvidelfii "hat(tsdg engecltlye sziiksdges

kiildndsen kutatds. gyfiitis. kistrlet ydg:dsthez. kivlve. ha u kutattisl orszigos .jelent(isdgii vddett

termtszeti leriilelen az igazgctltistig vigzi.

A Tvt. 43. $ (2) bekezd6s b) pontja alapj6n o termtszetvddelmi hat6sdg engedill'e sziikstges
t,ddett dllatfaiegyetle inek gyiijtisdhez, be/bgtistihoz. elejti.\thez. birlokban tartdsihoz.
itlomitiistihoz.

A 348/2006. Korm. rendclet 2. 
"6 

e) pontja sz.erint lurtds. u hosznosittis, a bemutatcis es a
mentdsi szall[tas kivdtelevel u vtdelent!;en r6s:e.rtilii dllutfaj eg,,eddnek birtokhun l,ugy tl6tillal
pytijtemdnyben tarttisa icle{rtve az eladlisra tortdn(i tartdst, vulaminl az egted goncloz/rsdt.

orszdghatdron beliili. nem eladisra tiirtdn6 sztillitdsitt. idomltistit. tovabbd prepardtumdnak
birt okban tort dsatt i.r.

A 34812006. Korm. rendelet 2. $ f) es tg) pontjai szeirt hasznosltas: a videlemban rdszesiil(i
dlla(hj egyedlnek - a bemtttutds kivitelivel tdrtin6 - bdrmilyen igdnybevttele. amely az egted
dlettevdkenysdgdt, tuldl6si vagy szaporodti.\i e.\tlyeit,./innmaraddstit be./blydsolia, Igt ktilonasen
kutatlis.

A 34812006. Korm. rendelet 2. $ h) pont-ta kimondla. hogy a kutatds: a vddelemben rdszesiilT
dllatfaj egyedtnek tudonteinyos cllti hasznosirdsa. k laindsen a virvitel. gtiiriizds, egdb jelt)lds -
kivdve a .fttgsdgban livli eSXtedek uzonositiistihoz sziiksiges .iek)lds -, biometriai adulok
megfbgd.ssctl.ldr6 _felv{tele. wgyi, hiokim o kiszitminyekkel tiirtdnii kezelds. szctbadttri kistrlet.

A Tvt. 4. $ p) pontja sz.eint e21red (ptlddny). 616 szervezet. annak valamennyi ./ejl(idtsi
szakasza, alakia, dllapotcr 6s szdrmozika, volamint uz elpuszlull dllildny. illetve az a termdk vagt
ktsz[tmdny, arnelyr(il tsomugolisu vag: egytb irat. adat, illelve kajrtilminy alapjdn
megdllup{that1, hog: a./elsoroltak valomelyikihil kdsziilr. illetve ezek valomelyikdb6l szdrmuz1
o s s ze l e vi;t t ert a I maz.

A 348/2006. Korm. rendelet 2. $-a alapjrin:
b) termisze tvidelmi irdek: valamely dlltrt/ui termtszetes allomdnycinak .fbnnmaraddsa,
szaporodisu. illet6leg az aclott dllatfil egtedinek t,agy ltllomdnydnak videlme, tovdbba
valamely vtdett vagt.fokozotton vidett .foi egeddt, dllondnydt veszdlyeztetd helyzet elhdritcisa.
idetrtve u vldett vagy _fbkozoltan ftdett .fhiok egyetlei ds dl(ihelyeik vidclntc drclekiben
sz kstges inl|zkedtse ket;

c) kozArdek: a lermdszetvtde lmi irtlek, valamint a termdszettddelmi drdekekkel ts cdlokkal
asszeeg)eztethet(i oktatd.vi, ismerettetjeszttsi, tudomrinyos cdlti, illet[ileg kultrtrfirtdneti
hagomdnydpoldsnuk ntin6siil(i tevikenysdg. tot,dbbd o kazegeszs|giis1)i. kdrnyezetvldelmi tlagy
d I I at e gi s z s d gii glti ve s zt lyhe lyze I e I hdr[ t rj sa.

A 34812006. Korm. rendelet 4. $ a) 6s b) pontjai szeint vtdelemben riszesiil6 dllatfdj egteddnek
tartdsa, hasznosildsa, bemutattisa kdltsdgtetisi szerv, valamint kOzhaszn szervezet rtszire
engeddlyezhet6, ha
a) tevikenystge kozdrde ket szolgdl :
b) a vddelemben rdszesiil(i tillat/aj eg,teddnek gondozdsat, elliitdsdt felug,,elS szemdlyt (a

t ovdb b iakb an : Jb le I 6 s sze md ly) fit gl al ko zt at.



