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H A T Á R O Z A T 

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: természetvédelmi hatóság) a Dunafalva 0366/4 

hrsz.-ú ingatlanon (Dunafalva 95 F jelű erdőrészletben) található, fokozottan védett fekete gólya (Ciconia 

nigra) fészkek [1. EOV (Y) 628811, EOV (X) 79208; 2. EOV (Y) 628980, EOV (X) 79106] környezetére 

vonatkozóan 

 

 

gazdálkodási korlátozást rendel el  

 

 

az alábbiak szerint. 

 

1. A fészkelőhely és a költés védelme érdekében előírt térbeli korlátozás: 
A fészkektől számított 100 méteren belül véghasználat nem végezhető. Bármilyen egyéb fahasználat 

csak kivételesen indokolt esetben, a természetvédelmi célokkal összhangban, a természetvédelmi 

kezelésért felelős szerv (Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság) jegyzőkönyvezett hozzájárulásával 

végezhető. A tisztítási munkák a fészkektől számított 100 m-en belül is végezhetők. 

2. A fészkelőhely és a költés védelme érdekében előírt időbeli korlátozás: 

 Költési időben (minden év március 15. és augusztus 15. között) a fészkektől számított 100 méteren 

belül kizárólag az erdősítések fennmaradása érdekében feltétlenül szükséges ápolási munkák, a 

fészkektől számított 400 méteren belül pedig kizárólag az erdősítések fennmaradása és fejlődése 

céljából elengedhetetlenül fontos, feltétlenül szükséges erdőművelési munkák végezhetőek. E 

pontban megnevezett munkák is csak indokolt esetben, a természetvédelmi kezelésért felelős szerv 

jegyzőkönyvezett hozzájárulása alapján végezhetőek.  

 Fészkelési időszakban a fészkektől számított 400 méteren belül vadászati tevékenység nem 

végezhető. 

3. A területileg illetékes természetvédelmi kezelő, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság illetékes 

munkatársával felvett, jegyzőkönyvezett hozzájárulások, illetve rögzített tényállások esetében a szakmai 

indoklást is tartalmazó jegyzőkönyveket a munkálatok megkezdését megelőzően meg kell küldeni a 

természetvédelmi hatóság részére. 

 

A korlátozás 2030. március 15-ig érvényes. 

 

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 



2 

 

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat/végzés közlésétől 

számított 30 napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell 

címezni. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 

joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

A kötelezettség teljesítésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében 

foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható.  

 

A végrehajtást - ha törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben helyi önkormányzat 

rendelete másként nem rendelkezik - az állami adóhatóság foganatosítja. 

 

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy a kötelezettség teljesítésének mulasztása természetvédelmi 

jogsértés, amely bírság kiszabását vonja maga után. 

 

 

I N D O K O L Á S 
 

 

A természetvédelmi hatóság jogelődjét, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalát 

a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága (7625 Pécs, Tettye tér 9., a továbbiakban: DDNPI) 2020. február 

11. napján érkezett tájékoztatásában az alábbiakról értesítette. 

 

A DDNPI az illetékességi területén fokozottan védett madárfaj eddig nem ismert fészkeit azonosította. A 

fészkek adatai az alábbiak: 

 

Faj Község Erdőrészlet Tartófa EOV Y EOV X 

Fekete gólya Dunafalva 95 F FRNY 628811 79208 

Fekete gólya Dunafalva 95 F FRNY 628980 79106 

 

A fekete gólya (Ciconia nigra) szerepel 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, Magyarországon 

fokozottan védett fajnak minősül. Pénzben kifejezett értéke példányonként 500.000 Ft.  

 

A fekete gólya költési ideje az év március 15. és augusztus 15. közötti időszaka. 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) bekezdése alapján tilos 

a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más 

élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek 

lerombolása, károsítása. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) az Ákr. 104. § 

(1) bekezdés a) pontja szerint a hatóság az illetékességi területén hivatalból megindítja az eljárást, ha az 

eljárás megindítására okot adó körülmény jut a tudomására. 

