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Derogáció száma (B/1/2007)    

 

Faj (tudományos név): Passer domesticus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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:  

  

- közegészség és közbiztonság érdekében  

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. február 21-ig, TESCO Áruház Nyíregyháza, 

TESCO Áruház Kisvárda 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: az állatokat a befogást követő 2 órán belül szabadon kell engedni 

Az engedélyező hatóság neve: Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/2/2007 

 

Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

vaktöltényes riasztás, illetve egyéb olyan módszer, amely nem jár az állatok pusztulásával 

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: 2007. július 1-ig, Méhtelek 084/11 helyrajzi számú 

területe 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a végzett tevékenység nem járhat a seregély, illetve bármely 

állatfaj egyedének elpusztításával, pihenőhelyének vagy fészkelőhelyének jelentős 

zavarásával 

Az engedélyező hatóság neve: Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/3/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

gázzal működő madárriasztó berendezés 

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: 2007. 02. 28 - 2008. 07. 01. között, Nagyhalász I. III. 

és IV. jelű halastó (Kemecse 0128, 0312/1, 0309/2, Nagyhalász 0275, 0315, 067/5, 0269) 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a fokozottan védett kis kárókatona jelenléte esetén a riasztást fel 

kell függeszteni és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes természetvédelmi őrt 

Az engedélyező hatóság neve: Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/4/2007 

 

Faj (tudományos név): Ciconia ciconia 

Engedélyezett egyedek száma: 0 (üres fészek áttelepítése) 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

Az engedélyezés oka:  

  

- közegészség és közbiztonság érdekében  

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. 09. 15 - 2008. 03. 15-ig (fészkelési időszakon 

kívül) Nyírcsaholy, Széchenyi u. 42. szám előtti közterületen álló villanyoszlop 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: az eredeti fészket kell elsősorban áttelepíteni. Az áttelepítést úgy 

kell végezni, hogy a fészek súlyosan ne sérüljön, állékonysága, stabilitása megfelelő legyen.  

Az engedélyező hatóság neve: Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése alatt végezhető  



 

Derogáció száma: B/5/2007 

 

Faj (tudományos név): Ciconia ciconia 

Engedélyezett egyedek száma: 0 (üres fészek áttelepítése) 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

Az engedélyezés oka:  

  

- közegészség és közbiztonság érdekében  

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. 09. 15 - 2008. 03. 15-ig (fészkelési időszakon 

kívül) Nagydobos, Fő u. 129. szám ingatlan előtti közterületen álló villanyoszlop 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: az eredeti fészket kell elsősorban áttelepíteni. Az áttelepítést úgy 

kell végezni, hogy a fészek súlyosan ne sérüljön, állékonysága, stabilitása megfelelő legyen.  

Az engedélyező hatóság neve: Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése alatt végezhető  



 

Derogáció száma: B/6/2007 

 

Faj (tudományos név): Ciconia ciconia 

Engedélyezett egyedek száma: 0 (üres fészek áttelepítése) 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

Az engedélyezés oka:  

  

- közegészség és közbiztonság érdekében  

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. 09. 15 - 2008. 03. 15-ig (fészkelési időszakon 

kívül) Nyírbéltek, Kossuth u. 22. szám előtti közterületen álló villanyoszlop 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: az eredeti fészket kell elsősorban áttelepíteni. Az áttelepítést úgy 

kell végezni, hogy a fészek súlyosan ne sérüljön, állékonysága, stabilitása megfelelő legyen.  

Az engedélyező hatóság neve: Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése alatt végezhető  



 

Derogáció száma: B/7/2007 

 

Faj (tudományos név): Passer domesticus 

Engedélyezett egyedek száma: nincs mennyiségi korlátozás 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

függönyhálós befogás majd elengedés 

Az engedélyezés oka:  

  

- közegészség és közbiztonság érdekében  

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. 01. 01 - 2008. 05. 31. között, TESCO 

kaposvári, pécsi, komlói, mohácsi áruház 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a házi verebek áruházon belüli, közegészségügyet veszélyeztető 

jelenléte esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/8/2007 

 

Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris 

Engedélyezett egyedek száma: nincs mennyiségi korlátozás 

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 mezőgazdasági kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok 

és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Palkonya külterületén elhelyezkedő 

gyümölcsültetvényeken 2007. 10. 30-ig. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető:  

• A fegyverrel történő gyérítés csak a vadászatra jogosult közreműködésével, vagy 

hozzájárulásával történhet. 

• A lelőtt egyedekről nyilvántartást kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni az elejtés 

helyét, idejét, a lelövést végző személy nevét, a példányszámot. 

• A lelőtt egyedeket a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak be kell jelenteni. 

• A nyilvántartást az engedélyező hatóság ellenőrzése esetén fel kell mutatni. 

• A gyérítés idejét legalább 24 órával annak kezdete előtt írásban be kell jelenteni az 

illetékes Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás igazgató főállatorvosa részére. 

• Az elejtett madarak tetemét az Állategészségügyi Hatósággal egyeztetett módon és 

helyen kell elhelyezni. 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/9/2007 

 

Faj (tudományos név): Ardea cinerea 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

riasztás 

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: Sumony külterületén elhelyezkedő halastavakon 

2007. 01. 01 - 2008. 05. 18. között. Szürke gém riasztása az ivadéknevelő tavaknál egész 

évben, egyéb egységeken augusztus 1. és február 28. között végezhető. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető:  

A riasztás nem végezhető a vízről, vízben lévő állásokról. 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/10/2007 

 

Faj (tudományos név): Ardea cinerea 

Engedélyezett egyedek száma: nincs mennyiségi korlátozás 

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 mezőgazdasági kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok 

és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Sumony külterületén elhelyezkedő halastavakon 

2007. 08. 01 - 2008. 05. 18. között. Szürke gém gyérítése augusztus 1. és február 28. között 

végezhető az ivadéknevelő tavakon, valamint azokon a vízfelületeken, ahova egy éven belül 

ivadék-kihelyezés történt. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető:  

• A fegyverrel történő gyérítés csak a vadászatra jogosult közreműködésével, vagy 

hozzájárulásával történhet. 

• A gyérítés, nem végezhető a vízről, vízben lévő állásokról. 

• A lőfegyveres gyérítést oly módon kell végezni, hogy az ne zavarja a védett 

madárfajok egyedeit, különös tekintettel a vonuláskor megpihenő madárcsapatokra. 

• A gyérítés nem járhat a szürke gém populációjának olyan mértékű csökkenésével, 

hogy az a térség állományának fennmaradását veszélyeztesse. 

• A gyérítés idejét legalább 24 órával annak kezdete előtt írásban be kell jelenteni az 

illetékes Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás igazgató főállatorvosa részére. 

• Az elejtett madarak tetemét az Állategészségügyi Hatósággal egyeztetett módon és 

helyen kell elhelyezni. 

• A lelőtt egyedekről nyilvántartást kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni az elejtés 

helyét, idejét, a lelövést végző személy nevét, a példányszámot. 

• A nyilvántartást az engedélyező hatóság ellenőrzése esetén fel kell mutatni. 



Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/11/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: nincs mennyiségi korlátozás 

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 mezőgazdasági kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok 

és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Sumony külterületén elhelyezkedő halastavakon 

2007. 01. 01 - 2008. 05. 18. között. Kárókatona gyérítése az ivadéknevelő tavaknál egész 

évben, a tavak további területén július 1. és február 28. között végezhető. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető:  

• A fegyverrel történő gyérítés csak a vadászatra jogosult közreműködésével, vagy 

hozzájárulásával történhet. 

• A gyérítés nem végezhető a vízről, vízben lévő állásokról. 

• A lőfegyveres gyérítést oly módon kell végezni, hogy az ne zavarja a védett 

madárfajok egyedeit, különös tekintettel a vonuláskor megpihenő madárcsapatokra. 

• A gyérítés nem járhat a kárókatona populációjának olyan mértékű csökkenésével, 

hogy az a térség állományának fennmaradását veszélyeztesse. 

• A gyérítés idejét legalább 24 órával annak kezdete előtt írásban be kell jelenteni az 

illetékes Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás igazgató főállatorvosa részére. 

• Az elejtett madarak tetemét az Állategészségügyi Hatósággal egyeztetett módon és 

helyen kell elhelyezni. 

• A lelőtt egyedekről nyilvántartást kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni az elejtés 

helyét, idejét, a lelövést végző személy nevét, a példányszámot. 

• A nyilvántartást az engedélyező hatóság ellenőrzése esetén fel kell mutatni. 



Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/12/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: nincs mennyiségi korlátozás 

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 mezőgazdasági kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok 

és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Palkonya 045/2 és a 048/2 helyrajzi számú területen 

elhelyezkedő 16 ha-os és 2,3 ha-os halastavakon 2007. 01. 01. - 2008. 05. 24-ig.  

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető:  

• A fegyverrel történő gyérítés csak a vadászatra jogosult közreműködésével, vagy 

hozzájárulásával történhet. 

• A lőfegyveres gyérítést oly módon kell végezni, hogy az ne zavarja a védett 

madárfajok egyedeit, különös tekintettel a vonuláskor megpihenő madárcsapatokra. 

• A gyérítés idejét legalább 24 órával annak kezdete előtt írásban be kell jelenteni az 

illetékes Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás igazgató főállatorvosa részére. 

• Az elejtett madarak tetemét az Állategészségügyi Hatósággal egyeztetett módon és 

helyen kell elhelyezni. 

• A lelőtt egyedekről nyilvántartást kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni az elejtés 

helyét, idejét, a lelövést végző személy nevét, a példányszámot. 

• A nyilvántartást az engedélyező hatóság ellenőrzése esetén fel kell mutatni. 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/13/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: nincs mennyiségi korlátozás 

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 mezőgazdasági kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok 

és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Homokszentgyörgy 039, 097, 092 helyrajzi számú, 

Lad 0130/1 helyrajzi számú, Kálmáncsa 0401/2 helyrajzi számú ingatlanokon elhelyezkedő 

halastavakon 2007. 01. 01 - 2008. 03. 07. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető:  

• A lőfegyveres gyérítés a vadászatra jogosulttal történő egyeztetett időpontokban 

történhet, tekintettel a vadászati idényekre. 

• Az elejtett madarakról a tulajdonos és a vadászatra jogosult naponként nyilvántartást 

vezet, az eredményt a szolgálati naplóban rögzítik, és közösen beszámolnak a Somogy 

Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és 

Halászati Hatóságnak a következő éves vadgazdálkodási jelentés mellékleteként.  

• Tekintettel a vizes élőhelyekre vonatkozó törvényi szabályozásra, ólomsörét a gyérítés 

során nem használható. 

• A gyérítés idejét legalább 24 órával annak kezdete előtt írásban be kell jelenteni az 

illetékes Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás igazgató főállatorvosa részére. 

• Az elejtett madarak tetemét az Állategészségügyi Hatósággal egyeztetett módon és 

helyen kell elhelyezni. 

• A nyilvántartást az engedélyező hatóság ellenőrzése esetén fel kell mutatni. 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 



Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/14/2007 

 

Faj (tudományos név): Accipiter gentilis 

Engedélyezett egyedek száma: 11 

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

száma: 11 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): élve 

befogás solymászati célra 

Az engedélyezés oka:  

  

- szigorúan szabályozott feltételek mellett és szelektív alapon, egyes 

madarak kisszámú befogásának, tartásának vagy egyéb ésszerűen 

megindokolható hasznosításának engedélyezése érdekében. 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: pusztaberényi fácántelepen és fácánkibocsátó helyen 

2007. 01. 01 - 12. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető:  

1. A befogást sérülést nem okozó héjacsapdával kell végezni. 

2. A befogást követően 8 napon belül gondoskodni kell a madarak mikrochippel történő 

megjelöléséről és az azonosító adatokat a jelölést követően 5 napon belül a területileg 

illetékes Felügyelőségnek meg kell küldeni. 

3. A befogást követően folyamatosan biztosítani kell a 348/2006. (XII.23.) Korm 

rendelet előírásai szerinti tartási feltételeket. 

4. A befogott madarakat a Magyar Solymász Egyesület veheti át és adhatja át a 

következő tagjai részére. 

5. A befogott egyedek max. 90 napig tarthatók fogva, amíg a felsorolt tagok megszerzik 

a tartási engedélyeket a lakóhelyük szerinti felügyelőségektől. 

6. Amennyiben valamely felsorolt tag az előírt 90 nap alatt tartási engedélyt nem tud 

beszerezni, a befogott egyedet szabadon kell engedni. 

7. A befogott madarak mennyiségéről 2008. január 15-ig összesítő jelentést kell 

beküldeni a Felügyelőség részére. 



8. A befogott egyedek a Magyar Állam tulajdonát képezik, tenyésztésbe, kereskedelmi 

forgalomba nem kerülhetnek. 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma (B/15/2007)    

 

Faj (tudományos név): Corvus frugilegus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

riasztás a fészekkezdemények folyamatos eltávolításával 

Az engedélyezés oka:  

  

- közegészség és közbiztonság érdekében  

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Marcali város belterületi részén található fákon 2007. 

01. 01 - 04. 15. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A riasztást és fészekeltávolítást 2007. április 15-ig lehet végezni. 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma (B/16/2007)    

 

Faj (tudományos név): Corvus frugilegus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül  

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 mezőgazdasági kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok és a vizek 

súlyos károsodásának megelőzése érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Segesd 03, 048, 024/2, 019/2, 041, 045/2, 

0104/10,11,12 0143/3,4 0198/8, 0196, 0217/9, 0227/3, 0380/4 0151/6, 0380/4, Ötvöskónyi 

0169/4, 0180 helyrajzi számú ingatlanokon elhelyezkedő szántóterületeken 2007. december 

31-ig. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető:  

• Belterületnek minősülő ingatlan esetén a lőfegyveres gyérítés fokozott balesetveszély 

és egyéb problémák miatt nem lehetséges. 

