
 

BÁCS-KISKUN MEGYEI  KORMÁNYHIVATAL  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály 

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. 

76/795-870, kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 

KRID azonosító: 246192384 

 

Ikt. szám: BK/KTF/01627-10/2020. 

Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes 

                  Némethné Kasza Veronika 

Telefon : +36 (76) 795-862 

  +36 (76) 795-195 

KRID azonosító: 246192384 

 

Tárgy: Magyar Vakond Kft., Tiszakécske, természetvédelmi engedély (művelési ág megváltoztatásának, terület 

jellegének, használatának megváltoztatának és vegetációs időben történő fakivágás engedélyezése iránti) kérelem, 

eljárást lezáró határozat 

 

 

H A T Á R O Z A T 
 

 

I. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1.) és Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi 

Igazgatóság (5008 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.), mint beruházók megbízásából a Magyar Vakond 

Út és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150., hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 22929486#cegkapu, rövidített elnevezése: Magyar Vakond Kft.), mint kivtitelező 

(kérelmező)  által 2020. április 9-én előterjesztett, majd kiegészített kérelemre a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal, mint természetvédelmi hatóság 

 

engedélyezi 

 

a Tiszakécske 08 helyrajzi számú ingtalan és a Tiszakécske 012/1 helyrajzi számú ingatlan a) jelű 

alrészletén, a Tiszakécske 019 helyrajzi számú ingatlan jelenlegi határvonala és az alábbi, 1. számú 

táblázatban megadott EOV sarkoponti koordináták által kijelölt határvonal közé eső területrész 

vonatkozásában a művelési ág megváltoztatását 

 

1. számú táblázat 

 

EOV X (m) EOV Y (m) 

732422,4 177813,8 

732508,4 177787,2 

732405,5 177815,0 

732252,0 177837,0 

732231,1 177880,2 

732202,1 177906,0 

732020,7 177931,3 

 

Az engedély a művelési ág megváltoztatása vonatkozásában 2021. május 31-ig érvényes. 
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* 

 

II. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1.) és Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi 

Igazgatóság (5008 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.), mint beruházók megbízásából a Magyar Vakond 

Út és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150., hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 22929486#cegkapu, rövidített elnevezése: Magyar Vakond Kft.), mint kivtitelező 

(kérelmező)  által 2020. április 9-én előterjesztett, majd kiegészített kérelemre a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal, mint természetvédelmi hatóság 

 

engedélyezi 

 

a Tiszakécske 08 és 012/1 hrsz.-ú ingatlanokon nyilvántartott Tiszakécske 3 A2, 3 B2, 3 C2, 3 TI2 

erdőrészletek vonatkozásában, összesen 0,55 hektár kiterjedésben a terület jellegének, használatának 

megváltoztatását az alábbi előírások betartása mellett: 

 

Előírások: 

1. A kivitelezés a természeti környezet legnagyobb kíméletével, az értékes élőhelyek megőrzésével 

kell, hogy történjen. 

2. A kivitelezési munkálatok nem veszélyeztethetik, károsíthatják a védett, fokozottan védett 

élővilágot, valamint a Natura 2000 terület jelölő fajait és élőhelyeit.  

3. A munkálatok megkezdése előtt 5 nappal az illetékes természetvédelmi őrt értesíteni szükséges. Az 

illetékes természetvédelmi őr utasításait maradéktalanul be kell tartani. 

4. A vegetációs időszakra és a madarak általános fészkelési időszakára tekintettel a terület jellegének, 

használatának megváltoztatását célzó munkálatok szeptember 1. és március 15. között végezhetőek. 

Ettől eltérni akkor lehet, ha az illetékes természetvédelmi őr megállapítja, hogy a tevékenység védett 

fajok egyedeit nem veszélyezteti, nem zavarja jelentős mértékben és annak tényét a helyszínen 

jegyzőkönyvben rögzítik. 

5. A fás szárú vegetáció kitermelése kizárólag denevérszakértő és az illetékes természetvédelmi őr 

előzetes vizsgálata és véleménye alapján történhet. 