 

Az Ákr. 104. § (3) bekezdés a) pontja szerint a hivatalbóli eljárás az első eljárási cselekmény elvégzésének 

napján kezdődik, megindításáról az ismert ügyfelet a hatóság értesíti. Az értesítés csak akkor mellőzhető, ha 

az eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon belül dönt. 
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A fentiekben foglaltak alapján, az Ákr. 104. § (1) bekezdés a) pontja figyelembe vételével 2020. március 12. 

napján a természetvédelmi hatóság – a tudomására jutott tények, körülmények kivizsgálása és a szükséges 

intézkedések megtétele érdekében – hivatalból közigazgatási hatósági eljárást indított, amelyről a 

BK/KTF/00522-1/2020. iktatási számú végzésében értesítette az erdőgazdálkodót és a vadgazdálkodásra 

jogosultat, valamint tájékoztatta az ügyféli jogairól, kötelezettségeiről. 

 

A tárgyi eljárás során a természetvédelmi hatóság irányába nyilatkozatot, vagy észrevételt az ügyfelek nem 

terjesztettek elő. 

 

* 

 

A Tvt. 44. § (5) bekezdése alapján fokozottan védett élő szervezetek élőhelyén, valamint élőhelye körül - 

a miniszter által rendeletben meghatározottak szerint - használati, gazdálkodási korlátozást rendelhet el a 

természetvédelmi hatóság. Az ebből eredő károk megtérítésére a Tvt. 72. § rendelkezései az irányadóak. 

 

Az érintett faj szerepel az Európai Parlament és Tanács vadon élő madarak védelméről szóló 2009/147/EK 

(2009. november 30.) irányelvének (a továbbiakban: Madárvédelmi Irányelv) 1. sz.ámúmellékletében. A 

Madárvédelmi Irányelv az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. cikk 

(1) Ez az irányelv a tagállamok Szerződésben érintett európai területén természetesen előforduló összes 

vadon élő madárfaj védelmére vonatkozik. Célja e fajok védelme, kezelése és ellenőrzése, továbbá 

szabályokat állapít meg hasznosításukkal kapcsolatban. 

(2) Az irányelvet a madarakra, tojásaikra, fészkeikre és élőhelyeikre kell alkalmazni. 

 

2. cikk 

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy az 1. cikkben meghatározott fajok állományait 

megfelelő szinten fenntartsák, vagy olyan szintre hozzák, amely megfelel különösen az ökológiai, tudományos 

és kulturális követelményeknek, figyelembe véve a gazdasági és rekreációs követelményeket is. 

 

3. cikk 

(1) A 2. cikkben foglalt követelmények figyelembevételével a tagállamok valamennyi, az 1. cikkben 

meghatározott madárfaj esetében megteszik az élőhelyek megfelelő sokféleségének és nagyságának 

megőrzéséhez, fenntartásához vagy helyreállításához szükséges intézkedéseket. 

(2) A biotópok és élőhelyek megőrzése, fenntartása és helyreállítása elsősorban az alábbi intézkedéseket 

foglalja magában: 

b) a védett területeken belüli és kívüli élőhelyek ökológiai szempontú fenntartása és kezelése; 

 

4. cikk 

(1) Az I. mellékletben említett fajok fennmaradásának és szaporodásának biztosítása érdekében elterjedési 

területükön az élőhelyüket érintő különleges védelmi intézkedésekre van szükség. 

Ebben az összefüggésben figyelembe kell venni: 

b) az élőhelyük meghatározott változásaira érzékeny fajokat; 

c) a kis állományuk vagy korlátozott helyi elterjedésük miatt ritkának minősített fajokat; 

 

5. cikk 

A 7. és 9. cikk sérelme nélkül, a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az 1. cikkben 

meghatározott valamennyi madárfaj általános védelmi rendszerének kialakítására, megtiltva különösen: 

d)  e madarak szándékos zavarását, különösen a költési és fiókanevelési időszakban, amennyiben a zavarás 

jelentős lenne az irányelv céljaira tekintettel; 

 

A fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes 

szabályairól szóló 12/2005. (VI.17.) KvVM rendelet 2. § a) pontja alapján a természetvédelmi hatóság a 

fokozottan védett faj élőhelyén és élőhelye körül korlátozást rendelhet el, ha a használati mód, 

gazdálkodási tevékenység a fokozottan védett faj egyedének vagy állományának zavarásával, 

veszélyeztetésével, károsításával, elpusztulásával járna, és a jogszerűen folytatott hasznosítás, 

gazdálkodási tevékenység a Tvt. vagy külön jogszabály alapján nincs hatósági engedélyhez kötve. 
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A természetvédelmi hatóság a BK-05/KTF/01675-2/2020. iktatási számon megkereste a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalát, mint jogelőd erdészeti hatóságot, adatok beszerzése 

céljából. A jogelőd erdészeti hatóság BK-05/ERD/02774-2/2020. ikt. számú tájékoztatása alapján a tárgyi 

fészkek – a megadott EOV koordináták alapján – a Dunafalva 0366/4 hrsz.-ú ingatlan (Dunafalva 95 F jelű 

erdőrészlet) területén helyezkednek el. Az ingatlanon található erdők jogszerű használója (erdőgazdálkodója) 

a „DUNA GYÖNGYE 2000" Mezőgazdasági Zrt. (székhely: 7712 Dunaszekcső, Kossuth u. 57., adószám: 

11886606-2-02, erdőgazdálkodói kód: 7023200).  

 

A fekete gólya (Ciconia nigra) költési ideje az év március 15. és augusztus 15. közötti időszaka. 

 

Az eddigi szakmai tapasztalatok alapján, széles körben elfogadottak szerint a fészek szűkebb védőzónájában 

folytatott fakitermelés károsítja a költőhelyet, így meghiúsítja a fészekfoglalást, vagy a költés 

sikertelenségéhez vezethet. A szűkebb védőzóna a fekete gólya esetében 100 méter sugarú kör. A költési 

időben a fészek tágabb védőzónájában folytatott erdőgazdálkodási tevékenység zavarja a madarakat a költés-

fiókanevelés időszakában, és így veszélyeztetheti a szaporodást. A tágabb védőzóna fekete gólya esetében 

400 méter sugarú kör. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a természetvédelmi hatóság a tárgyi ingatlanra vonatkozóan a 

gazdálkodási tevékenységek korlátozásának elrendelését látta indokoltnak. 

 

A fészkek szűkebb védőzónájában véghasználat nem végezhető, bármilyen egyéb fahasználat pedig csak a 

természetvédelmi kezelésért felelős szerv jegyzőkönyvezett hozzájárulásával végezhető. A tisztításra ez nem 

vonatkozik, a tisztítási munkálatok fészkelési időn kívül ebben a zónában is minden esetben elvégezhetőek. 

A fészkek szűkebb védőzónáját az alábbi erdőrészletek azon részén indokolt figyelembe venni, amelyet a 

100 méter sugarú kör érint. 

 

Fekete gólya (628811, 79208): Dunafalva 94 B, 95 F jelű erdőrészletek. 

Fekete gólya (628980, 79106): Dunafalva 95 F jelű erdőrészlet. 

 

Az alábbi erdőrészletek azon részén, melyet a fészek tágabb védőzónája (400 méter) érint, költési időben 

erdőgazdálkodási tevékenység csak indokolt esetben, a természetvédelmi kezelésért felelős szerv 

jegyzőkönyvezett hozzájárulásával végezhető. 

 

Fekete gólya (628811, 79208): Dunafalva 94 A, 94 E, 94 B, 95 A, 95 C, 95 D, 95 F jelű erdőrészletek. 

Fekete gólya (628980, 79106): Dunafalva 94 E, 94 B, 95 A, 95 C, 95 D, 95 E, 95 F jelű erdőrészletek. 

 

A tárgyi fészkek a 03-609450-303 kódszámú vadászterületen találhatóak, a vadászterületen vadászati 

tevékenységet folytatnak, amely szintén meghiúsíthatja a fokozottan védett madarak költését. 

 

A Jóbarátok Vadásztársaság, mint a 03-609450-303 kódszámú vadászterület vadászatra jogosultja által 

benyújtott vadgazdálkodási üzemterv a BK-05/FM/00343-4/2019. számon jóváhagyott, amelyben a 

természetvédelmi hatóság a természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a fokozottan védett madárfajok 

fészkének 400 méteres körzetében, költési időszakban megtiltotta a vadászati tevékenység végzését. 