• Tekintettel arra, hogy a vetési varjú nem vadászható, védett faj, annak elejtése a 

természetvédelmi felügyelőség engedélyezése alá tartozik, csak a területileg illetékes 

természetvédelmi őr és vadászatra jogosult hivatásos vadászai végezhetik a lőfegyveres 

gyérítést a kérelemben szereplő területrészen. 

• A gyérítés idejét legalább 24 órával annak kezdete előtt írásban be kell jelenteni az 

illetékes Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás igazgató főállatorvosa részére. 

• Az elejtett madarak tetemét az Állategészségügyi Hatósággal egyeztetett módon és 

helyen kell elhelyezni. 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/17/2007 

 

Faj (tudományos név): Passer domesticus 

Engedélyezett egyedek száma: nincs mennyiségi korlátozás 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

függönyhálós befogás majd elengedés 

Az engedélyezés oka:  

  

- közegészség és közbiztonság érdekében  

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. 01. 01 - 2007. 12. 31. között, TESCO bajai, 

kiskőrösi, kalocsai áruház 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a házi verebek áruházon belüli, közegészségügyet veszélyeztető 

jelenléte esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/18/2007 

 

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): 

lőfegyveres 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: Tabdi 026 és 042 megosztott helyrajzi számú 

ingatlanok alátörései közül a szőlő művelési ágú alrészletek területén 2007. 08. 15 - 10. 31. 

között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Szőlőültetvényekben a seregélyek kártételének csökkentése 

érdekében. A gyérítés napkeltétől napnyugtáig végezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/19/2007 

 

Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris 

Engedélyezett egyedek száma: 10 pld./hét 

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

száma: 124 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres 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: Soltvadkert 0108, 0119, 0126, 0135, 0142, 0151, 

0153, 0155, 0162, 0176, 0192, 0193, 0198, 0398, 0408, 0415, 0425, 0431, 0435 és 0477 

megosztott helyrajzi számú ingatlanok alátörései közül a szőlő, gyümölcsös és szántó 

(kukorica) művelési ágú alrészletek területén 2007. 07. 27 - 10. 31. között.  

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Szőlő-, gyümölcsös és kukorica ültetvényekben a seregélyek 

kártételének csökkentése érdekében. A gyérítés napkeltétől napnyugtáig végezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 

 



 

Derogáció száma: B/20/2007 

 

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): 

lőfegyveres 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: Csávoly 080, 091, 0252; Rém 0174, 0188, 0263, 

valamint Borota 022, 1005 és 1020 megosztott helyrajzi számú ingatlanok alátörései közül a 

szőlő művelési ágú alrészletek területén 2007. 09. 07 - 10. 31. között.  

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Szőlőültetvényekben a seregélyek kártételének csökkentése 

érdekében. A gyérítés napkeltétől napnyugtáig végezhető, amennyiben legalább 50 seregély 

egyed van az adott területen. 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/21/2007 

 

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): 

lőfegyveres 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: Jánoshalma 0367, 0434, és 0436 megosztott helyrajzi 

számú ingatlanok alátörései közül a szőlő művelési ágú alrészletek területén 2007. 09. 07 - 10. 

31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Szőlőültetvényekben a seregélyek kártételének csökkentése 

érdekében. A gyérítés napkeltétől napnyugtáig végezhető, amennyiben legalább 50 seregély 

egyed van az adott területen. 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/22/2007 

 

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): 

lőfegyveres 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: Bajai Hegyközség területén a – védett természeti 

területnek, illetve Natura 2000 területnek nem minősülő - szőlő művelési ágú területeken  

2007. 08. 17 - 10. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Szőlőültetvényekben a seregélyek kártételének csökkentése 

érdekében. A gyérítés napkeltétől napnyugtáig végezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/23/2007 

 

Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris 

Engedélyezett egyedek száma: 25 pld./hét 

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

száma: 112 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres 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: Izsák város közigazgatási területén a – védett 

természeti területnek, illetve Natura 2000 területnek nem minősülő - szőlő és gyümölcsös 

művelési ágú területeken 2007. 08. 16. - 10. 31. között.  

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Szőlőültetvényekben a seregélyek kártételének csökkentése 

érdekében. A gyérítés napkeltétől napnyugtáig végezhető, amennyiben legalább 50 seregély 

egyed van az adott területen. 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/24/2007 

 

Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris 

Engedélyezett egyedek száma: 25 pld./hét 

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

száma: 16 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres 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: Kiskőrös közigazgatási területének – a határozat 

rendelkező részének II. pontjában fel nem sorolt – szőlő, gyümölcsös és szántó művelési ágú 

ingatlanjain 2007. 08. 06. - 10. 31. Gyérítésre nem engedélyezett ingatlanok (Határozat II. 

pont.) művelési ágra tekintet nélkül:  

• Kiskőrösi Turjános Természetvédelmi Terület (kihirdetve a Kiskőrösi „Szücsi erdő” 

területének védetté nyilvánításáról szóló 45.064-2/1974. Bács-Kiskun Megyei Tanács 

VB határozattal, illetve az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű 

természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá 

természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV.23.) KVM 

rendelettel) 

• A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) erejénél fogva (ex lege) 

védett láp területek (kihirdetve: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 

erejénél fogva védett lápok jegyzékéről szóló 8005/2001. (MK 156.) KöM 

tájékoztatóban) 

• Kiskunsági szikes tavak és az Őrjegi turjánvidék (HUKN10002) Különleges 

Madárvédelmi Terület (kihirdetve az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII.8.) KvVM 

rendeletben) 



• Ökördi-erdőteleki lápok (HUKN20021) Kiemelt Jelentőségű Különleges 

Természetmegőrzési Terület (kihirdetve az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. 

(XII.8.) KvVM rendeletben) 

• Kiskőrösi turjános (HUKN20022) Kiemelt Jelentőségű Különleges Természetmegőrzési 

Terület (kihirdetve az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII.8.) KvVM rendeletben) 

 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Szőlő, gyümölcsös és szántó művelési ágú ingatlanokon a 

seregélyek kártételének csökkentése érdekében. 

Gyérítés napkeltétől napnyugtáig végezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/25/2007 

 

Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris 

Engedélyezett egyedek száma: 25 pld./hét 

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

száma: 97 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres 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: Tázlár 034, 037; 049, 055, 057, 059, 078, 079, 0104, 

0107, 0108, 0120, 0149, 0188, 0191, 0208, 0209, 0210, 0212, 0234, és 0235, megosztott 

helyrajzi számú ingatlanok alátörései közül a szőlő művelési ágú alrészletek területén 2007. 

08. 06. - 10. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Szőlő művelési ágú ingatlanokon a seregélyek kártételének 

csökkentése érdekében. 

Gyérítés napkeltétől napnyugtáig végezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/26/2007 

 

Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris 

Engedélyezett egyedek száma: 25 pld./hét 

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

száma: 97 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres 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: Kéleshalom 022, 033, 065, 0135, 0254, 0256, 0258, 

085, 0286 és 0290 megosztott helyrajzi számú ingatlanok alátörései közül a szőlő művelési 

ágú alrészletek területén 2007. 09. 07. - 10. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Szőlő művelési ágú ingatlanokon a seregélyek kártételének 

csökkentése érdekében. Gyérítés napkeltétől napnyugtáig végezhető, amennyiben legalább 50 

seregély egyed van az adott területen. 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/27/2007 

 

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): 

lőfegyveres 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: A kérelemben megjelölt – és a kivételek közé nem 

sorolt – orgoványi ingatlanokon 2007. 07. 27. - 10. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Szőlő művelési ágú ingatlanokon a seregélyek kártételének 

csökkentése érdekében. Gyérítés napkeltétől napnyugtáig végezhető, amennyiben legalább 50 

seregély egyed van az adott területen. 

Kivételt képező ingatlanok:  

• Orgovány 0334, 062, 087, 0177, 0181 és 0221 helyrajzi számú ingatlanok, melyek a 

Kiskunsági Nemzeti Park létesítéséről szóló Országos Természetvédelmi Hivatal 

elnökének 1800/1974. számú határozatában és a 7/1990. (IV.23.) KVM rendelet 17. 

számú mellékletében foglaltak szerint országosan védett természeti területek.  

• Az Orgovány 0103, 0112, 0116, 0117, 092, 0196, 0253 és 098 helyrajzi számú 

ingatlanok, mivel azok részei a kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési 

területnek, az „Ágasegyháza-Orgoványi rétek” (kódszáma: HUKN20015) Natura 2000 

területnek. 

 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/28/2007 

 

Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 mezőgazdasági kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok 

és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Mélykút, 0228/2 helyrajzi számú ingatlanon 2007. 

06. 21 - 07. 01. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Gyümölcsös művelési ágú ingatlanon a seregélyek kártételének 

csökkentése érdekében. 

A fegyveres riasztást csak fegyver használatára engedéllyel rendelkező személy végezheti.  

A riasztás csak napkeltétől napnyugtáig végezhető.  

A területen vadászatra jogosultat a fegyveres riasztásról előzetesen értesíteni kell. 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/29/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: 20 

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

száma: 9 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres 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: Szakmár 0284/1 helyrajzi szám alatti halgazdaság 

területe, 2007. 04. 19 - 12 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Gyérítés napkeltétől napnyugtáig végezhető. 

A fegyveres gyérítést csak hivatásos vadászok és halőrök végezhetik, akik a terület vadászatra 

jogosult Kalocsai Farmer Vadásztársaság tagjai. 

A gyérítés – elejtés – időpontját be kell jelenteni a Kalocsai Farmer Vt. részére, akinek tagjai 

a vadászati napló vezetése mellett végezhetik a fegyveres gyérítést. 

A területen vadászatra jogosult Vt. képviselőjét a fegyveres gyérítés eredményéről  

folyamatosan tájékoztatni kell. 

A lelőtt egyedek teteméről a hatályos állategészségügyi előírások szerint kell gondoskodni. 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/30/2007 

 

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 

befogás 

Az engedélyezés oka:  

  

- szigorúan szabályozott feltételek mellett és szelektív alapon, egyes madarak kisszámú 

befogásának, tartásának vagy egyéb ésszerűen megindokolható hasznosításának 

engedélyezése érdekében. 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: saját telephelyen (Foktő) történő tartás 2010. 12 31-

éig.  

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető:  

• A ragadozó madár kizárólag az ősi vadászati mód, kultúrtörténeti hagyomány 

fenntartása érdekében, a természetvédelmi érdekekkel összhangban tartható. 

• A ragadozó madár nem használható ragadozó madárbemutatóra, illetve solymász 

bemutatókra. 

• A határozatban megjelölt ragadozó madár tartásáért felelős személy a madarat csak a 

Felügyelőség előzetes engedélyével adhatja át másnak. 

• Az engedély tárgyát képező héja (Accipiter gentilis) a Magyar Állam tulajdonát képezi. 

• A kérelmező a ragadozó madarat köteles saját telephelyén (Foktő), a védett állatfajok 

egyedeinek tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról 

szóló 348/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltéteknek megfelelően tartani. 

• A ragadozó madár számára rendszeresen biztosítani kell a szabad repülés lehetőségét. 

• Ha a tartási hely megváltoztatását rendkívüli helyzet indokolja, a tartás helyének 

megváltoztatását 3 napon belül be kell jelenteni az Igazgatóságnak. 



• A jelen engedély tenyésztésre nem jogosít. A véletlen szaporulatot 8 napon belül be kell 

jelenteni a felügyelőségnek, annak tulajdonjoga a Magyar Államot illeti meg. 

• Az egyed elpusztulását 8 napon belül köteles az engedélyes bejelenteni és az elpusztult 

állat tetemét a hatósági intézkedésig, de legfeljebb 30 napig mélyhűtött állapotban 

tartani, vagy egyéb módon gondoskodni a tetem állagának megőrzéséről. 

• A határozatban foglalt feltételrendszer nem teljesítése, illetve megsértése külön eljárást 

von maga után, amely során – annak eredményétől függően – az engedély hatályát 

veszti. 

• A tartónak 2009. 01. 07-ig teljesíteni kell a védett állatfajok védelmére, tartására, 

hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. 

(XII.23.) Kormány rendeletben meghatározott, a solymászati célra tartott madarak 

tartására vonatkozó feltételeket. 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése 2008. júniusban 



 

Derogáció száma: B/31/2007 

 

Faj (tudományos név): Ciconia ciconia 

Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészekáthelyezés) 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

fészekáthelyezés 

Az engedélyezés oka:  

  

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Csikéria, belterület Kossuth utca és Széchenyi utca 

kereszteződésében, azonos helyen felállítandó új légvezeték oszlopra történő áthelyezés 

fészkelési időn (2007. 03. 01 - 09. 01.) kívül 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető:  

• Az oszlophoz csatlakozó csupasz vezetékeket – a kérelemben feltüntetett módon – 

szigetelt vezetékekre kell cserélni. 

• Az új oszlopra fészektartót kell felhelyezni. 

• A munkálatok során a fészket leverni, bármilyen módon károsítani tilos. 

• A fészek teljes anyagát át kell helyezni, és azt rögzíteni kell. 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/32/2007 

 

Faj (tudományos név): Ciconia ciconia 

Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészekáthelyezés) 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

fészekáthelyezés 

Az engedélyezés oka:  

  

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Dunavecse 0213/12 helyrajzi szám alatt, azonos 

helyen felállítandó új légvezeték oszlopra történő áthelyezés fészkelési időn (2007. 03. 01 - 

09. 01.) kívül 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető:  

• Az oszlophoz csatlakozó csupasz vezetékeket – a kérelemben feltüntetett módon – 

szigetelt vezetékekre kell cserélni. 

• Az új oszlopra fészektartót kell felhelyezni. 

• A munkálatok során a fészket leverni, bármilyen módon károsítani tilos. 

• A fészek teljes anyagát át kell helyezni, és azt rögzíteni kell. 

