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védett madárfajok egyedének 

(származék (tollak)) gyűjtése, 

birtokban tartása
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Telefon: (96) 896-146 Hiv. szám: -

KÖZLEMÉNY

A  természetvédelmi  hatáskörében  eljáró  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal  (a

továbbiakban:  Hatóság)  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a

továbbiakban:  Ákr.  89.  §  (1)  bekezdésének  megfelelően  közhírré  teszi a tárgyi  ügyben  indult

természetvédelmi engedélyezési eljárásra vonatkozóan a következőket:

1. Az ügy tárgya: védett madárfajok egyedének (származék (tollak)) gyűjtése, birtokban tartása

2. Iktatási száma: GY/41/01801-1/2021

3. A kérelem előterjesztésének napja: 2022. szeptember 2.

4. A közleménynek a Hatóság ügyfélszolgálati irodáján való közzétételének napja: 2022.

5. A közlemény 15 napon keresztül kerül kifüggesztésre.

6. A határozat rendelkező része:

A  természetvédelmi  hatáskörben  eljáró  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal  (a

továbbiakban:  Hatóság)  a  Kisalföldi  Erdőgazdaság  Zrt.  (9023  Győr,  Corvin  u.  9.,  KÜJ:

100216437) kérelmére a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan

védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból

jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú

mellékletében  szereplő  védett  madárfajok  egy-egy  tolltípusának  gyűjtését,  gyűjtemény

formájában  történő  tárolását,  valamint  a  tollak  vadászkamarával  közösen  szervezett

versenyeken való felhasználását 2032. december 31-ig engedélyezi,  az alábbiak szerint:

- A madártoll gyűjtemény részét képező védett madár tollakról rendszerezett, fotóval ellátott

elektronikus nyilvántartást  kell  vezetni.  A nyilvántartásból ki  kell  tűnnie,  hogy aktuálisan a

gyűjtemény  mely  tollai  tekinthetők  meg  fizikai  valójukban  is,  illetve  melyek  kerültek

selejtezésre.

- A gyűjtemény csak a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. telephelyein tárolható, ettől eltérő helyen

való  ideiglenes  felhasználásuk  (pl.  versenyeken)  csak  a  Kisalföldi  Erdőgazdaság  Zrt.

képviselőjének jelenlétében történhet.

- A gyűjtemény csak talált tollakból állhat.

- A védett madár tollak a Magyar Állam tulajdonát képezik.

-  A  Hatóság  és  a  Fertő-Hanság  Nemzeti  Park  Igazgatóság  erre  irányuló  kérésére  a

gyűjtemény és a nyilvántartás megtekintését biztosítani kell.
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7. A határozat a közléssel végleges.

8. A határozat indokolási részének kivonata, főbb jogszabályhelyek:

A  védett  madarak  tollainak  gyűjtése,  rendszerezése,  versenyeken  való  felhasználása  az

ismeretterjesztést  segíti,  a  tervezett  gyűjtemény  egy  hiánypótló  gyűjtemény  lehet,

amennyiben arról megfelelő nyilvántartást vezetnek. 

A gyűjtemény sok éven keresztül gyarapodhat, frissülhet természetvédelmi ismeretterjesztési

célokat is szolgálva, ezért a Hatóság a kért engedélyt a lehetséges leghosszabb időtartamra,

10 évre adta meg.

A  természet  védelméről  szóló  1996.  évi  LIII.  törvény  43.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja,  az

általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  vonatkozó  eljárási

szabályai.

Győr, "elektronikus időbélyegző szerint"

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából:

       Pandur László

       osztályvezető
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