 

Noha az érintett fészkek védett természeti területen, Natura 2000 területen kívül találhatóak, a Madárvédelmi 

Irányelv 3. cikkére hivatkozva a természetvédelmi hatóság a vadászati üzemtervben meghatározott, szakmai 

alapokon nyugvó előírásának megfelelően védett természeti területen kívül, időben korlátozza a fokozottan 

védett madárfaj fészkének 400 méteres körzetében a vadászati tevékenységet. 

 

A természetvédelmi hatóság tekintettel a fentiekben megfogalmazottakra, azaz a faj védett státuszára 

és veszélyeztetettségére, valamint az erdőgazdálkodási és vadászati tevékenységeknek a fészkelés 

sikerességét kedvezőtlenül befolyásoló hatására, a költés sikerének biztosítása érdekében a 

gazdálkodási tevékenységek korlátozását rendelte el a rendelkező részben foglaltak szerint. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a természetvédelmi hatóság a fokozottan védett faj egyedének károsítása 

vagy elpusztítása esetén a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 242. § (1) bekezdése alapján 

természetkárosítás büntette valósulhat meg, továbbá a Tvt. 80. §-ban foglaltak alapján természetvédelmi 

bírság kiszabása is indokolttá válhat. 
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A korlátozás következtében esetlegesen felmerülő és szükségszerű, jelentős termelésszerkezet változtatás 

esetén a jogszerű használó kártalanításra jogosult, amely tekintetében a Tvt. 72. § (3)-(5) bekezdései az 

irányadóak. 

 

** 

 

A rendelkező részben felhívtuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy a természetvédelmi jogszabálysértés 

fennállása természetvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után. A meghatározott cselekmény 

végrehajtásának elmulasztása esetén irányadó jogkövetkezményeket az Ákr. 132. §, valamint 134. § (1) 

bekezdése szerint határoztuk meg. 

 

Döntésünket a hivatkozott jogszabályhelyek, továbbá az Ákr. 80. § (1) bekezdésében, valamint a 81. § (1) 

bekezdésében meghatározottak szerint, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. 

Korm. rend.) 13. § (1) bekezdés c) pontjában és a (2) bekezdésben biztosított hatáskörben eljárva, az Ákr. 16. 

§ (1) bekezdése alapján a 71/2015. Korm. rend. 8/A. (1) bekezdésében meghatározott illetékességi ok alapján 

eljárva hoztuk meg. 

 

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek 

(amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás 

adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. Az Ákr 10. § (2) bekezdése szerint 

törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek 

körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek. 

 

Figyelemmel annak tényére, hogy a tárgyi ingatlan számos tulajdonossal rendelkezik, így jelen döntését a 

természetvédelmi hatóság a település helye szerint illetékes jegyző részére megküldi, annak hirdetményezése 

céljából, valamint a honlapján is közzéteszi. 

 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés értelmében, ha a törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a 

döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény 

kifüggesztését követő tizenötödik nap. A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján 

adtunk tájékoztatást. A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése 

rendelkezik. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése 

rendelkezik. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtunk tájékoztatást. A 

keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, 

székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. 

pontja alapján állapítottuk meg. 

 

Kecskemét, 2020. április 2. 

 

Kovács Ernő 
kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

 

1. „DUNA GYÖNGYE 2000” Mezőgazdasági Zrt. 

 (7712 Dunaszekcső, Kossuth u. 57.) 11886606#cégkapu 

2. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága (7625 Pécs, Tettye tér 9.) HKP 

3. Jóbarátok Vadásztársaság (6500 Baja, Drescher Ede u. 13.)  18477821#cégkapu 

4. BKMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály  

(6000 Kecskemét, József Attila utca 2.)  – tájékoztatásul, HKP 

5. BKMKH Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály  

(6000 Kecskemét, Bihar utca 10.)  – tájékoztatásul, HKP 

6. Dunafalva Község Önkormányzat Jegyzője 

(6513 Dunafalva, Kossuth L. u. 4.)  – kifüggesztésre, külön levéllel, HKP 

7. Hatósági nyilvántartás 

8. Irattár 
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