Az engedélyező hatóság neve: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma: B/33/2007 

 

Faj (tudományos név): Delichon urbicum 

Engedélyezett egyedek száma: 80 fészek 

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

száma: 80 fészek 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

fészkek eltávolítása 

Az engedélyezés oka:   

  

- közegészség és közbiztonság érdekében  

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Makó, Széchenyi tér 8., 2007. 03. 22. - .04.05. 

között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: közegészségügyi járványhelyzet megelőzése érdekében 

vendéglátó-ipari egység bejárata feletti részen a fészkek eltávolítása költési időn kívül, 

alternatív fészkelőhelyek kihelyezésével egyidejűleg. 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Helyszíni szemle, engedély szerint történt 



 

Derogáció száma: B/34/2007 

 

Faj (tudományos név): Delichon urbicum 

Engedélyezett egyedek száma: 3 fészek 

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

száma: 3 fészek 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

fészkek eltávolítása 

Az engedélyezés oka:   

 

- közegészség és közbiztonság érdekében  

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Szeged, Reök-palota, 2007. 05. 02. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Épületfelújítás miatt, csak lakatlan fészekre. 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt 



 

Derogáció száma: B/35/2007 

 

Faj (tudományos név): Hirundo rustica/Delichon urbicum 

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): 

fészkek eltávolítása 

Az engedélyezés oka:  

  

- közegészség és közbiztonság érdekében  

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Gyula, tejporgyár, 2007. 03. 19. - 03. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A fészekaljzatul szolgáló épületek bontása miatt, fészkelési 

időszakon kívül. 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt 



 

Derogáció száma: B/36/2007 

 

Faj (tudományos név): Corvus frugilegus 

 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (fészek-eltávolítás) 

 

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

száma: Kb. 100 fészek 

 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

fészkek eltávolítása 

Az engedélyezés oka:   

  

- közegészség és közbiztonság érdekében  

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Kecskemét, Református temető, 2007. 08. 01. - 2008. 

02. 15. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Erdészeti igazságügyi szakértő által is alátámasztottan 

balesetveszélyes fasor kivágása, mely a fészkeket tartotta. Költési időszakon kívül.  

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Engedély szerint történt. 



 

Derogáció száma: B/37/2007 

 

Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris 

Engedélyezett egyedek száma: 10 pld./nap 

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

száma: ismeretlen 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres 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: Gerendás 057/10 helyrajzi számú terület, 2007. 

évben. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A riasztás eredménytelenségére tekintettel, a mezőgazdasági 

károkozás csökkentése érdekében, napi max. 10 pld. korlátozással fegyveres gyérítés 

engedélyezése. 

 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt. 



 

Derogáció száma: B/38/2007 

 

Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris 

Engedélyezett egyedek száma: 10 pld./nap 

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

száma: ismeretlen 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres 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: Gyomaendrőd, 5 ingatlan, 2007. 08. 29. - 10.31. 

között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Napraforgóban okozott kár megelőzése érdekében, korlátozott 

területen, mennyiségben és időben. 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/39/2007 

 

Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris 

Engedélyezett egyedek száma: 10 pld./nap 

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

száma: ismeretlen 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres 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: Csorvás 7 ingatlan, Gerendás 5 ingatlan, 2007. 05. 

15. - 06. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Mezőgazdasági kár megelőzése érdekében, korlátozott területen, 

mennyiségben és időben. 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/40/2007 

 

Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: ismeretlen 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres 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: Tompa 072/30 helyrajzi számú terület, 2007. 10. 29. 

- 12. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Mezőgazdasági kár megelőzése érdekében, korlátozott területen 

és időben. 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: jelentési kötelezettség.  



 

Derogáció száma: B/41/2007 

 

Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris 

 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

 

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

száma: ismeretlen 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres 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: Csongrád-Bokros, 2007. 09. 03. - 10. 30. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Mezőgazdasági kár megelőzése érdekében, korlátozott területen 

és időben. 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: jelentési kötelezettség. 



 

Derogáció száma: B/42/2007 

 

Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: ismeretlen 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

lőfegyveres 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: Csanádalberti 019/32 helyrajzi számú terület, 2007. 

08. 14. - 10. 30. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Mezőgazdasági kár megelőzése érdekében, korlátozott területen 

és időben. 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: jelentési kötelezettség.  



 

Derogáció száma: B/43/2007 

 

Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: ismeretlen 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres 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: Kiskunhalasi hegyközség, 2007. 08. 14. - 10. 30. 

között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Mezőgazdasági kár megelőzése érdekében, korlátozott területen 

és időben. 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: jelentési kötelezettség.  



 

Derogáció száma: B/44/2007 

 

Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

riasztás 

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: Csorvás 7 ingatlan, Gerendás 5 ingatlan, 2007. 05. 

15. - 06. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Mezőgazdasági kár megelőzése érdekében, korlátozott területen 

és időben. 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/45/2007 

 

Faj (tudományos név): Ardea cinerea, Larus ridibundus, Larus cachinnans 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

fegyveres riasztás 

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: HAKI Horvátpusztai egység, 2007. 03. 14. - 12. 31. 

között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A halállományt jelentős mértékben fogyasztó madár-állomány 

szabályozott körülmények közötti riasztása. 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/46/2007 

 

Faj (tudományos név): Ardea cinerea, Larus ridibundus, Larus cachinnans 

 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

fegyveres riasztás 

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: Gácsháti, Mezőberényi és Dénesmajori halastavak, 

2007. 04. 19. - 12. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A halállományt jelentős mértékben fogyasztó madár-állomány 

szabályozott körülmények közötti riasztása. 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/47/2007 

 

Faj (tudományos név): Ardea cinerea, Larus ridibundus, Larus cachinnans, Ph. carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

gázágyús és fegyveres riasztás 

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: Szegedi Fehér-tói halgazdaság, 2007. évben 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A halállományt jelentős mértékben fogyasztó madár-állomány 

szabályozott körülmények közötti riasztása. 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/48/2007 

 

Faj (tudományos név): Ardea cinerea, Phalacrocorax carbo, Larus ridibundus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

fegyveres riasztás 

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: Iskolaföldi halastavak, 2007. évben. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A halállományt jelentős mértékben fogyasztó madár-állomány 

szabályozott körülmények közötti riasztása. 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt. 



 

Derogáció száma: B/49/2007 

 

Faj (tudományos név): Ardea cinerea, Phalacrocorax carbo, Larus ridibundus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

fegyveres riasztás 

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: Gyulai halastavak, 2007. évben. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A halállományt jelentős mértékben fogyasztó madár-állomány 

szabályozott körülmények közötti riasztása. 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/50/2007 

 

Faj (tudományos név): Larus ridibundus, Ardea cinerea, Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

fegyveres riasztás 

 

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: Iskolaföldi halastavak, 2007. 05. 11. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A halállományt jelentős mértékben fogyasztó madár-állomány 

szabályozott körülmények közötti riasztása. 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt. 



 

Derogáció száma: B/51/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: 20  

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

száma: ismeretlen 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres 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: Körösladány, Baté halastó, 2007. évben. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A halállományt jelentős mértékben fogyasztó kárókatona-

állomány szabályozott körülmények közötti gyérítése 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt. 



 

Derogáció száma: B/52/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: 30 

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

száma: ismeretlen 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres 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: Ecsegfalvi halgazdaság, 2007. évben. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A halállományt jelentős mértékben fogyasztó kárókatona-

állomány szabályozott körülmények közötti gyérítése 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/53/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: 60 

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

száma: ismeretlen 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres 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: Iskolaföldi halastavak, 2007. évben 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A halállományt jelentős mértékben fogyasztó kárókatona-

állomány szabályozott körülmények közötti gyérítése 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/54/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: 40 

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

száma: tevékenység folyamatban 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres 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: Biharugrai halastavak (Bodor 1., 2., 3., Kisbodor, 

Szilas tavak), 2007. 10. 27.-2008. 12. 31-ig. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A halállományt jelentős mértékben fogyasztó kárókatona-

állomány szabályozott körülmények közötti gyérítése 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/55/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: 60 

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

száma: ismeretlen 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres 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: Iskolaföldi halastavak, 2007. 05. 11 - 12. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A halállományt jelentős mértékben fogyasztó kárókatona-

állomány szabályozott körülmények közötti gyérítése 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/56/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: 60 

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

száma: ismeretlen 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres 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: HAKI Horvátpusztai egység, 2007. 03. 14. - 12. 31. 

között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A halállományt jelentős mértékben fogyasztó kárókatona-

állomány szabályozott körülmények közötti gyérítése 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/57/2007 

 

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): 

fegyveres riasztás 

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: Gácsháti, Mezőberényi és Dénesmajori halastavak, 

2007. 04. 19. - 12. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A halállományt jelentős mértékben fogyasztó kárókatona-

állomány szabályozott körülmények közötti riasztása. 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/58/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: 80 

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

száma: ismeretlen 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres 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: Szarvas-Békésszentandrási holtág, 2007. 04. 19. - 12. 

31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A halállományt jelentős mértékben fogyasztó kárókatona-

állomány szabályozott körülmények közötti gyérítése 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/59/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: ismeretlen 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres 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: Szegedi Fehér-tói halgazdaság, 2007. évben. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A halállományt jelentős mértékben fogyasztó kárókatona-

állomány szabályozott körülmények közötti gyérítése 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: jelentési kötelezettség.  



 

Derogáció száma: B/60/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: ismeretlen 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres 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: Tömörkényi Csaj-tó, 2007. évben. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A halállományt jelentős mértékben fogyasztó kárókatona-

állomány szabályozott körülmények közötti gyérítése 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: jelentési kötelezettség.  



 

Derogáció száma: B/61/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

fegyveres riasztás 

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: Begécs-II. halastó, 2007. évben. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A halállományt jelentős mértékben fogyasztó kárókatona-

állomány szabályozott körülmények közötti riasztása. 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/62/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

fegyveres riasztás 

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: Körösladány Baté halastó, 2007 év 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A halállományt jelentős mértékben fogyasztó kárókatona-

állomány szabályozott körülmények közötti riasztása. 

Az engedélyező hatóság neve:   

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/63/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

fegyveres riasztás 

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: Ecsegfalvi halgazdaság, 2007. évben. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A halállományt jelentős mértékben fogyasztó kárókatona-

állomány szabályozott körülmények közötti riasztása. 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/64/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

fegyveres riasztás 

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: Szarvas-Békésszentandrási holtág, 2007. 04. 19. - 12. 

31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A halállományt jelentős mértékben fogyasztó kárókatona-

állomány szabályozott körülmények közötti riasztása. 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/65/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

gázágyús és fegyveres riasztás 

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: Tömörkényi Csaj-tó, 2007. évben. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A halállományt jelentős mértékben fogyasztó kárókatona-

állomány szabályozott körülmények közötti riasztása. 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/66/2007 

 

Faj (tudományos név): Passer domesticus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

függönyhálós befogás és elengedés 

Az engedélyezés oka:   

  

- közegészség és közbiztonság érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: TESCO Békéscsaba és TESCO Szarvas, 2007. 02. 15 

- 2010.12.31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a házi verebek áruházon belüli, közegészségügyet veszélyeztető 

jelenléte esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/67/2007 

 

Faj (tudományos név): Passer domesticus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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:   

  

- közegészség és közbiztonság érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Metro Áruház, Szeged, 2007. 04. 21. - 2010. 12. 31. 

között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a házi verebek áruházon belüli, közegészségügyet veszélyeztető 

jelenléte esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/68/2007 

 

Faj (tudományos név): Ciconia ciconia 

Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek elbontás) 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

fészekaljzat (kémény) elbontása és műfészek kihelyezése 

Az engedélyezés oka:   

  

- közegészség és közbiztonság érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Gyula 0272/168 helyrajzi számú terület, 2007. 09. 

01. - 12. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: műfészek egyidejű kihelyezésével 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/69/2007 

 

Faj (tudományos név): Ciconia ciconia 

Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek elbontás) 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

fészekaljzat (villanyoszlop) elbontása és műfészek kihelyezése 

Az engedélyezés oka:   

  

- közegészség és közbiztonság érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Mezőberény, Békési út, 2007. 02. 13 - 03. 05. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: műfészek egyidejű kihelyezésével 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/70/2007 

 

Faj (tudományos név): Ciconia ciconia 

Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészekáthelyezés) 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

fészek elbontása és műfészek kihelyezése 

Az engedélyezés oka:   

  

- közegészség és közbiztonság érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Hódmezővásárhely, Bodzási út, 2007. 08. 15 - 2008. 

03. 15. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: műfészek egyidejű kihelyezésével 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/71/2007 

 

Faj (tudományos név): Ciconia ciconia 

Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészekáthelyezés) 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

fészek elbontása és műfészek kihelyezése 

Az engedélyezés oka:   

  

- közegészség és közbiztonság érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Csengele, Perczel-major, 2007. 08. 01 - 2008. 03. 15. 

között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: műfészek egyidejű kihelyezésével 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/72/2007 

 

Faj (tudományos név): Remiz pendulinus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

megfigyelés, vérvétel, fészekellenőrzések, gyűrűzés, elhagyott fészkekből tojáskiemelés, 

fészekáthelyezés üres állapotban 

Az engedélyezés oka:   

 

- a kutatás és oktatás, az állományfeljavítás, a visszatelepítés és az esetlegesen ezekhez 

szükséges tenyésztés céljából 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Csongrád megye, 2007. évben. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető:   

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/73/2007 

 

Faj (tudományos név): Anser anser 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

fegyveres riasztás 

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: Füzesgyarmat 0455/3 helyrajzi számú terület, 2007. 

05. 23. - 07.  31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető:   

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/74/2007 

 

Faj (tudományos név): Anser anser, Corvus frugilegus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

fegyveres riasztás 

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: Szeged, Maty-ér, 2007. 12. 10 - 2008. 03. 15. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető:   

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/75/2007 

 

Faj (tudományos név): Circus aeruginosus, Accipiter gentilis, Buteo buteo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (befogás és elengedés) 

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

száma: 3 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

héjacsapdás befogás és elszállítás utáni elengedés 

Az engedélyezés oka:   

  

- a mezőgazdasági kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok és a vizek 

súlyos károsodásának megelőzése érdekében 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Derekegyháza, mintaterület, 2007. és 2008. évben.  

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: vadgazdálkodás, fogolyrepatriációs program biztosítása 

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Jelentési kötelezettség, elengedés természetvédelmi őr jelenlétében.  