 

Az engedély a terület jellegének, használatának megváltoztatása vonatkozásában 2021. május 31-ig 

érvényes. 

 

* 

 

III. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1.) és Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi 

Igazgatóság (5008 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.), mint beruházók megbízásából a Magyar Vakond 

Út és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150., hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 22929486#cegkapu, rövidített elnevezése: Magyar Vakond Kft.), mint kivtitelező 

(kérelmező)  által 2020. április 9-én előterjesztett, majd kiegészített kérelmet a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal, mint természetvédelmi hatóság,  

 

elutasítja 

 

az alábbi, 2. számú táblázatban feltüntetett erdőrészeletek vonatkozásában a vegetációs időben történő 

fakitermelési tevékenység tekintetében. 

 

2. számú táblázat 

 

Erdőrészlet 

megnevezése 

A tervezett vegetációs időben történő  

fakitermeléssel 

érintett terület kiterjedése (ha) 

Az Evt. 7. § (1) 

 alapján meghatározott 

 természetességi állapot 

Tiszakécske 3 A2 0,20 c) 

Tiszakécske 3 B2 0,06 c) 

Tiszakécske 3 C2 0,29 c) 
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Erdőrészlet 

megnevezése 

A tervezett vegetációs időben történő  

fakitermeléssel 

érintett terület kiterjedése (ha) 

Az Evt. 7. § (1) 

 alapján meghatározott 

 természetességi állapot 

Tiszakécske 3 TI2 0,00 tisztás 

 

Az  erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: 

Evt.) 7. § (1) alapján a fenti táblázatban felsorolt erdőrészletek természetességi állapotának jelölése a 

következő: c) származék erdők.  

 

* 

 

A kérelmező a művelési ág megváltoztatása vonatkozásában az eljárás 10.000 Ft igazgatási szolgáltatási 

díját, a terület jellegének, használatának megváltoztatása vonatkozásában az eljárás 50.000 Ft igazgatási 

szolgáltatási díját megfizetett, a vegetációs időben történő fakivágás vonatkozásában az 5.000 Ft értékű 

államigazgatási eljárási illetéket lerótta. 

 

A határozat (I., II., és III. pont) a közléssel – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon – külön értesítés 

nélkül véglegessé válik. 

 

Jelen döntés (I., II., és III. pont) 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 döntés 

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 perben jogi képviselet kötelező. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1.) és a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi 

Igazgatóság (5008 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.), mint beruházók megbízásából a Magyar Vakond 

Út és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150., hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 22929486#cegkapu, rövidített elnevezése: Magyar Vakond Kft.), mint kivtitelező 

(kérelmező) 2020. április 9-én – a KEHOP-1.4.0-15-2015-00008 beruházás azonosító számú, „Árvízvédelmi 

védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a 

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén” című projekt keretében, a Tisza jobb parti 

töltésének fejlesztése Tiszakécske térségében megvalósításához kapcsolódó, a Tiszakécske 08 és 012/1 hrsz-

ú ingatlanokat, valamint a változási vázrajz alapján a Tiszakécske 019 hrsz-ú ingatlant (a határrendezés 

folytán) érintő természetvédelmi engedély iránti (művelési ág megváltoztatásának, terület jellegének, 

használatának megváltoztatának és vegetációs időben történő fakivágás engedélyezése iránti) –  kérelmet 

terjesztett elő hatóságunknál, amely alapján 2020. április 10. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet 1. §-a, 1. számú mellékletének 3. pontja és 2. számú 

melléklet 3. pontja alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 

 

Az ingatlan-nyilvántartási adatlap alapján a  

- Tiszakécske 08 helyrajzi számú ingatlan művelési ága kivett töltés; 

- Tiszakécske 012/1 helyrajzi számú ingatlan a) jelű alrészletének művelési ága erdő; 

- Tiszakécske 019 helyrajzi számú ingatlan művelési ága kivett töltés. 
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A Tiszakécske 08 és 012/1 hrsz.-ú ingatlanokon nyilvántartott Tiszakécske 3 A2, 3 B2, 3 C2, 3TI2 

erdőrészletek, valamint a Tiszakécske 019 helyrajzi számú ingatlan szerepelnek a Közép-tiszai Tájvédelmi 