A 34812006. Korm. rendelet 2. g d) pontja alapjhn .rztirmuzlk: uz el;;usztult il6ltny. uz ilettelen
egyed azonositha16 rdsze, illetye az a termtk vagy ki.szitntiny. arnelyriil c.sonagoldsa va2gt
egtdh ira. allut vugy kbriilmdny alapjdn megtillalt[that6. ho54y u fal.soroltuk yulurnalyikdh6l
kdszlilt, illetve ezek volamelyikdblil szltrmazrS ijsszetev(it turtalmctz.

A 34812006. Korm. rendelet 2. $ e) pontja szeint lortdn: a hasznosittis. u hentututd: ls a
mcnttsi .\zdllitds kivttel6r,el a vddelemben rdszesiil6 tillat./iri cgeddnek birtokbun vagy il(idllat
g't'tjl cmin;,bgn 1ar17sa idedrlve az eluddsra tdrtdnd torldst. t,aluntint az egyecl gondoztistit.
or.sz/rghaldron heliili, nem eladtisra tdrtin6 sziillitltsltt, idomit(isdt. tot,tihbd prewrrdtumdnak
hirl okba n lartd s(it i s.

A 348/2006. Konn. rendelet 4. $ (6) bekezd6se alapjin _/eleliis szemlly u: lehct. aki nagy-korti.
lot'tibbti rendelkezik - u gy[iriizt.si d.s .ieliltsi tevtkenystg kittteltvl - u: ]. .s:tinti melltklet
szerinti .tzakirdnyi figzettsdggel is gtakorlattal. valamint meglelel u vitlclemhen rt)s:e.slil6
dllatfai egyecle tartdsara vonatkoz6 engeddly megszerzdsthez o termtszetes szemdlyekre
nta ghattirotttt _jogosultstigi ./altlteleknek u (2) bckeztll.s c) pont.ltinuk kiyttclivel.

A 348/2006. Korm. rendelet 10. g ( I ) bekezd6se 6rtelm6ben, ftdele mhen ri.s:cstil6 tillut./itj
ktrtttt/rstinuk cngeddlye irdnti kdrelemhez kutattisi tervel kell csutolni. omell' tartalmazza a
ktttttttis irtinyit(tldnak, vulamint a tevtlkenysigben rdszt vevli .;zemtlyeknek u J. s:dmfi melliklet
1-6. pontjdhan meghaldrozott adatait, a kulatds sordn gyiijtr;tt udatok./blhaszniiliisahoz val6
hozztiitirul6 nyilatkozatoit, a kutatott dllutlhjok Jb lsorolci.srit. o kulatds helylt. iddpontjdt.
id6tartamiit. ctljtit t.s mddszer4t. A kutatdst vigz(i kOzhusznti szervezetnek. illetve ki;ltsigvetdsi
szertnek a kulatds irinyitdsrit vdgz6 szemilyt ki kell.ielAlnie. Amennyibcn a kulcrlrisl termdszeles
szenlly vlgzi. maga min6s l a kutatris irrinyitdjrinok.

A 348/2006. Korm. rendelet 13. $-a szerint vddelemben rtszesiil(i tillat/hj eg'ctldnck bcmutotasa
akkor engeddlyezhet6, ha dsszhangban van a termisze tyideltni irdekekkel. ds oktatd.si,
ismerellerje.\zt{si vogt tudominyos cdlbdl sztiiksdges, valamint u kt!relme:6 rendelkezik tartd.si
engedillyel. tovdbbd dlli egted esetdben az adott.faira vonatkoz6. a: illutkert i.s uz tillutotthon
ldtes[tisdnek, miikttt]dsinek 6s .fbnntartdsdnak rdszletes szahdlyuir6l s:616 ktilOn .iogszabdly
szerinli.feltdteleket a bemutatds helydn 6s annak telje.s id(itartama latt hizto.ritiu.

A kutatdsok ir6nyit6jak6nt megiel6lt szem6ly, Solt Szabolcs v6gzettsdge 6s szakmai gyakorlata
tekintetdben f'elel6s szem6lynek megfelel.

Enged6lyes hltal rntikcidtetett lajv6delmi prograrnok a v6dett 6s fokozottan r,6dett madarak hazai
rillomrinyainak felm6r6set, a veszdlyezteto trinyeziik l'eltrirrisat, valamint a gyakorlati v6delmi
tev6kenys6gek megtervez6s6t segitik el6, ez6rt term6szetv6delmi 6rdeket szolgrilnak.