 

Derogáció száma: B/76/2007 

 

Faj (tudományos név): Corvus frugilegus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

gázágyús riasztás 

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: Szarvas 0626/2 helyrajzi számú terület, 2007. és 

2008. évben.  

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető:   

Az engedélyező hatóság neve: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: nem volt.  



 

Derogáció száma: B/77/2007 

 

Faj (tudományos név): Grus grus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

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 kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok és a vizek 

súlyos károsodásának megelőzése érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Újszentmargita, Görbeháza, 2007. 07. 24. - 2007. 

évben betakarítás végéig. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, vadászati hatóság, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/78/2007 

 

Faj (tudományos név): Grus grus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

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 kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok és a vizek 

súlyos károsodásának megelőzése érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Görbeháza, 2007. 09. 27. - 12. 01. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, vadászati hatóság, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/79/2007 

 

Faj (tudományos név): Grus grus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

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 kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok és a vizek 

súlyos károsodásának megelőzése érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Újszentmargita, Görbeháza, 2007. 04. 27. - 2007. 

évben betakarítás végéig. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, vadászati hatóság, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/80/2007 

 

Faj (tudományos név): Ciconia ciconia 

Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészek áthelyezése) 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

gólyafészek áthelyezés 

Az engedélyezés oka:  

 

-   közegészség és közbiztonság érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Tiszavasvári, üres fészek, 2007. 10. 17. - 2008. 03. 

01. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Gólyafészek áthelyezés 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/81/2007 

 

Faj (tudományos név): Ciconia ciconia 

Engedélyezett egyedek száma: 0 (2 fészek áthelyezése) 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

gólyafészek áthelyezés 

Az engedélyezés oka:  

 

-  közegészség és közbiztonság érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Létavértes csak üres fészek, 2007. 07. 24. - 2008. 03. 

01. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Gólyafészek áthelyezés 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/82/2007 

 

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): 

gólyafészek áthelyezés 

Az engedélyezés oka:  

 

-   közegészség és közbiztonság érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Biharkeresztes, csak üres fészek, 2007. 08. 15. - 

2008. 12. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Gólyafészek áthelyezés 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/83/2007 

 

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): 

gólyafészek áthelyezés 

Az engedélyezés oka:  

 

-  közegészség és közbiztonság érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Sárán csak üres fészek, 2007. 08. 15. - 2008. 12. 31. 

között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Gólyafészek áthelyezés 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/84/2007 

 

Faj (tudományos név): Passer domesticus 

Engedélyezett egyedek száma: 30 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

Befogás és elengedés: vérvétel és mycoplasmosis kórokozó kimutatás céljából, nagy értékű 

pulyka tenyésztelep közelében. 

Az engedélyezés oka:  

 

-  közegészség és közbiztonság érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Nádudvar, 2007. 07. 31. - 12. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, vadászati hatóság, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/85/2007 

 

Faj (tudományos név): Passer domesticus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

Élve befogás és elengedés (függönyháló, élvefogó kalitka, stb.) 

Az engedélyezés oka:  

 

-  közegészség és közbiztonság érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: TESCO áruház, 2007. 02. 08 - 12. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Köztisztasági, közegészségügyi előzetes intézkedés, 

fertőzésveszély elhárítása. 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/86/2007 

 

Faj (tudományos név): Passer domesticus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

Élve befogás és elengedés (függönyháló, élvefogó kalitka, stb.) 

Az engedélyezés oka:  

 

-  közegészség és közbiztonság érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Metro áruház, 2007. 02. 23 - 12. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Köztisztasági, közegészségügyi előzetes intézkedés, 

fertőzésveszély elhárítása. 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/87/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

Riasztás 

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: Folyás 0592 és 0592 helyrajzi számú terület, 2007. 

10. 16 - 2008. 02. 28. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, vadászati hatóság, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/88/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 lőfegyveres 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: Hortobágyi Halgazdaság tavai, 2007. 03. 21 - 2008. 

02. 28. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, vadászati hatóság, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/89/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 lőfegyveres 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: Munka MGSZÖV halastava Tiszavasvári, 2007. 03. 

23 - 12. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, vadászati hatóság, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/90/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 lőfegyveres 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: Aranyponty Kft. halastava, Hortobágy, 2007. 07. 11 

- 12. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, vadászati hatóság, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/91/2007 

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 lőfegyveres 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: Újszentmargita, 2007. 07. 12 - 2008. 01. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, vadászati hatóság, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/92/2007 

 

Faj (tudományos név): Delichon urbicum 

Engedélyezett egyedek száma: 30 (lakatlan fészkek eltávolítása) 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

Lakatlan fészkek eltávolítása. 

Az engedélyezés oka:  

 

- közegészség és közbiztonság érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Polgár, 2007. 10. 03. - 12. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A fészkek csak költési időn kívül, lakatlan állapotban 

távolíthatók el. 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/93/2007 

 

Faj (tudományos név): Anser anser 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

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 kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok és a vizek 

súlyos károsodásának megelőzése érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Egyek, 2007. 03. 05 - 2007. évben betakarítás 

végéig. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, vadászati hatóság, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/94/2007 

 

Faj (tudományos név): Anser anser 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

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 kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok és a vizek 

súlyos károsodásának megelőzése érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Hajdúszoboszló, 2007. 03. 14 - 2007. évben 

betakarítás végéig. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, vadászati hatóság, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/95/2007 

 

Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

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 kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok és a vizek 

súlyos károsodásának megelőzése érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Hajdúszoboszló, 2007. 03. 14 - 2007. évben 

betakarítás végéig. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, vadászati hatóság, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/96/2007 

 

Faj (tudományos név): Corvus frugilegus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

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 kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok és a vizek 

súlyos károsodásának megelőzése érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Hajdúböszörmény 

2007.07.24-2007. évben betakarítás végéig. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, vadászati hatóság, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/97/2007 

 

Faj (tudományos név): Corvus frugilegus 

Engedélyezett egyedek száma: 30 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

Befogás és elengedés: vérvétel és mycoplasmosis kórokozó kimutatás céljából, nagy értékű 

pulyka tenyésztelep közelében. 

Az engedélyezés oka:  

 

- közegészség és közbiztonság érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Nádudvar, 2007. 07. 31. - 12. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, vadászati hatóság, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/98/2007 

 

Faj (tudományos név): Corvus frugilegus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

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 kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok és a vizek 

súlyos károsodásának megelőzése érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Nagyhegyes, 2007. 03. 07 - 2007. évben betakarítás 

végéig. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, vadászati hatóság, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/99/2007 

 

Faj (tudományos név): Corvus frugilegus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

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 kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok és a vizek 

súlyos károsodásának megelőzése érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Hajdúszoboszló, 2007. 04. 03. - 2007. évben 

betakarítás végéig. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, vadászati hatóság, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/100/2007 

 

Faj (tudományos név): Corvus frugilegus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

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 kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok és a vizek 

súlyos károsodásának megelőzése érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Sáp, 2007. 05. 09 - 2007. évben betakarítás végéig. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat, vadászati hatóság, természetvédelmi hatóság. 



 

Derogáció száma: B/101/2007 

 

Faj (tudományos név): Passer domesticus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 épületből 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: TESCO áruházak területe (Miskolc, Szentpéteri kapu 

103., Nagyváthy J. u. 2.; Eger, Rákóczi u. 100.; Tiszaújváros, Örösi út 1/a; Gyöngyös, 

Kenyérgyár út; Ózd, Brassói út 3.; Mezőkövesd, Egri út 51.; Sátoraljaújhely, Kazinczy F. u. 

105.); 2007. évben, a fészkelési időszakon (04. 01 - 08. 31.) kívül. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. A 

fészkelési időszakban (április 1. és augusztus 31. között) az utódnemzedék védelmében 

munkavégzés nem történhet. 

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/102/2007 

 

Faj (tudományos név): Delichon urbicum 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (fészkek eltávolítása) 

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 lakatlan fecskefészkek eltávolítása 

Az engedélyezés oka:  

 

- közegészség és közbiztonság érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Ózd, Ív u. 7. sz.; 2007. évben, a fészkelési időszakon 

(04. 01 - 09. 15.) kívül. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A fecskefészkek eltávolítása csak március 31. előtt vagy a 

fecskék kirepülése után, szeptember 15-től végezhető el. 

Az engedélyező hatóság neve: Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: természetvédelmi őrszolgálat eseti ellenőrzése.  



 

Derogáció száma: B/103/2007 

 

Faj (tudományos név): Ciconia ciconia 

Engedélyezett egyedek száma: 0 (üres fészek áttelepítése) 

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

száma: 0  

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: Tiszadorogma, Arany J. u. 45.; 2007. 09. 15 - 2008. 

03. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: fészkelési időn kívül (2007. 09. 15 - 2008. 03.31.) 

Az engedélyező hatóság neve: Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Az áthelyezett fészek további sorsáról (gólya megtelepedéséről, sikeres 

költéséről, esetleg a fészek üresen hagyásáról) a kérelmezőnek 2008. augusztus 1-ig a Bükki 

Nemzeti Park Igazgatóság részére visszajelzést kell küldenie. 



 

Derogáció száma: B/104/2007 

 

Faj (tudományos név): Ciconia ciconia 

Engedélyezett egyedek száma: 0 (üres fészek áttelepítése) 

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

száma: 0  

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: Taktakenéz, Kultúrház u. 13. szám; 2007. 09. 15 - 

2008. 03. 01. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A gólyafészek áthelyezését a gólyák érkezése előtt, legkésőbb 

2008. március 1-ig el kell végezni. A Taktakenéz, Kultúrház u. 13. szám előtti, 36. számú 

ÉMÁSZ oszlopon lévő gólyafészek tartót a 33. számú ÉMÁSZ oszlopra kell áthelyezni. 

Amennyiben a gólyapár a jövő évben fészkelőhelyül a régi oszlopot választja, a tojásrakás 

előtt vissza kell szerelni a fészektartót. 

A fészektartó csak abban az esetben helyezhető át, ha mind a régi, mind az új gólyafészek 

tartó oszlopokhoz érkező vezetékek az oszloptól mindkét irányban, legalább 2 m távolságra 

szigetelésre kerülnek. 

A vezetékek szigetelését, a fészektartó áthelyezését kizárólag az ÉMÁSZ Zrt. 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 engedélyező hatóság neve: Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Vízügyi Felügyelőség 



Ellenőrzés: Az áthelyezett fészek további sorsáról (gólya megtelepedéséről, sikeres 

költéséről, esetleg a fészek üresen hagyásáról) a kérelmezőnek 2008. május 30-ig a Bükki 

Nemzeti Park Igazgatóság részére visszajelzést kell küldenie. 



 

Derogáció száma (B/105/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok és a vizek 

súlyos károsodásának megelőzése érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Hármas-Körös Harcsás, Túrtő, Halászteleki holtágai, 

2007. 10. 09 - 2008. 02. 28. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A gyérítés megkezdéséről előzetesen értesíteni kell az illetékes  

természetvédelmi őrt. A nagy kárókatona gyérítésén és riasztásán kívül más vadon élő állatfaj 

zavarása, elejtése tilos. A madártetemeket össze kell gyűjteni, és el kell földelni. A kézre 

került madár gyűrűket be kell szolgáltatni a természetvédelmi hatóságnak. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel 



 

Derogáció száma (B/106/2007)    

 

Faj (tudományos név): Accipiter gentilis 

Engedélyezett egyedek száma: befogásra és elszállítás utáni elengedésre nincs mennyiségi 

korlát, befogás utáni solymászati célú tartásra 10 pld.  

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): Élve 

történő befogás 

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: A túrkevei Kossuth Vadásztársaság fácánnevelő 

környéke 2007. 10. 11. - 2007. 12. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető:  

• A madarat a befogóból az észlelést követő két órán belül, szakszerűen és kíméletes 

módon ki kell szabadítani és a madár biológiai igényeinek megfelelő módon 

gondoskodni kell róla. 

• A befogásokról értesíteni kell a Magyar Solymász Egyesület  képviselőit, amennyiben 

a madár solymászati célra alkalmas, és az egyesület igényt tart a héjára, azt az 

egyesület részére át kell adni. Ezen engedéllyel solymászati célú hasznosításra a védett 

héja (Accipiter gentilis) legfeljebb 10 példánya adható át.  

• A solymászati célra nem használható befogott madarakat az illetékes 

természetvédelmi őr elszállítja. 

• Az átadásról minden egyed esetében példányonként jegyzőkönyvet kell készíteni, 

melynek tartalmaznia kell az átadás időpontját, az átvevő személy nevét, lakcímét, a 

tartás helyét, az átadott példány ivarát, becsült életkorát és egyedi azonosító jelét (ha 

van). 



• A befogott egyedek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (2) 

bekezdése értelmében a Magyar Állam tulajdonát képezik. 

• A jegyzőkönyveket mind az átadónak, mind az átvevőnek alá kell írnia és azoknak egy 

másolati példányát az engedélyes köteles 2008. január 15-ig a Felügyelőségnek 

megküldeni. 

• Az esetleges elhullást a természetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, 

a tetemet az átadásig szakszerűen kell tárolni. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel, átadás-

átvételi jegyzőkönyv.  



 

Derogáció száma: B/107/2007 

 

Faj (tudományos név): Ciconia ciconia 

Engedélyezett egyedek száma: 0 (üres fészek áttelepítése) 

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

száma: 0  

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén):  

Fészekáthelyezés 

Az engedélyezés oka:  

 

- közegészség és közbiztonság érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Tiszafüred, Malom út 3. előtt lévő oszlop, 2007. 10. 

01. - 2008. 02. 28. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A fészek új helye az illetékes természetvédelmi őr bevonásával 

kerülhet kiválasztásra. 

Az áthelyezés megkezdése előtt az illetékes természetvédelmi őrt értesíteni kell, az 

áthelyezési munkálatok az illetékes természetvédelmi őr jelenlétében végezhetők. 