Körzet védettségének fenntartásáról szóló 59/2007. (X. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM 

rendelet) 1. számú mellékletében, mint a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet részei. 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 28. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján a védett természeti terület a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi jelentőségének 

megfelelően lehet tájvédelmi körzet. A Tvt. 28. § (3) bekezdése alapján tájvédelmi körzet az ország 

jellegzetes természeti, tájképi adottságokban gazdag nagyobb, általában összefüggő területe, tájrészlete, ahol 

az ember és természet kölcsönhatása esztétikai, kulturális és természeti szempontból jól megkülönböztethető 

jelleget alakított ki, és elsődleges rendeltetése a tájképi és a természeti értékek megőrzése. 

 

A Tvt. 28. § (8) bekezdése alapján az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott országos jelentőségű 

védett természeti területet, vagy annak meghatározott részét a miniszter tudományos célokra kijelölheti 

(tudományos rezervátum). E terület fokozottan védetté nyilvánításáról a kijelölő jogszabályban kell 

rendelkezni. 

A fentiek alapján a Tiszakécske 08, 012/1 és 019 helyrajzi számú ingatlanok országos jelentőségű védett 

természeti terület részei. 

 

A kérelemhez csatolt változási vázrajz alapján a Tiszakécske 019 helyrajzi számú, kivett töltés művelési ágú 

ingatlan művelési ága és a terület jellegének, használata nem változik, a területnagysága – a 

töltésfejlesztéshez kapcsolódó, a Tiszakécske 08, 012/1 és 019 helyrajzi számú ingatlanok határrendezése 

folytán – megnő. 

  

A KvVM rendelet 3. § alapján a védettség indoka és célja a területen található természetes élőhelyek (ártéri 

erdők, rétek, holtmedrek) növénytársulásainak, az itt előforduló védett és fokozottan védett növény- és 

állatfajoknak a megőrzése, a madarak háborítatlan fészkelésének, táplálkozásának, vonulásának biztosítása, a 

jellegzetes Közép-Tiszavidéki táj tájképi adottságainak megóvása. 

 

Továbbá a Tiszakécske 08, 012/1 és 019 helyrajzi számú ingatlanok az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.), 

valamint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 

szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú mellékletének 7.5. pontja és 5. számú 

mellékletének 7.54. pontjai alapján a Közép-Tisza elnevezésű, HUHN10004 azonosítószámú, különleges 

madárvédelmi, valamint a Közép-Tisza elnevezésű, HUHN20015 azonosítószámú, kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési, Natura 2000 területek részei is. 

 

Közép-Tisza különleges madárvédelmi terület (Terület azonosító: HUHN10004, területe: 13 143 ha). Jelölő 

fajok: balkáni fakopáncs, barna kánya, bölömbika, cigányréce, fehér gólya, fekete gólya, fekete harkály, 

jégmadár, nagy kócsag, rétisas, törpegém, tövisszúró gébics, vörös gém. 

 

A Közép-Tisza elnevezésű, HUHN20015 azonosítószámú, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, Natura 

2000 terület jelölő élőhelyei és fajai. Élőhely: Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy 

Hydrocharition növényzettel, Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention 

növényzettel, Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz  

tartozó mocsárrétjei, Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Fajok: gerinctelen: tompa folyamkagyló, hal: halványfoltú 

küllő, széles durbincs, selymes durbincs, garda, szivárványos ökle; kétéltű-hüllő: vöröshasú unka, mocsári 

teknős; emlős: vidra, tavi denevér. 

 

Az Nkr. 10. § (1) bekezdése alapján olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, 

amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem 

feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy 

beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak – a 

tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez 
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viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra 

figyelemmel – vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének 

alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi 

helyzetére gyakorolt hatásokat. 

A tevékenységgel érintett ingatlanok a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 

szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MTrT.) által meghatározott Országos Ökológiai Hálózatot érintik. 