A sz6rmazdkok gyiijt6se 6s birtokban tartiisa r6szben tudomiinyos c6lbfil (v6nnint6k, pihetollak,
ttipliil6kmaradviinyok), r6szben oktat6si, ismeretterjeszt6si c6l[ bemutatiisra (kivedlett tollak,
bez6pult tojAsok) tdrt6nik, mely tev6kenys6gek k6z6rdeket szol96lnak.

Enged6lyes a sztks€ges adatokat megadta, a dokumentumokat csatolta.

A kutat6si helyszinek - orszdgos tevdkenysegr6l l€v6n sz6 potenciiilisan 6rintik valamennyi
Natura 2000 teriiletiinket.
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Az eur6pai kozciss6gi jelentos6gti tenn6szetv6dehni rendeltet€sri teriiletekrol sz6lo 27512O04.
(X. 8.) Korm. rendelet (tovribbiakban: 27512004. Korm. rcndelet) 10. $-a szerint:
(l) Olyan terr rtagy beruhtiztis el/bgudisu. illet6leg engctlilyezise el6tt. umely nem .szolgdlja
kdzvetlentil vctlamely Natura 2000 teriile t tcrmi szetttddelmi kezelisdt vag.- ahhoz nent./bltttleniil
sztiksdges, azonban valantell, i\iuturu 2000 ter letre akdr onmagriban, okdr mlis lerwel va14t

beruhdzti.ssal egylitt ha/u:;sul lehat. a terv kidolgozoitinak. illetdleg a beruhrizdsl angedilyez6
hatosagnak a terwei. iiletve heruhdzti.r.tul trintett terlilet kiterieddsdre, oz irintell teriiielnek u
Ncturo 2000 teriilatltez vi.sttny'[tott clhell,azkedi.sire, valumint a Nalura 2000 leriiletcn
el6/itrdtl6 dl6r,ildgru vtnutko:i adatokru.figye lcmmel viz.tgtilniu kell u terv. illetve beruhdztis
tiltul virhat1on a Natn'u 2000 tetiilet iel;lisinek alopjtlul szolgdlti, az I 1. szdmti melldkletben
meghatdrozott.fajok ts tl6halyripu.;ok terntts:etvidelmi helyzetire 5ryaknrolt hctttisokut.
(2) Amennyiben uz (l) heke:tll.s .;:erinti li:.sgtilut alupltin a /ervnek, illetve beruhtizlisnuk
jelenl6s futdsa lehet. hutd.vbecsltst kcll vigezni.

Az Ors6gi Nemzeti Park lgazgat6siig 2015. m6jus 6-iin kelt,30-836-2-15. iigysz6mu, a Ferto-
hansrigi Nemzeti Park Igazgat6srig 2015. miircius 3l-6n kelt, 739-212015. iktatosziimu, az

Aggtclcki Ncmzcti Park lgazgatos6g 2015. m6rcius 24-6n kelt,880-l/2015. iktat6szdmf, a

Balaton-felvideki Nemzeti Park lgazgat6siig 2015. rndrcius l8-6n kelt, 15861212015.

igyiratsziimf, a Kdrcis-Maros Nemzeti Park lgazgat6sdg 2015. miircius l9-6n kelt, 944-112015.
iktat6sz6mir, a Duna-Dr6va Nemzcti Park lgazgat6srig 2015. mrircius 23-rin kelt, 812-112015.
iigyiratszrimf, valamir.rt a Bnkki Nemzeti Park Igazgat6srig 2015. m6rcius 25-6n kelt, 2l-
lll1l20l5. iigyiratszrimri, a Duna-lpoly Nemzeti Park lgazgat6srig 2015. m6rcius 19-6n kelt,
1795lll20l5. iigyiratszdmr.'i, a Kiskuns6gi Nernzeti Park lgazgat6srig 2015. 6prilis 13-rin kclt,
1302-212015. iktat6sziimri, valarriint a Hortobiigyi Nemzeti Park lgazgat6s6g 2015. mircius 26-
6n kelt 1700-3/2015. iktat6sziimir nyilatkozatdval, mint teriiletileg illet6kes term6szetv6dehni
kezel5k, tigyf'61i nyilatkozatot tettek, rnelyek a lbltdtelek meghatdroziisa sordn figyelembe
v6telre keriiltck.