A fészek áthelyezése az elektromos hálózatot kezelő szervezet bevonásával és az általa előírt 

feltételek alapján valósítható meg. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel. 



 

Derogáció száma (B/108/2007)    

 

Faj (tudományos név): Accipiter gentilis 

Engedélyezett egyedek száma: 20 pld.  

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

száma:  nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): Élve 

történő befogás és elszállítás, illetve fészekből történő kivétel 

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: Abádszalóki Hubertus Vadásztársaság területén, 

fészekből történő kivétel: 2007. 05. 30. - 2007. 12. 31. között; Élve történő befogás: 2007. 07. 

15. - 12. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető:  

1. A védett héja (Accipiter gentilis) befogása csak a Hubertus Vadásztársaság hivatásos 

vadászaival történt egyeztetés alapján folytatható. 

2. A befogás során az egyedek sérülésének lehetőségét a minimálisra kell csökkenteni, a 

befogást a legnagyobb gondossággal, az egyedek kíméletével kell végezni. Minden 

szükséges intézkedést meg kell tenni a példányok pusztulásának megelőzésére. 

3. A befogott madarakat egyedi azonosító jelzéssel (lábgyűrű vagy microchip) kell ellátni. 

4. A befogott madarakat a Magyar Solymász Egyesület azon tagjainak kell átadni, – 

lehetőség szerint azonnal – akik a tartási feltételeknek megfelelnek. Az átadásról 

minden egyed esetében példányonként jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek 

tartalmaznia kell az átadás időpontját, az átvevő személy nevét, lakcímét, a tartás 

helyét, az átadott példány ivarát, becsült életkorát és egyedi azonosító jelét. 

5. A jegyzőkönyveket mind az átadónak, mind az átvevőnek alá kell írnia és azoknak egy 

másolati példányát az engedélyes köteles 2008. január 15-ig a Felügyelőségünknek 

megküldeni. 



Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel, átadás-

átvételi jegyzőkönyv.  



 

Derogáció száma (B/109/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma:  0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

Motorcsónakos riasztás és pihenőfák eltávolítása 

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: Karcag, Kecskeri víztározó, 2007. 07. 01. - 12. 31. 

között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Riasztás nem végezhető sem gázágyúval, sem fegyverrel. A 

hajnali etetés időszakában, amikor a nagy kárókatonák nagyobb egyedszámban mozognak a 

tározón, a nagy kárókatonák fő tartózkodási helyén motorcsónakos mozgással kell a nagy 

kárókatonák riasztását, távoltartását megvalósítani. 

Ezzel egyidejűleg a területileg illetékes természetvédelmi őrrel egyeztetett módon a nagy 

kárókatonák kiülőhelyeként alkalmas kiszáradt fák maradványait a tómederből el kell 

távolítani. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel, pihenőfák 

eltávolítása a természetvédelmi őrrel egyeztetett módon.  



 

Derogáció száma (B/110/2007)    

 

Faj (tudományos név): Corvus frugilegus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

Riasztás  

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: Nagyiván 0125/5 helyrajzi számú terület, 2007. 04. 

27. - 12. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A riasztás megkezdése előtt minden alkalommal a riasztás pontos 

idejéről és módszeréről a területileg illetékes természetvédelmi őrrel egyeztetni kell. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel, riasztás a 

természetvédelmi őrrel egyeztetett módon.  



 

Derogáció száma (B/111/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

Riasztás gázágyúval 

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: Szolnok, Milléri halastavak, Bánhalma 0560, 0566/1, 

0554 helyrajzi számú; Kunhegyes 0837/2, 0837/3, 0839/15 helyrajzi számú halastavak 

területe, 2007. 06. 18. - 2007. 06. 30. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Fészkelőhely nincs a közelben, a területen csak táplálkoznak. 

Hajnalban, gáton és motorcsónakon történő mozgással, illetve gázágyús riasztással kell a 

madarak távoltartását megoldani. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel.  



 

Derogáció száma (B/112/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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, illetve gyérítés lőfegyverrel 

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: Kisköre, a Kiskörei Fekete István Vadásztársaság 

Sámágyi és Kanyari halastavain. Riasztás: 2007. 05. 31. - 06. 30. között; gyérítés: 2007. 07. 

15. - 12. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A kárókatona gyérítését kizárólag hivatásos vadászok végezhetik. 

Amennyiben a kárókatonák közelében fokozottan védett faj tartózkodik (100 m-en belül), a 

kárókatona nem lőhető. 

Az esetlegesen meggyűrűzött példányok gyűrűit a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságon (3300 

Eger, Sánc u. 6.) le kell adni. 

A kárókatona lelőtt egyedeit össze kell gyűjteni és el kell hantolni. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel.  



 

Derogáció száma (B/113/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

Riasztás gázágyúval 

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: Kisújszállás külterületén, a Halastó 2004. Kft., 

Kisújszállás halastavain, 2007. 04. 04. - 06. 30. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Természetvédelmi oltalom alatt álló érték károsítása, illetve a 

határozatban előírtak be nem tartása esetén az engedély azonnali hatállyal visszavonandó. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel.  



 

Derogáció száma (B/114/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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, gyérítés sörétes lőfegyverrel 

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: Tiszasüly, a TISZAHALKER halastavai (386 ha); 

Riasztás: 2007. 02. 28. - 07. 01. között; gyérítés: 2007. 03. 08. - 2008. 02. 28. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A gyérítés megkezdéséről előzetesen  értesíteni kell az illetékes  

természetvédelmi őrt. A nagy kárókatona gyérítésén kívül más vadon élő állatfaj zavarása, 

elejtése tilos. A madártetemeket össze kell gyűjteni és meg kell semmisíteni. A kézre került 

madár gyűrűket be kell szolgáltatni a természetvédelmi hatóságnak. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel.  



 

Derogáció száma (B/115/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 sörétes lőfegyverrel 

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: Tiszaföldvár, 209 helyrajzi számú halastavain, 2007. 

04. 03. - 2008. 02. 28. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A gyérítés megkezdéséről előzetesen  értesíteni kell az illetékes  

természetvédelmi őrt. A nagy kárókatona gyérítésén kívül más vadon élő állatfaj zavarása, 

elejtése tilos. A madártetemeket össze kell gyűjteni és meg kell semmisíteni. A kézre került 

madár gyűrűket be kell szolgáltatni a természetvédelmi hatóságnak. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel.  



 

Derogáció száma (B/116/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

Riasztás gázágyúval 

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: Kisújszállás, külterület, 98,49 ha halastavon, 2007. 

05. 14. - 06. 30. között. 

 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Engedélyezzük a védett madarak gázágyúval történő riasztását a 

sekélyvizű ivadéknevelő tavak körül, valamint lehalászási időszakban a lehalászással érintett 

tavak körül. Amennyiben fokozottan védett madárfajok megtelepedését, fészkelését észlelik a 

halastavakon, a riasztás megkezdése előtt egyeztetni kell az illetékes természetvédelmi őrrel.  

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel.  



 

Derogáció száma (B/117/2007)    

 

Faj (tudományos név): Accipiter gentilis 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 4 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): Élve 

történő befogás és elszállítás 

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: A Hubertus Vadásztársaság (Abádszalók) fácán és 

fogoly kibocsátó helyein, 2007. 11. 15. - 2008. 02. 15. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető:  

1. A befogás során az egyedek sérülésének lehetőségét a minimálisra kell csökkenteni, a 

befogást a legnagyobb gondossággal, az egyedek kíméletével kell végezni. Minden 

szükséges intézkedést meg kell tenni a példányok pusztulásának megelőzésére. 

2. A héják (Accipiter gentilis) befogását követően, de legkésőbb a befogást követő 24 órán 

belül értesíteni kell a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 

2.) Kócsújfalu, Górés-tanyai telepvezetőjét, aki gondoskodni fog a madarak 

elszállításáról, meggyűrűzéséről és szabadon engedéséről. 

3. Amennyiben héján (Accipiter gentilis) kívül más védett (pl. egerészölyv (Buteo buteo)) 

ragadozó madár faj kerül befogásra, haladéktalanul értesíteni kell Kiss Róbert 

telepvezetőt. Ezen ragadozó madár fajokat meggyűrűzés után a befogás helyszínén kell 

szabadon engedni. 

4. A befogott védett héjákat (Accipiter gentilis) madárgyűrűzés utáni szabadon engedés 

céljából a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) részére 

át kell adni. A meggyűrűzött héjákat a Hubertus Vadásztársaság fácán és fogoly 

kibocsátó helyeitől megfelelő távolságra (minimum 150-200 km) kell szabadon 

bocsátani. Az átadásról minden egyed esetében példányonként jegyzőkönyvet kell 



készíteni, melynek tartalmaznia kell az átadás időpontját, az átadó és az átvevő személy 

nevét, lakcímét, az átadott példány ivarát, becsült életkorát és – amennyiben van – 

egyedi azonosító jelét. A jegyzőkönyvek egy példányát a Hubertus Vadásztársaság 

2008. február 28-ig köteles megküldeni a Felügyelőségnek. 

5. Amennyiben fokozottan védett (pl.: kerecsensólyom (Falco cherrug)) ragadozó madár 

kerül befogásra, a befogást követően a csapdázás helyszínén haladéktalanul szabadon 

kell engedni. Fokozottan védett ragadozó madár fajok gyűrűzésére ezen engedély nem 

jogosít. 

6. A ragadozó madarak ideiglenes tartása során biztosítani kell számukra 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 kell biztosítani számukra. Az ideiglenes 

tartás során a Hubertus Vadásztársaság köteles gondoskodni a madarak táplálásáról. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel, átadás-

átvételi jegyzőkönyv.  



 

Derogáció száma (B/118/2007)    

 

Faj (tudományos név): Passer domesticus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 élvefogó módszerrel 

Az engedélyezés oka:  

  

- közegészség és közbiztonság érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Cegléd, Malomtószél 30. TESCO áruház, 2007. 03. 

13.-tól visszavonásig. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A befogás előtt 24 órával a tevékenységről a Felügyelőséget 

írásban értesíteni szükséges. 

Az állatokat kizárólag élve-fogó módszerrel szabad befogni. A befogást követően a madarakat 

az épületen kívül haladéktalanul szabadon kell bocsátani! 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel.  



 

Derogáció száma (B/119/2007)    

 

Faj (tudományos név): Passer domesticus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 élvefogó módszerrel 

Az engedélyezés oka:  

  

- közegészség és közbiztonság érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Jászberény, Nagykátai u. 2/A TESCO áruház, 2007. 

02. 15.-től visszavonásig. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A befogás előtt 24 órával a tevékenységről a Felügyelőséget 

írásban értesíteni szükséges. 

Az állatokat kizárólag élve-fogó módszerrel szabad befogni. A befogást követően a madarakat 

az épületen kívül haladéktalanul szabadon kell bocsátani! 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel.  



 

Derogáció száma (B/120/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 és fegyveres 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: Tiszafüred 0420/25 helyrajzi számú halastavak 

területén. Riasztás: 2007. 03. 02. - 06. 30. között; gyérítés: 2007. 07. 01. - 12. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A gyérítést hivatásos vadászok végezhetik. Amennyiben a 

kárókatonák közelében fokozottan védett faj tartózkodik, a kárókatona nem lőhető. A 

tetemeket minden alkalommal össze kell gyűjteni és el kell hantolni. A gyérítés megkezdése 

előtt az illetékes természetvédelmi őrt értesíteni kell. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel, előzetes 

értestés.  



 

Derogáció száma (B/121/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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, gyérítés acélsörétes fegyverrel. 

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: Besenyszög, 0436 helyrajzi szám alatti 

halastavak; Riasztás: 2007. 02. 28. -. 07. 01. között; gyérítés: 2007. 04. 02. - 2008. 02. 28. 

között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A gyérítés megkezdéséről előzetesen értesíteni kell az illetékes 

természetvédelmi őrt. A gyérítés során külön figyelemmel kell lenni a fokozottan védett kis 

kárókatona (Phalacrocorax pygmeus) jelenlétére, melynek kilövése szigorúan tilos. 

A madártetemeket össze kell gyűjteni és meg kell semmisíteni. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel, előzetes 

értesítés.  



 

Derogáció száma (B/122/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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, valamint gyérítés acélsörétes fegyver alkalmazásával. 

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: Tiszafüred 0418/11, 0444/5, 0422/61, 0422/62 

helyrajzi számú halastavakon. Riasztás: 2007. 02. 22. - 06. 30. között, gyérítés: 2007. 07. 01. - 

12. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A gyérítést hivatásos vadász(ok) végezhetik. Amennyiben a 

kárókatonák közelében fokozottan védett faj tartózkodik, a kárókatona nem lőhető. A 

tetemeket minden alkalommal össze kell gyűjteni és el kell hantolni. A gyérítés megkezdése 

előtt az illetékes természetvédelmi őrt értesíteni kell.  

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel, előzetes 

értesítés.  



 

Derogáció száma (B/123/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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, valamint gyérítés acélsörétes fegyver alkalmazásával. 

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: Tiszaszentimre 074, 060/12 helyrajzi számú 

halastavak. Riasztás, gyérítés: 2007. 02. 13. - 2008. 02. 28. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A gyérítést hivatásos vadász(ok) végezhetik. Sörétes lőszer 

esetén csak acélsörétes lőszer használható. Halőrök csak a riasztásban vehetnek részt. 

A gyérítés során fokozottan figyelemmel kell lenni a fokozottan védett kis kárókatona 

(Phalacrocorax pygmeus) jelenlétére, aminek kilövése szigorúan tilos. 

A tetemeket minden alkalommal össze kell gyűjteni és el kell hantolni. A lelőtt madarakról 

nyilvántartást kell vezetni. Év végén a következő évi engedélykérelemmel együtt a 

Felügyelőség részére a nyilvántartást meg kell küldeni. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel, gyérítésről 

nyilvántartás megküldése.  



 

Derogáció száma (B/124/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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, valamint gyérítés acélsörétes fegyver alkalmazásával. 

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: Rákóczifalva, Kengyel-laposi tógazdaság, Riasztás: 

2007. 07. 15. - 12. 31. között, gyérítés: 2007. 02. 13. - 02. 18. között. 