Tiszakécske település továbbá az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 

23.) KöM-FVM együttes rendelet 2. számú mellékletének 5.1.2. pontja alapján a Gerje-perje sík elnevezésű, 

kiemelten fontos érzékeny természeti terület részét képezi.  

A kérelmet érdemben megvizsgálva hivatalunk megállapította, hogy az hiányos, hiánypótlás szükséges, mely 

nélkül a kérelem érdemben nem bírálható el, ennek megfelelően BK/KTF/01627-4/2020. számon a 

természetvédelmi hatóság hiánypótlásra hívta fel a kérelmező ügyfelet. 

 

A Magyar Vakond Kft. 2020. április 27-én hatóságunkhoz benyújtott beadványával a kérelmét kiegészítette. 

 

Hatóságunk a BK/KTF/01627-3/2020. számú levelével, majd a 2020. április 27-én előterjesztett 

dokumentációra tekintettel, a BK/KTF/01627-6/2020. számú levelével, az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján, 

figyelemmel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. §-ára – megkereste a Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóságot és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot. 

 

A megkeresésekre adott 974-4/2020. számú nyilatkozatában a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság – mint 

a a védett- és fokozottan védett természeti értékek, a védett- és fokozottan védett természeti területek, Natura 

2000 területek természetvédelmi kezelője – az alábbiakat állapította meg: 

„A kérelmezett tevékenység helyszínei nem tartoznak Igazgatóságunk működési területéhez, és a 

beavatkozások kapcsán átterjedő hatás sem jelentkezik, a jelenleg rendelkezésünkre álló ismeretek alapján.” 

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő 1935-4/2020. iktatási számon az 

alábbi nyilatkozatot tette: 

„A megkeresésben megadott erdőrészletek és ingatlanok a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet (59/2007. (X. 

18.) KvVM rendelet), a Közép-Tisza kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUHN20015) 

(275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet és 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet), Közép-Tisza különleges 

madárvédelmi terület (HUHN10004) (275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet és 14/2010. (V. 11.) KvVM 

rendelet), az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosójának (2018. CXXXIX. törvény), valamint a 

tájképvédelmi övezet (2018. CXXXIX. törvény) részét képezik.  

Igazgatóságom adatbázisa alapján az alábbi védett és Natura 2000 jelölő fajok előfordulásáról van 

tudomásom a 2020. évben: nyári tőzike (Leucojum aestivum), farkasalmalepke (Zerynthia polyxena), 

skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), kis szarvasbogár (Dorcus paralelepipedus), kis hőscincér (Cerambix 

scopoli), szárnyas futrinka (Carabus clathratus), pézsmacincér (Aromia moschata), mezei futrinka (Carabus 

granulatus), kis fehérsávoslepke (Neptis sappho), c-betűs lepke (Polygonia c-album), fürgegyík (Lacerta 

agilis), erdei pinty (Fringilla coelebs), széncinege (Parus major), csuszka (Sitta europea), barátposzáta 

(Sylvia atricapilla), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), kis fakopáncs (Dendrocopos minor). 

Töltésfejlesztés érdekében a mellékletben lehatárolt területen a művelési ág váltása, a területrészek 

jellegének és használatának megváltoztatása ellen természetvédelmi szempontból kifogást nem emelek. 

A fás szárú vegetáció kitermelése vegetációs és fészkelési időszakban, azaz szeptember 1. és március 15. 

között, a fent nevezett élő és korhadó fához, illetve erdei élőhelyhez kötődő védett és Natura 2000 jelölő fajok 

megóvása érdekében nem elfogadható. Ezen felül a tervezett munkaterületen nagy mennyiségű kiodvasodott 

faegyed található, melyek nagy valószínűséggel denevérfajok lakóhelyét képezik. Ilyen fajok lehetnek a 

fokozottan védett és Natura 2000 jelölő faj nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus), nagyfülű 

denevér (Myotis bechsteinii), tavi denevér (Myotis dasycneme), csonkafülű denevér (Myotis emarginatus), 

vagy a védett és Natura 2000 jelölő faj közönséges denevér (Myotis myotis), hegyesorrú denevér (Myotis 

blythii) stb. A fás szárú vegetáció kitermelése fészkelési időszakon kívül is kizárólag denevérszakértő előzetes 
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vizsgálata és ajánlásai alapján történhet a szakszerűtlen kitermelés esetén várható jelentős 

természetkárosítás elkerülése érdekében. 

