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Írásbeli kérdés

Dr. Kövér Lászl ó
az Országgyűlés Elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

„Lehetséges-e a természet védelméró7 szóló 1996. évi LILI. törvény olyán jellegű
módosítása, amely a közműszolgáltatókat saját forrásaikból kötelezné a madárvédelm i
beruházások elvégzésére?” címmel, a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtan i
Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszterhez .
Kérdésemre a választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszter Úr!

A vezetékek biztonsági övezetében sérülést szenved ő madarak nemcsak a természetvédőket
aggasztják, hanem az áramszolgáltató vállalatoknak is sok gondot és anyagi kárt okoznak a z
általuk okozott zárlatok. Az áramellátás biztonságát veszélyeztetve pedig közvetetten a
fogyasztók is érintettek, hiszen egy-egy madár által okozott áramkimaradás súlyos anyagi
veszteségeket okozhat például egy ipari üzemben .

A probléma megoldásában az elmúlt két évtizedben fokozatosan javuló együttm űködés
figyelhető meg az áramszolgáltatók, az állami és a civil természetvédelmi szervezetek között ,
ami elsősorban a középfeszültségű oszlopok szigetelésével kapcsolatos .

A hosszú távú, végleges megoldások irányába azonban még a közelmúltig nem történt
megnyugtató előrelépés. Aggasztó például, hogy az elmúlt években megjelentek olyan új
oszloptípusok, amelyek szigetelés nélkül a vezetőelrendezés miatt a madarakra még nagyob b
veszélyt jelentenek, mint a korábbi fejszerkezetek .

Az önkéntes alapú együttműködés mellett több országban születtek a közelmúltban olyan
nemzeti jogszabályok is, amelyek kötelezik az áramszolgáltató cégeket berendezései k
madárbarát kialakítására, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmények (pl . a Berni
és a Bonni Egyezmény) is megoldást sürgetnek a problémára . Remélhetőleg a közeljövőben
Magyarországon is kialakul a szükséges jogi szabályozás a probléma megoldásához .



A hazai áramszolgáltató vállalatok - a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., az ELMŰ Hálózati
Kft., az ÉMASZ Hálózati Kft . és az E-ON Hungária Zrt. —, továbbá a Környezetvédelmi é s
Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmeg őrzési Szakállamtitkársága, valamint a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2008. február 26-án aláírta az
Akadálymentes Égbolt Megállapodást. Az önkéntes megállapodásban a részes fele k
elkötelezték magukat a védett madarakat érő áramütés és vezetéknek ütközés által okozot t
természetvédelmi kár lehető legkisebb mértékre való csökkentése mellett, amelyne k
értelmében 2020-ig meg kellene oldani, hogy a madarak ne szenvedjenek áramütést, illetve n e
repüljenek neki a vezetékeknek .

A madárvédelmi irányelvek megvalósítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Terv keretébe n
pályázni lehet európai uniós forrásokra. Ezen pályázati források elsősorban az
áramszolgáltatók és az érdekeltségi körükbe tartozó cégek forráshoz jutását szolgálják ,
madárvédelmi beruházásoknak álcázva .

Tisztelt Miniszter úr!

Arra szeretném kérni önt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében ne lehessen pályázni
olyan konstrukcióban, amely azt eredményezi, hogy a közműszolgáltatók saját forrásaikat
kiváltva tudjanak eleget tenni európai uniós irányelveknek . Úgy vélem, hogy egy olyan
jogszabályi háttér megteremtése acél, amely a közműszolgáltatókat saját forrásaikból kötelez i
a madárvédelmi beruházások elvégzésére .

Várom Miniszter Úr megtisztelő válaszát .

Budapest, 2010 . november 3 .
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