 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A gyérítést hivatásos vadász(ok) végezhetik. Sörétes lőszer 

esetén csak acélsörétes lőszer használható. Halőrök csak a riasztásban vehetnek részt. 

A gyérítés során fokozottan figyelemmel kell lenni a fokozottan védett kis kárókatona 

(Phalacrocorax pygmeus) jelenlétére, aminek kilövése szigorúan tilos. 

A tetemeket minden alkalommal össze kell gyűjteni és el kell hantolni. A lelőtt madarakról 

nyilvántartást kell vezetni. Év végén a következő évi engedélykérelemmel együtt a 

Felügyelőség részére a nyilvántartást 2008. január 15-ig meg kell küldeni. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel, gyérítésről 

nyilvántartás megküldése.  



 

Derogáció száma (B/125/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

Riasztás. 

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: Apaj 0318, 055, 060, 062, Bugyi 0779, 0780, 0782, 

0783 helyrajzi számú területei, valamint Dömsöd II. halastavak, a Csikótelepi halastavak, 

valamint a Halteleltetők néven kiépített tófelületeken, 2007. 04. 18 - 2008. 04. 18. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető:  

1. Tilos a kárókatona riasztása a tó teljes területén napnyugtától napkeltéig. 

2. A szinkron madárszámlálási napokon a karbidágyúzás a halastavak teljes területén tilos a 

számlálás zavartalansága érdekében. Ezek dátumai a következők: 2007. május 12., június 16., 

július 14., augusztus 18., szeptember 15., október 13., november 17., december 15. 

3. A természetvédelmi őr eseti rendelkezéseit be kell tartani. 

4. A riasztásnál keletkezett hulladékot össze kell gyűjteni és a kijelölt tárolókban kell 

elhelyezni. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel.  



 

Derogáció száma (B/126/2007)    

 

Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül  

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

száma: 30 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

Lőfegyverrel történő elejtés. 

Az engedélyezés oka:  

  

- a kutatás és oktatás, az állományfeljavítás, a visszatelepítés és az esetlegesen ezekhez 

szükséges tenyésztés céljából. 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területén bárhol, 2007. 08. 23 - 12. 

31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető:  

1.) A fegyverhasználat során más védett faj egyede nem károsodhat 

2.) Az elejtést kizárólag az érintett vadászterület vadászatra jogosultja hozzájárulásával lehet 

végezni. 

3.) Az engedély egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel.  



 

Derogáció száma (B/127/2007)    

 

Faj (tudományos név): Ficedula albicollis 

Engedélyezett egyedek száma: 12  

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

száma: 12 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

Befogás, tartás, elengedés. 

Az engedélyezés oka:  

  

- a kutatás és oktatás, az állományfeljavítás, a visszatelepítés és az esetlegesen ezekhez 

szükséges tenyésztés céljából. 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Pilis, Málnás-tető, 2007. 04. 24. - 06. 30. között.  

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető:  

Az engedélyező hatóság neve: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése eseti jelleggel.  



 

Derogáció száma (B/128/2007)    

 

Faj (tudományos név): Ciconia ciconia 

Engedélyezett egyedek száma: 0 (üres fészek áttelepítése) 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

Fészek áttelepítése.  

Az engedélyezés oka:  

  

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében. 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Iregszemcse, Napsugár u. 4. (helyrajzi szám: 391/2) 

számú ingatlan előtt lévő villanyoszlopon elhelyezkedő fehér gólya fészek áthelyezését az 

Iregszemcse 430/2 helyrajzi számú ingatlanon lévő villanyoszlopra. 2007. március 15-ig, 

illetve 2007. augusztus 1-től december 31-ig terjedő időszakon belül.  

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A gólyafészek 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/129/2007)    

 

Faj (tudományos név): Corvus frugilegus 

Engedélyezett egyedek száma: 0 (üres fészkek leverése) 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): Üres 

fészkek leverése.  

Az engedélyezés oka:  

  

- közegészség és közbiztonság érdekében. 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Székesfehérvár, Gyümölcs utca, 2007. 10 15. - 2008. 

04 15. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A vetési varjú fészektelepen a közterületi parkolást zavaró 

fészkek eltávolítása. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat jelenlétében történik a fészkek levétele.  



 

Derogáció száma (B/130/2007)    

 

Faj (tudományos név): Ciconia ciconia 

Engedélyezett egyedek száma: 0 (fészkek áthelyezése) 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): üres 

fészkek magasítóra történő áthelyezése 

Az engedélyezés oka:  

  

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében. 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Bakonynána, 12/1-1 trk., Ady E. u. 43.; Kővágóörs, 

46/1-1 trk.; Pátka, Kossuth út 90.; Belsőbáránd Fő út 24. és Bodakajtor Abai útnál lévő 

villanyoszlopokon elhelyezkedő fehér gólya fészkek. 2007. 08. 01. - 2008. 03. 15. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: 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/131/2007)    

 

Faj (tudományos név): Ciconia ciconia 

Engedélyezett egyedek száma: 0 (üres fészek áttelepítése) 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

Fészek áttelepítése.  

Az engedélyezés oka:  

  

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében. 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Belecska, Fő u. 79. számú ingatlan előtt álló 

villanyoszlopon lévő fehér gólya fészek áthelyezése, 2007. március 25-ig, illetve 2007. 

augusztus 1-től december 31-ig terjedő intervallumban. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A gólyafészek 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/132/2007)    

 

Faj (tudományos név): Ciconia ciconia 

Engedélyezett egyedek száma: 0 (üres fészek áttelepítése) 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

Fészek áttelepítése.  

Az engedélyezés oka:  

  

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében. 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Bátaszék, Magyar u. 3. számú ingatlan előtt lévő 

villanyoszlopon elhelyezkedő fehér gólya fészek áthelyezése, 2007. március 25-ig, illetve 

2007. augusztus 1-től december 31-ig terjedő intervallumban. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A fészek a közelben lévő villanyoszlopon fészekmagasító 

felhelyezésével és a fészekanyag áthelyezésével biztosítja a további fészkelési lehetőséget. Az 

eredeti gólyafészek 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/133/2007)    

 

Faj (tudományos név): Passer domesticus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): Élve 

történő befogás és áttelepítés.  

Az engedélyezés oka:  

  

- közegészség és közbiztonság érdekében. 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. december 31-ig terjedő időszakban TESCO 

Áruházak (TESCO Áruház, Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 1.; TESCO Áruház, 

Székesfehérvár, Palota u.; TESCO Áruház, Dunaújváros; TESCO Áruház, Szekszárd; TESCO 

Áruház, Veszprém, Külső-Kádártai út 3.; TESCO Áruház, Veszprém, Mártírok útja 13.; 

TESCO Áruház, Siófok; TESCO Áruház Pápa; TESCO Áruház, Ajka; TESCO Áruház, Zirc; 

TESCO Áruház, Tapolca; TESCO Áruház, Paks) területén. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Az állatok befogása kizárólag az állatok károsítása nélkül 

történhet. A befogás után az állatokat lakott területen kívül szabadon kell bocsátani. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: A Felügyelőség a tevékenység eredményéről rövid szöveges összefoglalót kér 

(2008. január 31-ig). 



 

Derogáció száma (B/134/2007)    

 

Faj (tudományos név): Corvus frugilegus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

Sörétes lőfegyverrel történő 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: Belecska külterületén üzemeltetett 24 ha 

gyümölcsültetvény területén, 2007. 06. 01 - 11. 30. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A tevékenységre csak az engedélyes használatában lévő 

ingatlanok területén kerülhet sor. A kérelemben szereplő gyümölcsültetvény környezetében 

jelentős szaporodó állománya van. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: A lelőtt egyedekről nyilvántartást kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni az 

elejtés helyét, idejét, az elejtő nevét és a példányszámot. 



 

Derogáció száma (B/135/2007)    

 

Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

Sörétes lőfegyverrel történő 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: Belecska külterületén üzemeltetett 24 ha 

gyümölcsültetvény területén, 2007. 06. 01 - 11. 30. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A tevékenységre csak az engedélyes használatában lévő 

ingatlanok területén kerülhet sor. A kérelemben szereplő gyümölcsültetvény környezetében 

jelentős szaporodó állománya van. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: A lelőtt egyedekről nyilvántartást kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni az 

elejtés helyét, idejét, az elejtő nevét és a példányszámot. 



 

Derogáció száma (B/136/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 lőfegyveres 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: A riasztás 2007. december 31-ig engedélyezett, a 

sörétes lőfegyverrel való gyérítés 2007. január 01. és március 31. valamint szeptember 01. és 

december 31. között végezhető Nyárád-Kispodári halastavon. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése. 



 

Derogáció száma (B/137/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 lőfegyveres 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: A riasztás 2007. november 30-ig engedélyezett, a 

sörétes lőfegyverrel való gyérítés csak 2007. július 01. és november 30. között végezhető. A 

Czikkhalas Halastavai Kft. használatában lévő ingatlanok területén. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése. 



 

Derogáció száma (B/138/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 lőfegyveres 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: A riasztás 2007. május 31-ig engedélyezett, a sörétes 

lőfegyverrel való gyérítés csak 2007. január 01. és március 31. között végezhető. 

Széptölgyesi- és Ladományi-halastavon. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése. 



 

Derogáció száma (B/139/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 lőfegyveres 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: A riasztás 2007. december 31-ig engedélyezett, a 

sörétes lőfegyverrel való gyérítés csak 2007. július 01. és december 31. között végezhető. Kis-

Konda-patak völgye Természetvédelmi Terület részét képező Kondai1–4, Kondai-borjádi-

faluberki 1-2, Szilfási, illetve az Alsóleperdi 1-5, Borjádi 3-5, Faluberki 6-8, Leperdi 13-19 

számú halastavon. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése. 



 

Derogáció száma (B/140/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 lőfegyveres 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: A riasztás 2007. december 31-ig engedélyezett, a 

sörétes lőfegyverrel való gyérítés 2007. január 01. és március 31. valamint szeptember 01. és 

december 31. között végezhető. Mőcsényi-halastavon. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése. 



 

Derogáció száma (B/141/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 lőfegyveres 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: A riasztás 2007. december 31-ig engedélyezett, a 

sörétes lőfegyverrel való gyérítés 2007. január 01. és március 31. valamint szeptember 01. és 

december 31. között végezhető. Nórápi-halastavon. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése. 



 

Derogáció száma (B/142/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 lőfegyveres 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: A riasztás és a lőfegyverrel való gyérítés 2007. 

december 31-ig általában végezhető a területen fészkelő védett és fokozottan védett 

madárfajok szaporodási időszakon belüli kímélete mellett. Nem végezhető riasztás és 

lőfegyverrel való gyérítés egyáltalán a VI. számú tóegységen és 50 méteres körzetében, illetve 

április-augusztus 31. közötti időszakban a halastavakon kialakult gémtelepek 100 méteres 

körzetében. Pacsmagi-tavak területe. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése. 



 

Derogáció száma (B/143/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 lőfegyveres 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: A riasztás és gyérítés 2007. december 31-ig 

végezhető. A székesfehérvári Vörösmarty-tavak. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése. 



 

Derogáció száma (B/144/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 lőfegyveres 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: A riasztás és a sörétes lőfegyverrel való gyérítés 

2007. december 31-ig általában végezhető, nem végezhető riasztás és sörétes lőfegyverrel 

való gyérítés április-augusztus 01. közötti időszakban a Soponyai-víztározón, illetve az Örsi 

2-es és Miklósi 1-es halastavakon kialakult sirálytelepek, az Örsi 3-as, Örsi 4-es és Örsi 7-es 

halastavakon kialakult gémtelepek 100 méteres körzetében. Az Aranyponty Halászati Rt. 

kezelésében lévő halastavakon. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése. 



 

Derogáció száma (B/145/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 lőfegyveres 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: A riasztásra 2007. december 31-ig, a sörétes 

lőfegyverrel való gyérítés 2007. március 01. és július 1. közötti időszak kivételével végezhető 

Előszállás Gulyamajor és Róbert-völgyi halastavak. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése. 



 

Derogáció száma (B/146/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 lőfegyveres 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: A sörétes lőfegyverrel való gyérítés 2007. január 01. 

és március 31. között, illetve augusztus 01. és december 31. között végezhető. A Paksi 

Atomerőmű Horgászegyesület kezelésében lévő halastavakon. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése. 



 

Derogáció száma (B/147/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 lőfegyveres 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: A riasztás 2007. december 31-ig engedélyezett, a 

sörétes lőfegyverrel való gyérítés csak 2007. július 01. és december 31. között végezhető. A 

MATILD-TÓ Bt. kezelésében lévő – a helyi jelentőségű védett természeti területként 

nyilvántartott Dunaföldvári halastó Természetvédelmi Terület részét képező – halastavakon. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése. 



 

Derogáció száma (B/148/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 lőfegyveres 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: A riasztás 2007. december 31-ig engedélyezett, a 

sörétes lőfegyverrel való gyérítés 2007. január 01. és március 31. valamint szeptember 01. és 

december 31. között, míg 0,22 kaliberű golyós lőfegyverrel való gyérítés 2007. április 01. és 

augusztus 31. között végezhető. Monostorapáti-tározón. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Nagymértékű gazdasági károkozás esetén engedélyezhető. 

Az engedélyező hatóság neve: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat helyszíni ellenőrzése. 



 

Derogáció száma (B/149/2007)    

 

Faj (tudományos név): Cygnus olor 

Engedélyezett egyedek száma: 2 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

Áttelepítés. 

Az engedélyezés oka:  

  

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében. 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: A Balaton területéről áttelepítés a Miskolc-Tapolcai 

Csónakázó-tóra, 2007. 01. 01 - 12. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A bütykös hattyúk áttelepítése 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/150/2007)    

 

Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 mezőgazdasági kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok és a vizek 

súlyos károsodásának megelőzése érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: A fertőszentmiklósi szőlőültevények területén 2007. 