A kutat6si, gytijt6si .tev6kcnys6gck nem szolgrllj6k kcizvetleniil a Natura 2000 teriiletek
tem6szetv6delmi kezel6s6t, ahhoz azonban sziiks6gesek, mivel sok mad6rfaj a 275120O4. Korm.
rendelet l. szAmri rnell6klet6be tadoz6 Natura 2000 jel6lofaj, igy teriilethaszn6latuk,
viselked6siik vizsgrilata felhasznrilhat6 a kesiibbi kezel6si tervekben. A k6relmezett gyakorlati
v6delmi tev6kenys6gek azonban m6r kozvetleniil is szolgriljdk a Natura 2000 teriiletek
term6szetv6delmi kezel6s6t. Fentiek alapjiin a 27512004. Korm. rendelet 10. $ ( I ) bekezd6se
szerinti vizsg6latot nem kellett lef-olyatni.

A term6szetv6delmi enged6lyez6si k<izigazgatAsi hat6srigi eljiiriis soriin meg6llapitottam, hogy a
gytijtcitt adatok olyan tudolniinyos ercdmenyeket szolgdltatnak, melyek a gyakorlati
termdszetv6dehni kezel6sben is hasznosithat6ak a v6dett cs Natura 2000 teriileteken. Fentiekben
foglaltakra tekintettel a kutatAsok az enged6lyben tbglalt felt6telek betartiisa mellett -
term6szetv6delmi 6rdeket szolg6lnak.

II.

A Tvt. 40. $ (l) bekezd6se szeint fokozottan vidett termiszeti teriiletre tiirtdnd belipishez a

ielzett turistautok ts tani)svinyek kivdteldvel - a lerm4szclvide lmi hat(tsdgnok az igazgat(tsltg
szakdrtdi vdleminydnek .figtelembevdteldvel kiadott engeddlye sziiksdges. A kiilan .jogszabdlyok
alapjdn erre .feliogositott szemilyek .feladatuk ellittirsirhoz sziiksiges mdrtdkben engeddly
ndlkul bel6phetne k.

ll



A bel6p€si enged6ly kiad6sa sor6n a nemzeti park igazgat6siigok v6lerntiny6t, melyek jelen
hatiirozat Indokoliis I. r6sz6ben r6szletez6sre kerliltek, figyelembe v6telre ken.ilt, a nemzeti park
igazgat6siigokkal val6 el6zetes egyeztet6s eloir6sra keriilt.

III.

A k6relem trirgydt k6pezi k6t ibkozottan v6dett madrirfaj, a kuvik 6s a gycingybagoly bizonyos
sz6rnu f'6szk6nek ment6se, ettelepit6se, valamint el6rvult vagy fogsrigban kelt li6kriinak
tenn6szetes f'6szekaljakba valir kihelyez6se.

A v6dett cs a lbkozottan v6dett n6v6ny- 6s 6llatfajokr6l, a lbkozottan v6dett barlangok kor6r6l,
vaiarnint az Eur6pai Kcizciss6gben term6szetv6delmi szempontb6l jelentos nilv6ny- 6s dllatfajok
kozzet6tel6rol sz6l6 I 3/2001 . (V. 9.) KdM rendelet 2. sz6mri mell6klete alapjrin a kuvik (Athene
nocltra) 6,s a gy<ingybagoly (Tyto olba) fokozottan v6dett rillatfajok

A'l'vt.41. $ (2) bekezd6s l) pontja alapj(rn a I ermtszett,tide !m i htrttistig. r.qc,/.t/.rt .r--lifr.ilgcs
eg'ede /dszklnek at te lepitisihez.

A 34812006. Korm. rendelet 2. $ f) pontja szennt haszruts[tds: a vtdelemben riszestil6 illatfirj
etr1,'edlnek - a bemutalds kivdteldvel tiirtdnti - bdrmilyen igtnybevdtele. amely az egted
!letrevt kenysdgtl. ttiltjldsi vagt szctporoda"'i estlyeit,./bnnmaradd.sril be/blytisolia.

