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Tárgy : „Védett denevérek befalazva?” cím ű írásbeli kérdésre adott válas z

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján ,
K/8754 . számon hozzám benyújtott, „Védett denevérek befalazva?” című írásbeli kérdésére a
következő választ adom .

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban : Igazgatóság) Pilis-Budai
Természetvédelmi Tájegységének kollégája 2015 . december 7-én szigetelési munkák
következtében megzavart denevérekről szóló lakossági bejelentés alapján helyszín i
ellenőrzést tartott az esztergomi József Attila Általános Iskolában: Az iskola vezet ősége
tagadta, hogy denevérekkel kapcsolatos problémájuk lett volna a felújítási munkálato k
közben. A helyszíni ellenőrzés során ekkor még nem kerültek elő telelő denevérek zavarásár a
utaló nyomok, ennek ellenére az Igazgatóság munkatársa arra kérte az iskolavezetőséget ,
hogy amennyiben denevérek kerülnének elő az épületbő l, haladéktalanul értesítsék őt, vagy az
Igazgatóságot . Az esztergomi József Attila Általános Iskola sem a beruházás megkezdés e
elő tt, sem utána nem kereste meg az Igazgatóságot vagy az illetékes megyei kormányhivatal t
azzal, hogy jelentős egyedszámú denevér kolónia található az iskolában . Emiatt az
Igazgatóságnak nem volt lehetősége időben tájékoztatást adni a denevérbarát szigetelésr ő l .

2016 . január 9-én este egy újabb lakossági bejelentés már a nyílászárócsere munkálato k
során csoportosan előkerülő állatokról szólt. 2016. január 10-én az Igazgatóság kollégái újra
helyszíni ellenőrzést tartottak a helyszínen. Az ellenőrzés során az iskolában repkedő
denevéreket, az épületen kívül dermedt és elpusztúlt állatokat találtak . Az ellenőrzésrő l
jegyzőkönyvet vettek fel, melyet másnap reggel tudtak átvetetni az iskola vezet őjével. Az
állatokat összegyűjtötték, a portán pedig gyűjtődobozt hagytak a további előkerülő egyedek
gyűjtésére. Ezeket még most is naponta kétszer ellen őrzik, a dobozból elhozzák a begy űjtött
példányokat, illetve amikor nagyobb csoport állat jelenik meg az épületben, azonnal menne k
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befogni őket. Az összegyűjtött állatokat átmeneti tárolás és gondozás után hetente kétszer
szállítják a Fővárosi Állat-és Növénykert Természetvédelmi Mentőhelyére. Az állatokat ott
megvizsgálják és állapotuknak megfelel ő gondozásban részesítik . Az enyhébb idő beálltával a
mentett denevéreket arra alkalmas természetes él őhelyen fogják szabadon engedni .

A mentéssel párhuzamosan az Igazgatóság közigazgatási eljárást kezdeményezett a Gy őr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályán, illetve természetkárosítás gyanújával, ismeretlen tettes ellen feljelentést tett az
Esztergomi Rendőrkapitányságon.

Az illetékes természetvédelmi hatóság gyors reagálásának is köszönhet ően a kivitelező
január 19-én megkezdte és mostanra be is fejezte a szigetelés utólagos, pontszerű megnyitását
a panelelemek vízszintes illesztéseinél, valamint - a tető alatti részeken, melyeket kés őbb, a
denevérek távozása után zárhatnak csak vissza .

A január 10-én elkezdett mentési sorozatban több mint 200 denevért sikerült befogni az
épületben, azonban 30 elpusztult egyedet is begy űjtöttek az iskolából . Az előkerült állato k
döntő többsége rőt koraidenevér (Nyctalus noctula), két példány pedig közönséges
törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus), amelyek védett fajok, egyedenkénti pénzben kifejezet t
természetvédelmi értékük 25 000 Ft .

A hatósági eljárás lefolytatásáig további információkkal nem szolgálhatok az ügyben, a
tényállás tisztázása és a felelősség megállapítása az eljáró hatóságok feladata.

Tárcánk és jogelődei az egyes panelprogramok, épületszigetelési pályázatok kapcsán
minden esetben kezdeményezték a pályázati feltételek közé a denevérvédelmi intézkedése k
beillesztését. A korábbi panelszigetelési programokban is szerepeltek természetvédelm i
kritériumok. A jelenleg futó, a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet által meghirdetett
Otthon Melege Program pályázatban tárcánk kezdeményezésének megfelel ően a támogatás i
szerződés aláírásának feltételei közé ebben a ciklusban is bekerültek a denevérvédelmi
intézkedések .

Ezzel párhuzamosan minden regisztrált kivitelező cég részletes' technológiai leírás t
tartalmazó tájékoztató anyagot kap a denevérek által lakott épületek természetvédelm i
szempontú felújításával kapcsolatban .

A homlokzatszigetelési munkák esetében a védett állatfajok védelmére, tartására ,
hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006 . (XII . 23 . )
Korm. rendelet 5 .§ (2)-(3) bekezdése alapján a védett állatfaj esetében az általa használ t
épületrészen küls ő felújítás csak a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhet ő. Az
ingatlan tulajdonosának, használójának, illetve a kivitelezőnek meg kell gy őződnie arról, hogy
az épület denevérek vagy más védett állatok által nem lakott-e .

Annak eldöntése érdekében, hogy a védelemben részesül ő állatfaj lakó- vagy
búvóhelyként használja-e a külső felújítással érintett épületrészt, a terület szerint érintet t
nemzeti park igazgatóság szolgál információval megkeresés esetén . A nemzeti park
igazgatóságok egyébként rendszeresen felmérik a főleg lakótelepeken, illetve
épületpadlásokon, templomtornyokban megteleped ő nagyobb létszámú denevérkolóniákat, é s
ezekrő l a tulajdonosokat rendszeresen tájékoztatják . A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
működési területén csak az utóbbi negyedévben több mint 250 esetben végezte el az egye s
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épületekben megtelepedő denevér-kolóniák felmérését és szükség szerint a tulajdonoso k
tájékoztatatását, a denevérbarát szigetelés módszerének ismertetését .

Tárcánk Vadonleső Programja (www.vadonleso .hu) ebben az évben is elindítja az Év .
Emlőse országos természetvédelmi programsorozatát, amelynek 2016-ban célfajai a haza i
denevérek . A programban többek között részletes' útmutató kidolgozását és terjesztésé t
tervezzük az épület-, a barlang- és az odúlakó denevérek védelmével kapcsolatosan. A
denevérfajok társadalmi ismertségét és népszer űsítését művészeti, valamint gyerek- és ifjúság i
pályázatokkal, tudományos szimpóziummal és gyakorlati védelmi programokkal gazdagítjuk .

Bízva á jóakaratú emberekben remélem, hogy a szemléletformálás hatékonysága és a z
állampolgári, felelősség eljut idővel arra a fokra, hogy hasonló, természeti örökségünket i s
károsító gondatlanság ne forduljon el ő .

Remélem, hogy kérdésére adott válaszom aggodalmát eloszlatta.

Budapest, 2016 . február „Á2 .”
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