08. 15 - 11. 30. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: 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 esetlegesen elpusztított tízes nagyságrendű példány hiánya 

természetvédelmi problémát nem okozhat. 

Az engedélyező hatóság neve: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat eseti ellenőrzése. 



 

Derogáció száma (B/151/2007)    

 

Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 19 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

Lőfegyveres 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: A fertőszentmiklósi, fertőendrédi és fertőszéplaki 

szőlőültevények területén 2007. 08. 01 - 11. 30. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: 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 esetlegesen elpusztított tízes nagyságrendű példány hiánya 

természetvédelmi problémát nem okozhat. 

Az engedélyező hatóság neve: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat eseti ellenőrzése. 



 

Derogáció száma (B/152/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 fészektelepen történő folyamatos riasztás. Ennek során a kotlási 

periódus első harmadában a léghőmérséklettől függően 12-24 órán keresztüli emberi 

jelenléttel és sörétes lőfegyveres riasztással nem hagyják a madarakat a fészkükre szállni, így 

a lerakott tojások kihűlnek, bennük az embriók elpusztulnak. 

Az engedélyezés oka:  

  

- a mezőgazdasági kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok és a vizek 

súlyos károsodásának megelőzése érdekében,  

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében. 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Nagyigmándi halastavak területén érvényes 2007. 

02. 01 - 2008. 02. 28. között. A fészektelep zavarása az Ásványráró 0309 helyrajzi számú 

szigeten történik. Az augusztus 1. - február 28. közötti időszakban, ha nagyobb mennyiségű 

kárókatona gyűlik össze, a vermelőhelyek közelében is végezhető gyérítés.  

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: A gazdasági- és védett halállományokban a kárókatona csapatok 

komoly károkat okoznak. A Szigetközben, a Csallóközben és a dunai-szigeteken költő több 

ezer pár és ugyanezen területeken kóborló, táplálkozó nagy létszámú kárókatona állomány 

fennmaradása szempontjából közömbös egy ilyen nagyságrendű egyedet érintő gyérítés. 

Ugyanakkor már néhány tíz táplálkozó madár is komoly gazdasági kárt tud okozni, 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 eseti ellenőrzése. 



 

Derogáció száma (B/153/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 mezőgazdasági kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok és a vizek 

súlyos károsodásának megelőzése érdekében,  

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében. 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Az engedély a Szárföldi Horgásztavak területén 

érvényes 2007. 05. 01 -12. 31. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: 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 egy ilyen nagyságrendű egyedet érintő gyérítés. Ugyanakkor már 

néhány tíz táplálkozó madár is komoly gazdasági kárt tud okozni, 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 eseti ellenőrzése. 



 

Derogáció száma (B/154/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 mezőgazdasági kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok és a vizek 

súlyos károsodásának megelőzése érdekében,  

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében. 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: Az engedély a Rába folyó ill. Vas megye azon álló és 

folyóvizein, ahol a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége gyakorolja a halászati- 

és horgászati jogot, 2007. 02. 01 - 02. 28. között. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Tárgyi vízterületek gazdasági- és védett hal állományaiban a 

kárókatona csapatok komoly károkat okoznak. A Szigetközben, a Csallóközben és a dunai-

szigeteken költő több ezer pár és ugyanezen területeken kóborló, táplálkozó nagy létszámú 

kárókatona állomány fennmaradása szempontjából közömbös egy ilyen nagyságrendű egyedet 

érintő gyérítés. Ugyanakkor már néhány tíz táplálkozó madár is komoly gazdasági kárt tud 

okozni, 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 eseti ellenőrzése. 



 

Derogáció száma (B/155/2007)    

 

Faj (tudományos név): Passer domesticus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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 és gyűrűzés utáni eltávolítás, majd elengedés. 

Az engedélyezés oka:  

  

- közegészség és közbiztonság érdekében. 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. 12. 31-ig a Tesco nagykanizsai, zalaegerszegi 

és 2 szombathelyi bevásárlóközpontjában. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Befogás után a madarakat lakott területen kívül szabadon 

engedik.  

Az engedélyező hatóság neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat eseti ellenőrzése. 



 

Derogáció száma (B/156/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül  

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

száma: 526 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

Karbidágyús riasztás és célzott lövésekkel történő gyérítés acélsörét használatával. 

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 2007. december 31-ig érvényes 

Halastó megnevezése riasztás gyérítés 

Mórichelyi feltétellel tilos 

Varászlói július 1-ét követően augusztus 15-ét követően 

Pogányszentpéter július 1-ét követően augusztus 15-ét követően 

 

A 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 eseti ellenőrzése. 



 

Derogáció száma (B/157/2007)    

 

Faj (tudományos név): Phalacrocorax carbo 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül  

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 mezőgazdasági kultúrák, az állatállományok, az erdők, a halgazdaságok és a vizek 

súlyos károsodásának megelőzése érdekében. 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya:  

A költési időszakon kívül (2007. 07. 01. -. 12. 31.), esztergályhorváti halastavak vízterülete. 

A 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 eseti ellenőrzése. 



 

Derogáció száma (B/158/2007)    

 

Faj (tudományos név): Corvus frugilegus 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

Sérüléssel nem járó riasztás 

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:  

2007.évben, Szakony 0154/2 helyrajzi számú ingatlan.  

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Egyéb védett madarak fészkelését nem zavarhatja.  

Az engedélyező hatóság neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: Természetvédelmi Őrszolgálat eseti ellenőrzése. 



 

Derogáció száma (B/159/2007)    

 

Faj (tudományos név): Sturnus vulgaris 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): A 

riasztás a madarak sérülésével nem járó ultrahangos és egyéb akusztikus riasztó 

igénybevételével végezhető (fegyveres riasztásra nem kerülhet sor). 

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:  

Balatonmagyaród 025, 085, 083, 051, 044, 027, 046, 043 helyrajzi számú védett természeti 

területen lévő ingatlanokon, 2007. 10. 15-ig. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Egyéb védett madarak fészkelését nem zavarhatja.  

Az engedélyező hatóság neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: A Természetvédelmi Őrszolgálat felügyeletével történő riasztás. 



 

Derogáció száma (B/160/2007)    

 

Faj (tudományos név): Anser anser 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül (riasztás) 

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

száma: 0 (csak riasztás) 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): A 

riasztás a madarak sérülésével nem járó ultrahangos és egyéb akusztikus riasztó 

igénybevételével végezhető (fegyveres riasztásra nem kerülhet sor). 

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:  

Balatonmagyaród 025/a, 030, 036/1-2, 040/1, 041/, 047/1-12, 051/1, 053, 083/1, 085, 087/a, 

valamint a Zalakomár 0167/4-9, ill. a Sármellék 043/2 helyrajzi számú területeken, 2008. 04. 

15-ig. 

A 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: A Természetvédelmi Őrszolgálat felügyeletével történő riasztás. 



 

Derogáció száma (B/161/2007)    

 

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): Az 

érintett víztorony lemezburkolatának kijavítása után új fészkelő hely kialakítására került sor. 

 

Az engedélyezés oka:  

  

- közegészség és közbiztonság érdekében. 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya:  

2007. 06. 15. - 07. 15. között, Csákánydoroszló 021/1 helyrajzi számú ingatlanon lévő 

víztorony. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Közegészségügyi kockázat esetén is a szükséges munkálatok 

csak a fészek megőrzésével végezhetők el. 

Az engedélyező hatóság neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: A Természetvédelmi Őrszolgálat eseti ellenőrzése, előzetes egyeztetés.  



 

Derogáció száma (B/162/2007)    

 

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): A 

fészek fészektartó oszlopra történő áthelyezése a területileg illetékes nemzeti park igazgatóság 

munkatársával való egyeztetéssel történt. 

Az engedélyezés oka:  

  

- közegészség és közbiztonság érdekében. 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya:  

Fészkelési időszakon kívül 2007. 12. 31-ig, Kemendollár, Köztársaság utca.  

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Közegészségügyi kockázat esetén is a szükséges munkálatok 

csak a fészek megőrzésével végezhetők el. 

Az engedélyező hatóság neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: A Természetvédelmi Őrszolgálat eseti ellenőrzése, előzetes egyeztetés.  



 

Derogáció száma (B/163/2007)    

 

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): A 

fészkek áthelyezése, a fészek-tartók pontos helyének, a felszerelésnek és az áthelyezés 

módjának, időpontjának a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságok munkatársaival 

való egyeztetésével történt. 

Az engedélyezés oka:  

  

- közegészség és közbiztonság érdekében. 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya:  

A munkák elvégzésére fészkelési időn kívül, a határozat jogerőre emelkedését követően, 

legkésőbb 2008. 03. 01-ig kerülhet sor. 

 

      Település            Helyszín Illetékes nemzeti 

park igazgatóság 

Nemescsó 14. sz. betonoszlop FHŐ NPI* 

Mersevát Mersevát 3. trafókörzet., 1. sz. betonoszlop FHŐ NPI 

Gór I. trafókörzet. 14. oszlop (betonoszlop) FHŐ NPI 

Chernelházadamonya III. trafókörzet, végfeszítő FHŐ NPI 

Hegyfalu I. trafókörzet. Kossuth u. betonoszlop FHŐ NPI 

Kőszeg Hunyadi u. 35 sz. 3-as sz. fa bakoszlop FHŐ NPI 

Zalaszentgrót Aranyodi u. 28, Aranyod III. trafókörzet. 33. 

betonoszlop B/12-400 iker 

BNPI** 

Zalameggyes Jókai u. 15 sz. oszlop BNPI 

Zalameggyes Kossuth u. 4 sz. oszlop BNPI 

Zalaszegvár Petőfi u. 32 sz. oszlop BNPI 

Dabronc Kossuth u. 61 sz. oszlop BNPI 



Gógánfa Deák F. u. 1 sz. oszlop BNPI 

Kálócfa II. 52. oszlop Kossuth L. u. BNPI 
(* FHŐ NPI = Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 

**BNPI =Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság) 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Közegészségügyi kockázat esetén is a szükséges munkálatok 

csak a fészek megőrzésével végezhetők el. 

Az engedélyező hatóság neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: A Természetvédelmi Őrszolgálat eseti ellenőrzése, előzetes egyeztetés.  



 

Derogáció száma (B/164/2007)    

 

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): A 

fészektartó oszlop helyének kijelölése, a fészek fészektartó oszlopra történő áthelyezése a 

területileg illetékes nemzeti park igazgatóság munkatársával való egyeztetéssel történt. 

Az engedélyezés oka:  

  

- közegészség és közbiztonság érdekében. 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya:  

2007. december 31-ig, Hahót, Deák Ferenc u. 45. szám alatti épület kéménye.  

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Közegészségügyi kockázat esetén is a szükséges munkálatok 

csak a fészek megőrzésével végezhetők el. 

Az engedélyező hatóság neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: A Természetvédelmi Őrszolgálat eseti ellenőrzése, előzetes egyeztetés.  



 

Derogáció száma (B/165/2007)    

 

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): A 

fészektartó oszlop helyének kijelölése, a fészek fészektartó oszlopra történő áthelyezése a 

területileg illetékes nemzeti park igazgatóság munkatársával való egyeztetéssel történt. 

Az engedélyezés oka:  

  

- közegészség és közbiztonság érdekében. 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya:  

Azonnal végrehajtható, 2007. szeptember, Zalaszentgrót Aranyod, Aranyodi u. 19. 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: Közegészségügyi kockázat és villamos energia ellátási gond 

okozása. 

Az engedélyező hatóság neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Ellenőrzés: A Természetvédelmi Őrszolgálat eseti ellenőrzése, előzetes egyeztetés.  



 

Derogáció száma (B/166/2007)    

 

Faj (tudományos név): Corvus corone cornix 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 717 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres gyérítés vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: a kérelem beadásától 2007. július 1-ig, a 26 

kérelmező vadásztársaság kijelölt területén 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztály 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/167/2007)    

 

Faj (tudományos név): Garrulus glandarius 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 140 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres gyérítés vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: a kérelem beadásától 2007. augusztus 1-ig, a 21 

kérelmező vadásztársaság kijelölt területén 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztály 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/168/2007)    

 

Faj (tudományos név): Pica pica 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 1895 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres gyérítés vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: a kérelem beadásától 2007. július 1-ig, a 28 

kérelmező vadásztársaság kijelölt területén 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztály 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/169/2007)    

 

Faj (tudományos név): Anser albifrons albifrons 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 191 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres gyérítés vadászati idényen kívül 

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: a 8 kérelmező vadásztársaság kijelölt területén, ebből 

öt vadásztársaságnál 2007. február 1 – 28, két vadásztársaságnál február 1 – március 15, egy 

vadásztársaságnál február 1 – március 31 (ez utóbbinál nem történt elejtés).  

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának veszélye esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztály 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/170/2007)    

 

Faj (tudományos név): Anser fabalis 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 28 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres gyérítés vadászati idényen kívül 

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: a 8 kérelmező vadásztársaság kijelölt területén, ebből 

öt vadásztársaságnál 2007. február 1 – 28, két vadásztársaságnál február 1 – március 15, egy 

vadásztársaságnál február 1 – március 31 (ez utóbbinál nem történt elejtés).  