A 348.2006. Korm. rendelet 2. g-a alapjd'n:
b) termdszetvddelmi 6rdek: valamely tillatfai termdszetes dllomtinydnuk .finnmaroddsa,
szaporodtisa, iller6leg oz adot/ dllatfai egteddnek valy dllomdnyinak videlme. tovdhbd
valanely vtdett t,agy.fitkozottan vidett .faj egteddr, dllomdnydt veszilyeztct(i hely'zet elh/tritdsa.
idatrNe a vddett Nagl .fokozottan vddett .faiok egtedei ds 6liihell,cik videlme irdektben
sziikst pe s intdzkedd se ke l :
c) ktizirdek: a termdszetvtidelmi trdek, valamint a termiszetvidelmi irdekekkel d.s cdlokkal
osszee [Ueztethel6 oktatd.si, ismeretlerjeszlisi, tudomttnyo.t cdlil, illetdleg kult tirtrirtd neti
hcrg,,omanydpolasnak min6siilii tevikenysig. tovdbblt a kdze gdszsi giigi. kdrnyezetvddelmi vagy
dl I at e gi s zs d gii 53ti ve s zd lyhe lyze t e lhdr [t dsa.

A kcizigazgatrisi enged6lyez6si elj6riis sordn megiillapitottarn, hogy a k6relmezett fi6kament6si,
visszahelyez6si tev6kenysegek a fajok c6lzott v6delmi int6zked6seihez taftoznak, ez6rt
termdszetv6delmi 6rdeket szole6lnak.

A 348/2006. Korm. rendelet 4. $ a) 6s b) pontjai szeint videlcmben riszas[il(; dllat/ui cgtedinek
torldsa, hasznosftdsa. hemutatdso kiillsdgvetisi szerv, valaminl krizhasznit szervezel riszirc
engeddlyezhet(i. ha
u) I et'6 kenysi ge ki)zdrde ket szol gdl :
b) a videlemben riszesiil6 tillatfaj egyeddnek gondozdsat. elldtdsdt /eltigtel(i szemely @
t ovitb b i akb on : .fb I e I 5 s s ze md ly).fo gl al ko zt at.

A f6szekment6s, 6ttelepit6s irenyit6jakent megieldlt szemely, Solt Szabolcs v6gzetts6ge 6s

szakmai gyakorlata tekintet6ben felel6s szem6lynek megfelel.
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A k6relem tartalmazta a hamvas r6tih6ja (('lrcas pygargus) tckintct6ben az estlegesen
veszdlyeztetett f'6szkek v6delm6t. A f6szkek v6delme jelenthet biztonsfgos trivolsagb6l t6rt6no
lblyamatos megtlgyel6st, vagy krinilkerit6st, megjel6l6st (talajon feszkelo faj, mely gyakran kcilt
rnezogazdas6gi teriileteken), mcly az aratist v6gzok figyelm6t hivja fel a fbszekre.

Tekintettel arra, hogy a f'ent jelzett gyakorlati v6dehni tev6ker.rys6gek - amennyiben azok a
kcilt6 madarakat. nem zavarj6k nem engecidlykoteiesek, rgy czen tevekenysegckrol
hatdrozatomban nem rendelkeztenr.

Felhivom az Enged6lyes figyelm6t a 348/2006. Konn. rendelet 20. $ ( l) bekezd6s6re:
A termdszetvdde lmi hat(tsitg a tart(i:i. hus:rutsittisi. r,ulantint hemututti.si engedtlyt vi.tszutlnjd.
ha az al/rhhiak k|zlil wlumelyik./eltI te I magt,ul6sul.
a) az engedilyezis.feltdtelei nulr nem illnuk /enn;
b) uz engedtly .jogosull.ju u tevtken)'.sdgit az engedilytdl ehir6en, a ternt{szetvddelmi trdekkel
ne m a sszee gye zte the l6 mddon giukorolj u :

c') oz cngedily' jogosultia o tortott. ho.t:t'tos itott. hemututott iillutfaj egyetlit .fogellenesen
vesztllezteti. tovtibbti tet'd kenlsegive I mds vtdelemhen rtszesiil(i dllot/ai egyed{t vugy t}l6helyit
s zrindt ko sa n ve s zd I ye zt e I i ;

d) az engedily jogosultiu u lelel6s szemily[$sn bekiivtkezett vdltozas bejelentisit kdNetd 30
napon beliil nem gondo:;koclik mcg/ble lii./elel6s szemdly ulkalmaztisdr6l.
e) az engedtly .iogosultju uz engcdil,,-hen /bglult. vcrlumint dz o.lott /aj t:gyt'tlcre vttnatkoz|
tortAsi .fe ltdte le ket hatisigi .fblhi'r,ds ellenire .sem biztositja.

***

A Fofbliigyel6s69 OKTF-KP/56-2120 I 5. iigyiratszimri
bck6rte Engcd6lycstol az 6lelmiszerl6nc-l'eliigyeleti
Korm. rendelet 10. $ (4) bekezdese alapjiin.

hirinyp6tl6 v6gz6s6ben - tcibbck ktjztitt
szerv kis6rleti ensed6lvet a 348/2006.