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának veszélye esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztály 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/171/2007)    

 

Faj (tudományos név): Corvus corone cornix 

Engedélyezett egyedek száma: 20 db/jogosult 

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

száma: 922 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres gyérítés és szelektív csapdázás vadászati idényen kívül  

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. március 1 - 2007. június 30, 62 vadásztársaság 

területén:  

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal  

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/172/2007)    

 

Faj (tudományos név): Garrulus glandarius 

Engedélyezett egyedek száma: 10 db/jogosult 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres gyérítés és szelektív csapdázás vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. március 1 - 2007. június 30, 2 vadásztársaság 

területén:  

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal  

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/173/2007)    

 

Faj (tudományos név): Pica pica 

Engedélyezett egyedek száma: 20 db/jogosult 

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

száma: 1176 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres gyérítés és szelektív csapdázás vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. március 1 - 2007. június 30, 59 vadásztársaság 

területén:  

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal  

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/174/2007)    

 

Faj (tudományos név): Corvus corone cornix 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 442 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres gyérítés és élvefogás vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. március 1. - 2007. június 30-ig, Csongrád 

megye teljes területe 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Vadászati Hatóság Csongrád megye  

Ellenőrzés: adminisztratív, jelentési kötelezettséggel 



 

Derogáció száma (B/175/2007)    

 

Faj (tudományos név): Pica pica 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 1421 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres gyérítés és élvefogás vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. március 1. - 2007. június 30-ig, Csongrád 

megye teljes területe 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Vadászati Hatóság Csongrád megye  

Ellenőrzés: adminisztratív, jelentési kötelezettséggel 



 

Derogáció száma (B/176/2007)    

 

Faj (tudományos név): Garrulus glandarius 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 349 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres gyérítés és élvefogás vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. március 1. - 2007. június 30-ig, Csongrád 

megye teljes területe 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Vadászati Hatóság Csongrád megye  

Ellenőrzés: adminisztratív, jelentési kötelezettséggel 



 

Derogáció száma (B/177/2007)    

 

Faj (tudományos név): Corvus corone cornix 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 62 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

került meghatározásra 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. május 1 - 2007. június 30-ig, 8 vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság  

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/178/2007)    

 

Faj (tudományos név): Garrulus glandarius 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 4 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

került meghatározásra 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. május 1 - 2007. július 31-ig, 8 vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság  

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/179/2007)    

 

Faj (tudományos név): Pica pica 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 66 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

került meghatározásra 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. május 1 - 2007. június 30-ig, 7 vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság  

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/180/2007)    

 

Faj (tudományos név): Anser albifrons albifrons 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 23 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

került meghatározásra 

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: 2007. február 1 - 2007. február 28-ig, 14 

vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának veszélye esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság  

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/181/2007)    

 

Faj (tudományos név): Anser fabalis 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 47 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

került meghatározásra 

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: 2007. február 1 - 2007. február 28-ig, 14 

vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának veszélye esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság  

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/182/2007)    

 

Faj (tudományos név): Corvus corone cornix 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 97 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres gyérítés és élvefogás vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. március 1 - 2007. június 30-ig, 11 

vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal 

Ellenőrzés: Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal eseti, ill. 

adminisztratív (jelentés) ellenőrzése 



 

Derogáció száma (B/183/2007)    

 

Faj (tudományos név): Pica pica 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 18 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres gyérítés és élvefogás vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. március 1 - 2007. június 30-ig, 10 

vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal 

Ellenőrzés: Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal eseti, ill. 

adminisztratív (jelentés) ellenőrzése 



 

Derogáció száma (B/184/2007)    

 

Faj (tudományos név): Garrulus glandarius 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 23 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres gyérítés és élvefogás vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. március 1 - 2007. július 31-ig, 10 

vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal 

Ellenőrzés: Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal eseti, ill. 

adminisztratív (jelentés) ellenőrzése 



 

Derogáció száma (B/185/2007)    

 

Faj (tudományos név): Anser fabalis 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 81 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres gyérítés vadászati idényen kívül 

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: 2007. február 1 - 2007. február 18-ig, 3 

vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának veszélye esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal 

Ellenőrzés: Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal eseti, ill. 

adminisztratív (jelentés) ellenőrzése 



 

Derogáció száma (B/186/2007)    

 

Faj (tudományos név): Anser albifrons albifrons 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 9 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres gyérítés vadászati idényen kívül 

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: 2007. február 1 - 2007. február 18-ig, 3 

vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának veszélye esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal 

Ellenőrzés: Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal eseti, ill. 

adminisztratív (jelentés) ellenőrzése 



 

Derogáció száma (B/187/2007)    

 

Faj (tudományos név): Anser albifrons albifrons 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

került meghatározásra 

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: 2007. február 5 - 2007. február 28-ig, a 09-905100-2-

4-8 sz. hatósági nyilvántartási számú vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának veszélye esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/188/2007)    

 

Faj (tudományos név): Anser fabalis 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

került meghatározásra 

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: 2007. február 5 - 2007. február 28-ig, a 09-905100-2-

4-8 sz. hatósági nyilvántartási számú vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának veszélye esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/189/2007)    

 

Faj (tudományos név): Corvus corone cornix 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

került meghatározásra 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. május 8 - 2007. június 30-ig, a 09-901710-4-3-

0 hatósági nyilvántartási számú vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj, köztük a vadászható vadfajok 

szaporulatának veszélyeztetettsége esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/190/2007)    

 

Faj (tudományos név): Pica pica 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

került meghatározásra 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. május 8 - 2007. június 30-ig, a 09-901710-4-3-

0 hatósági nyilvántartási számú vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj, köztük a vadászható vadfajok 

szaporulatának veszélyeztetettsége esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/191/2007)    

 

Faj (tudományos név): Garrulus glandarius 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

került meghatározásra 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. május 5 - 2007. július 31-ig, a 09-901540-1-3-

8 hatósági nyilvántartási számú vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj, köztük a vadászható vadfajok 

szaporulatának veszélyeztetettsége esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/192/2007)    

 

Faj (tudományos név): Garrulus glandarius 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

került meghatározásra 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. május 5 - 2007. július 31-ig, a 09-901540-1-3-

8 hatósági nyilvántartási számú vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj, köztük a vadászható vadfajok 

szaporulatának veszélyeztetettsége esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/193/2007)    

 

Faj (tudományos név): Garrulus glandarius 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

került meghatározásra 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. május 18 - 2007. július 31-ig, a 09-901610-1-

3-8 hatósági nyilvántartási számú vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj, köztük a vadászható vadfajok 

szaporulatának veszélyeztetettsége esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/194/2007)    

 

Faj (tudományos név): Corvus corone cornix 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

került meghatározásra 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. május 18 - 2007. június 30-ig, a 09-901610-1-

3-8 hatósági nyilvántartási számú vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj, köztük a vadászható vadfajok 

szaporulatának veszélyeztetettsége esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/195/2007)    

 

Faj (tudományos név): Pica pica 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

került meghatározásra 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. május 18 - 2007. június 30-ig, a 09-901610-1-

3-8 hatósági nyilvántartási számú vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj, köztük a vadászható vadfajok 

szaporulatának veszélyeztetettsége esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/196/2007)    

 

Faj (tudományos név): Anser albifrons 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

került meghatározásra 

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: 2007. február 5 - 2007. február 28-ig, a 09-905310-1-

4-1 hatósági nyilvántartási számú vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának veszélye esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/197/2007)    

 

Faj (tudományos név): Anser fabalis 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

került meghatározásra 

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: 2007. február 5 - 2007. február 28-ig, a 09-905310-1-

4-1 hatósági nyilvántartási számú vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának veszélye esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/198/2007)    

 

Faj (tudományos név): Corvus corone cornix 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

lőfegyveres gyérítés vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. május 1 - 2007. június 30-ig, a 10-703600-3-3-

3, 10-704410-1-4-1, 10-704610-1-4-1, 10-704710-1-4-1 hatósági nyilvántartási számú 

vadászterületeken 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztály 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/199/2007)    

 

Faj (tudományos név): Pica pica 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

lőfegyveres gyérítés vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. május 1 - 2007. június 30-ig, 10-703600-3-3-3, 

10-704410-1-4-1, 10-704610-1-4-1, 10-704710-1-4-1 hatósági nyilvántartási számú 

vadászterületeken 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztály 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/200/2007)    

 

Faj (tudományos név): Garrulus glandarius 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: nem ismert 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

lőfegyveres gyérítés vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. május 1 - 2007. július 31-ig, 10-703600-3-3-3, 

10-704410-1-4-1, 10-704610-1-4-1, 10-704710-1-4-1 hatósági nyilvántartási számú 

vadászterületeken 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztály 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/201/2007)    

 

Faj (tudományos név): Garrulus glandarius 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 1 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

lőfegyveres gyérítés vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. április 20 - 2007. július 1-ig, a 652610 

hatósági nyilvántartási számú vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági 

Szakigazgatási Hivatal Vadászati és Halászati Osztály  

Ellenőrzés: Jelentési kötelezettség 



 

Derogáció száma (B/202/2007)    

 

Faj (tudományos név): Corvus corone cornix 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 19 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

lőfegyveres gyérítés vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. április 20 - 2007. július 1-ig, a 652610 

hatósági nyilvántartási számú vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági 

Szakigazgatási Hivatal Vadászati és Halászati Osztály  

Ellenőrzés: Jelentési kötelezettség  



 

Derogáció száma (B/203/2007)    

 

Faj (tudományos név): Pica pica 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

lőfegyveres gyérítés vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. április 20 - 2007. július 1-ig, a 652610 

hatósági nyilvántartási számú vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági 

Szakigazgatási Hivatal Vadászati és Halászati Osztály  

Ellenőrzés: Jelentési kötelezettség  



 

Derogáció száma (B/204/2007)    

 

Faj (tudományos név): Pica pica, Corvus corone cornix, Garrulus glandarius 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: Corvus corone cornix: 868, Pica pica 2235, Garrulus glandarius 11 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

lőfegyveres gyérítés és élvefogás vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. március 1 - 2007. június 30-ig (Corvus corone 

cornix és Pica pica), illetve 2007. július 31-ig (Garrulus glandarius), a Bács-Kiskun megye 

teljes területét lefedő 68 vadászterületen (minden vadásztársaságnak a saját vadászterületén) 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági 

Szakigazgatási Hivatal  

Ellenőrzés: --  



 

Derogáció száma (B/205/2007)    

 

Faj (tudományos név): Corvus corone cornix 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 19 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

lőfegyveres gyérítés vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. május 30 - 2007. június 30-ig, a 11-251410-

310 hatósági nyilvántartási számú vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztály 

Ellenőrzés: --  



 

Derogáció száma (B/206/2007)    

 

Faj (tudományos név): Pica pica 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 27 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): nem 

lőfegyveres gyérítés vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. május 30 - 2007. június 30-ig, a 11-251410-

310 hatósági nyilvántartási számú vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztály  

Ellenőrzés: --  



  

Derogáció száma (B/207/2007)    

 

Faj (tudományos név): Pica pica, Corvus corone cornix, Garrulus glandarius 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: Pica pica 5 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

befogás Larsen élvefogó csapdával vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. június 21 - 2007. július 1-ig, a 12-553010. sz. 

vadászterületen  

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: fácán kihelyezés természetes állomány pótlására 

Az engedélyező hatóság neve: Nógrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság 

Ellenőrzés: --  



 

Derogáció száma (B/208/2007)    

 

Faj (tudományos név): Pica pica, Corvus corone cornix, Garrulus glandarius 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: Pica pica 48, Corvus corone cornix 42 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

befogás Larsen élvefogó csapdával vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. május 18 - 2007. július 1-ig, az Ecseg-Buják 

közötti földúttól és az Ecsegi bekötőúttól délre eső apróvadas területen  

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: fogoly repatriációs program  

Az engedélyező hatóság neve: Nógrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatóság 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/209/2007)    

 

Faj (tudományos név): Garrulus glandarius 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 264 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres gyérítés és élvefogás vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. március 1 - 2007. július 31-ig, 79 

vadászterületen (385958 hektáron) 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/210/2007)    

 

Faj (tudományos név): Corvus corone cornix 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 247 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres gyérítés és élvefogás vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. március 1 - 2007. június 30-ig, 79 

vadászterületen (385958 hektáron) 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/211/2007)    

 

Faj (tudományos név): Pica pica 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 1254 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

lőfegyveres gyérítés és élvefogás vadászati idényen kívül 

Az engedélyezés oka: 

 

- a vadon élő növény- és állatvilág védelme érdekében 

 

Az engedély időbeli és térbeli hatálya: 2007. március 1 - 2007. június 30-ig, 79 

vadászterületen (385958 hektáron) 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a többi vadon élő állatfaj szaporulatának veszélyeztetettsége 

esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/212/2007)    

 

Faj (tudományos név): Anser fabalis 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

sörétes lőfegyverrel történő gyérítés vadászati idényen kívül 

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: 2007. február 1 - 2007. február 28-ig, a 17-451910-

141 hatósági nyilvántartási számú vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának veszélye esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Vadászati és Halászati Osztály 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/213/2007)    

 

Faj (tudományos név): Anser albifrons albifrons 

Engedélyezett egyedek száma: mennyiségi korlát nélkül 

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

száma: 0 

Engedélyezett eszközök, eljárások vagy módszerek (gyűjtés, befogás, elejtés esetén): 

sörétes lőfegyverrel történő gyérítés vadászati idényen kívül 

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: 2007. február 1 - 2007. február 28-ig, a 17-451910-

141 hatósági nyilvántartási számú vadászterületen 

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a mezőgazdasági kultúrák súlyos károsodásának veszélye esetén 

Az engedélyező hatóság neve: Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Vadászati és Halászati Osztály 

Ellenőrzés: -- 



 

Derogáció száma (B/214/2007)    

 

Faj (tudományos név): Scolopax rusticola 

Engedélyezett egyedek száma: -- 

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

száma: 6578 

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 2007-

ben március 1-től április 10-ig tartott. A tavaszi vadászat fenntartásának indoka a faj 

hagyományos vadászati módszerének megőrzése volt, 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 volt külön engedélyhez kötve, mivel 

a faj 2007-ben a vadászati idényben a nemzeti jogszabályok alapján vadászható volt.  

A kockázati tényezők, valamint az időbeli és térbeli körülmények, amelyek mellett a 

derogáció engedélyezhető: a magyar jogszabályok alapján az erdei szalonka vadászható faj, 

vadászati idénye 2007-ben március 1-től április 10-ig tartott. Csak húzáson lehetett vadászni, 

naponta, személyenként legfeljebb 4 darabot lehetett elejteni. 

Az engedélyező hatóság neve: A vadászat nem volt külön engedélyhez kötve, mivel a faj 

2007-ben a vadászati idényben a nemzeti jogszabályok alapján vadászható volt. 

Ellenőrzés: Vadászati hatóság 