A 348/2006. Korm. rendelet 10. $ (4) bekezd6se kin'rondja, hogy videlemben riszesiilli gerinces
dllat/itira vonalkoz6. uz tillcttkistrletekr6l sz6l6 ktiliin .iogszabdly szerinti ki.sirlet kutcrtdsi
tentdhez - a (6) bekezdt.sben.lbglultakra .ligtelemmel - csatolni kell az tlelmiszerlanc ./blageleti
.szerv engeddlylt.

Az 6llatok v6delm6rol tjs kimdlet6r6l sz6l6 1998. 6vi XXVIII. torveny (tovdbbiakban: Avt.) 3.

$ 9. pontj6nak definici6ja szeint: dllatkisirlet: illat k{sirleti, oktatcisi va54t eg)db tudomdry)o,t
cdlb(tl val6 .felhctszndldsa. amely az illatnak a helyes tillatorvosi gtakorlat szerint kivitelezett
ttliszLlirtis tiltttl okozottul egtentrtiktli t'ugl unndl ntagasuhh szintli ./iijdahntl, szenved[st. kint
vag,, maradantl(t kltrosoddst ofurhut, beleirt\,e birmely olyun levikenyslget. umely illat
sziiletisit - beledrtrc u kikellst - eredminyezi ilyen kt)riilm[nyek kt)zd, valamint uz ilyen
dllultotot eredmdnyeza; gintechnol6giuilag m6dositott ./ajtavonalak ldtrehoztisil ds

./bnntartdstit: ctz cillat ilyen ./blhoszndlltsu crkkor is kisdrletnek min6siil. ha a .fdjdalom,
szenvedds. kin vog! maradand6 kirosotllts kikiiszdbiil|se ctljdbdl drzd st e lenitist,
fdjdulomcsillapilAst rugy egtih m6tlszert sikerescn alkalmaznak: nem min(isiil dllatkisirletnek
a nem kisirleli .jettegfi, mt:6gu:,lusugi vu14y ullurorvosi tevtkenys{g. itlelve az dllatok
Iedldsdnek t,agt megjel|ldsdnek a termtszettudomdnyok dltal elfogadott korszerii. kevdssd

.fajdalmasnak tarlott m()dszereinek alkalmazdsa. valamint az dllatnak kizar(tlag a szerrei vugy
s ztiv e I e i lb I has znd I it sa c 6 I i ti b 6 I t it r t 6 nd I e d I t.s e.
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Az Avt. 26. $-a szerint
(l) tiltutkislrtct - a tiirvin!- vigrefujtitsdra kiadott rentlelelben nteghutlrrozotl esetek

kivitelit'el - kiztirtilag nyilttdntarttisba vetl inlizrninl'ben, tngedill.'trlt4tjiirt t'tgezhel6.
( 2 ) .,i t l o t ki s i r l c r k i zii r (t l a g a kko r e n ge dd lye zhe t (i, ha a n na k e l t i gzi s i t
a) alapkutctt/ts.
h) trunszltit'iris wtol, ulkalma-ott klt ds az ulibhi t'ilok hrirntelf ikircl:
ha) emberck. tillatok t).rg.) naftnyek betegsigeinek. egds:sigi rentlellanessigaine k vugl mds

k6ro.s elvilto:tisuinuk, uzok hatdsainak clket'lili.se, negel[izi.se. /eli.;merlse utgykc:cl6sc,
bb) enhtrak. tillutok wrgt n|vinyek ilettoni tillapotanak.lbltdrtisu. trttktli.sa. s:ttbcill'tt:ristt
vugr n(tdosit irsu. tag,
bc1 u: tillutok i6lite ts u ntez6guzda;irgi ctlbol turtott tillulok terntcll.vi /iltttt'lcinak iut'ircr:,t.
t') a b1 ponthtm ./itglalt htinnel.y' cilb(tl g'(tgl szere k. ilclmi.;zerck t:; tukurntrinl'ok, tulantinl
e;q,,[h unlarysl1 \'ogy lermikek ki/iilesztlse vagt gyrirttistt. ttzok nin(islgtnck. hati konl'stigdw&
d s h i zl on sd go s s ti gcino k e I I e ndr zi s e,

tl) u lcrnttszcles k1rnyezet videlme,
t) u luiok nag[ir':[strc irdn-wrl6 kutatds.

l) .fcls6oktattis t'ctgy u szakmai kdszsdgek ntcgszcrzlse. .fenntultisu t'ag ./cilc.\:tise tilidhil
lblyi klpzds. vugy
g) igu z.\(i giigt- i orlo.tl oni v izs gtilctt e lvt gzt se

leszi .r.ilkstcess[.

Az Avt. 2. $ (2) bekezd6se alapjdn e tairvinynek az dllat k[miletire, az dllatklnzds ls oz

dllatkdrositris tilalmdra, valamint a j6 ga1dn gondossrigtiro vondkozti rendelkeztseil a vadon
tl6 tillatokra is olkalmazni kell. A haldszhtttd. horgt)szhat6 hcrllhjokra is o term[szetvddelmi
oltolom alatt dlki, illetdleg nemzetkdzi termiszetvddelmi egyezmtn; hottilya ald tortozti
tilltrtokra jogszabdly eltird rendelkezdseket is megdllapithut. I', tinvtny randelkeziseit u
yudtiszhut6 nllat./uiok tekintetiben a vud tidclnlr(il, u vttlgu:tldlkot]ti.s16l. vuluntinl a

t odiiszat16l sz6l6 turvinlhen szerepl(i eltirlsekkel kell alkalntu:ni.

A Pest Megyei Komiinyhivatal Elelmiszerlinc-biztonsrigi. Ndv6ny- es Talajv6delmi
Foosztdlya 2015. rniij us 4-6n kelt, PEI|\}lll342-412015. iigyiratsz6mI hat6rozatitban az.

Enged6lyes allatkis6rlet folyatdsiira sz6l6 engeddlyk6relm6t elutasitotta. A hatirozat
indokolrisa szcinI,..btir a kdrelmezett projekt tudomanyo.sun ntegululto:olL terntlszelvide Imi
ts egtszslgiigfi szemponthil indokolt. is a 3R elve is lrvtrya.siil. u: engetllll'czhetlisdghez
ozonbon meg kell teremteni a jogszabdlyi./eltd lelek dltul e16[rt hdttcrct;'

Enged6lyes 2015. m6jus 5-6n kclt elektronikus level6ben ar6l tiijdkoztatta a Fiifbliigyelos6get,
hogy az iillateg6szsegiigyi hat6siig kezdetben minden segito sz6ndcka cllen6re sem tudta l.rova

tenni k6relm6t, rnivel hasonl6 t6mrij ri 6llatkis6rlet vegz6s6re hat6sagdttrl eddig nem kcftek
engedely. A kerelem ezt kilvclocn keri.ih NTBIH Allatkisi'rluti Tudomdnyos Etikai Tanicsa
el6, arnely azt kenytelen volt elutasitani, mivel az Enged6lyes - mint tercpi kutatiisokat vdgzci

szerveT-el nem rendelkezik azokkal a trirgyi 6s int6zm6nyi I'elt6telckkel, melyek az etikai
tan6cs sz6mdra n6lkiilozhetetlenek egy kis6rlet tervtinek ellbgad6s6hoz.

Fentiek atapjrin bir az- Avl definici6jdt sz6 szerint 6fielmezvc a veletel rillatkisirletnek
minosiil - megrillapitottam, hogy az Avt. 2. S (2) bekezdese alapjiin vadon elo iillatokra csak az

6llat kim6let6re, az iilatkinzis 6s az rillatk6rositds tilalmdra, valamint a jo gazda gondoss6gira
vonatkoz6 rendelkez6seket kell alkalmazni, illetve v6delemben r6szesiilo rillatf'ajokra
jrrgszabdly egyeb rcndclkczcsekct is.rncgdllapilhat. Ezen az Avr. ."1 KiSERt.ETL ()KT/lTiSI
VAGY EGYEB TUDOM4NYOS CELLAL TARTOTT AI,I,,ITOXNI TTONATKOZO KULON
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SZABALyOK cimri t'ejezet6t vadon 6l<i, v6delemben r6szesiilo rillatfajokra nem kell
alkalmazni. A kdzigazgatrisi engeddlyez6si eljdrds soriin toviibbd megdllapitottam, hogy a
terepi kutatiis nem illesztlreto be az alapvet<ien zdrt, kutat6laborat6riumokban v6lzrjtt kis6rletek
mell6, melyekre az iillatkis6rletekrol sz6l6 1012013. (ll. 14.) Korm. rendelet szabalyai
rendelkeznek, ez€r1 az. Enged6lyestol nem indokolt az 6lelmiszerl6nc-f'eliigyeleti szerv
enged6ly6t bek6mi.

Tekintettel ana, hogy a v6rvctelek az etikai tanics velemenye alapj.in is indokoltak 6s
6llateg6szs6grigyi szenlpontb6l senr jelentenek probl6m6t. ez6rt a kutatrisi cngcd6ly r6szek6nt a
Fofeliigyelos69 enged6lyezi azokat.

A kcimyezetv6delmi. termeszetvedelmi. valamint a viziigyi hatosdgi eljirisok igazgatisi
szolgtiltatAsi dijair6l sz6lti 33/2005. (Xll. 27.) KvVM rcndelct (tovribbiakban: 33/2005. KvVM
rendelet) 2.$ (l) bekezd6se alapjitn iguzgtlrisi .szolgdltatdsi djat (a tovdbbiakban: dij) kell
.fizetni az L melldklet I-l/. pontiuhun meghattirozott elidrdsokdrt.

A 33/2005. KvVM rendelet l. sziimri mell6klet l. pont 37.1.,38.,43.2.1.,43.2.2.6s 43.10.
alpontjai alapjrin rneg6llapitott. iisszesen 61.600,- Ft igazgatAsi szolg6ltatrisi dijat Engeddlyes
megfizette.

Fentiek alapjrin a rendelkez<i 16szben foglaltaknak megf'eleloen dcint<ittem.

Hatdrozatomat a ktizigazgatdsi hat6srigi eljiiras 6s szolg6ltatris 6ltalinos szabiilyair6l szolo 2004.
6vi CXL. torv6ny (tov6bbiakban: Ket.) 71. $ ( l) bekczd6se, valamint 72. g (l) bekezdese alapjrin
hoztam.

A Fofeliigyelos6g hat6sk6r6t 6s illet6kess6g6t a 48112013. Kom. rendelet 21. g (l) bekezd6se,
valamint a 34812006. Korm. rendelet I 7. .'s (2) bekezdds b) pontja rillapitja meg.

Hatarozatom eller.r a Ket. 100. s\ (l) bekezd6s e) pontja 6s (2) bekezdese, tovribbri a 109. g (l)
bekezd6s a) pontja, a 481/2013. Korm. rendelet es a k6zponti dllamigazgat6si szervekrol,
valamint a Korm6ny tagjai 6s az illlamtitkrirok jog6lkis6r6l sz6l6 2010. 6vi XLIIL torv6ny
(toviibbiakban 2010. ivi XLIII. t6rv6ny) 5. g (1) bekezd6se alapj6n l'ellebbez6snek helye nincs.

Hat6rozatom bir6srigi feli.ilvizsgrilatdnak lehetos6g6t a Ket. 109. g (1) bekezd6se biztositja. A
F<iviirosi Kozigazgal{si es Munkaiigyi Bir6sSg illet6kess6g6t a polgeri penendtart6sr6l sz6l6
1952.6vi III. t<irv6ny (tov6bbiakban: Pp.) 326. $ (7) bekezd6se alapj6n 6llapitottam meg.

A keresetlev6l benyujt6s6nak hely6t 6s idej6t a Pp. 330. $ (2) bekezddse hat6rozza meg. A
tiirgyalds tafi.isa iftinti k6relem lehetos6g6rol val6 trij6koztatrist a Pp. 338. g (l) bekezd6se
tarlalmazza.

Budapest' 2015 jtnius 12 
Busi Lajos

l6igazgat6 megbiz6sdb6l

Szentmikl6ssy Zolt6n s.k.
foosztiilywezeto
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Kao i6k:

L Magyar Mad6rtani 6s Term6szetvddelmi Egyesiilet (112I Budapest, Kdlt5 u. 21')
2. Ors6gi Nemzeti Park Igazgat6s6g
3. Fert6-Hansdg Nem2eti Park lgazgat6s6g
4. Aggteleki Nemzeti Park Igazgat6stlg
5. Balaton-felvid6ki Nemzeti Park Igazgat6siiC
6. Krir<is-Marosi Nemzeti Park lgazgat6s6g
7. Duna-Dr6va Nemzeti Park Igazgat6s6g
8. Biikki Nemzeti Park lgazgat6s6g
9. Duna-lpoly Nemzeti Park lgazgat6sirg
10. Kiskunsdgi Nemzeti Park lgazgat6sirg '

1 1. Hortob6gl Nemzeti Park Igazgat6s6g
1,2. Fdldmiivel6siigyi Miniszt€rium Term€szetrrleg6rz6si F6oszt6ly
I3. HNYR,
| 4. lrattar

t6-