Továbbá, véleményem szerint a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) pontja értelmében a tervezett 

beavatkozás az engedélyezést megelőzően Natura 2000 hatásbecslést igényel.” 

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 1935-4/2020. iktatási számon adott nyilatkozatát 1935-5/2020.  

iktatási számon az alábbiak szerint módosította: 

„A fenti iktatószámú és tárgyú megkeresésére adott 1935-4/2020. számú nyilatkozatom 5. bekezdésének első 

mondata: „A fás szárú vegetáció kitermelése vegetációs és fészkelési időszakban, azaz szeptember 1. és 

március 15. között, a fent nevezett élő és korhadó fához, illetve erdei élőhelyhez kötődő védett és Natura 

2000 jelölő fajok megóvása érdekében nem elfogadható.”. Ezt tévedés miatt a következőre korrigálom: A fás 

szárú vegetáció kitermelése vegetációs és fészkelési időszakban, azaz március 15. és szeptember 1. között, a 

fent nevezett élő és korhadó fához, illetve erdei élőhelyhez kötődő védett és Natura 2000 jelölő fajok 

megóvása érdekében nem elfogadható.” 

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/D.) nevében a VIZITERV CONSULT 

Kft. (1149 Budapest, Angol u. 32.) megbízásából dr. Müller Zoltán, a BIOAQUA PRO Kft. (4032 Debrecen, 

Soó Rezső u. 21.) ügyvezetője 2017. december 4-én – Tisza jobb parti töltésének fejlesztése, Tiszakécske 

térségében tárgyú – előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet nyújtott be a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához, és kérte az eljárás lefolytatását.  

 

A tervezett beavatkozással érintett ingatlanok: 

Töltésfejlesztés: Tiszakécske 08, 012/1 a), b), 014/12, 014/16. 

Útépítés: Tiszakécske 5201, 019, 5666, 05, 04, 5685, 5689, 8851. 

Anyagnyerők: Tiszakécske 023/3, 023/5. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal a BK-05/KTF/00094-8/2018. számú 

(KTFO-azonosító:15268-1-23/2018.), 2018. január 16. napján kelt, – fellebbezés hiányában, 2018. március 

1. napján jogerőre emelkedett – határozatában az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, 

hogy a tervezett tevékenység megvalósulása esetén, amely  a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 

3. számú mellékletének 19a. pontja – „Vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú 

vízilétesítmények építéséhez szükséges ásványi nyersanyagot biztosító anyagnyerő hely, védett természeti 

területen, Natura 2000 területen” – valamint a 127. pontja – vízfolyásrendezés védett természeti területen, 

Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül – szerint minősül, nem okoz jelentős 

környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal a fenti számú határozat rendelkező 

részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az R. 2. számú mellékletének 

hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a tervezett tevékenység a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóság által kiadott vízjogi létesítési- és üzemeltetési, engedélyek, valamint 

természetvédelmi engedély birtokában kezdhető meg (terület helyreállítására, terület jellegének, 

használatának megváltoztatására, művelési ág váltásra, fakivágásra, növény visszatelepítésére, kaszálásra, 

legeltetésre, járművel történő közlekedésre vonatkozóan).  

 

A fenti tárgyú előzetes vizsgálati eljárásra tekintettel, a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával 

kapcsolatos, az R. 13. számú mellékletében található adatlap benyújtása jelen eljárásban nem indokolt, 

továbbá – tekintettel arra, hogy az előzetes vizsgálati dokumentáció mellékleteként benyújtották az Nkr. 

10. § (1) bekezdése szerinti Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt – a Natura 2000 hatásbecslési 

dokumentáció benyújtása sem indokolt. A benyújtott előzetes vizsgálati és Natura 2000 hatásvizsgálati 

dokumentációk alapján a Tiszakécske 08 és 012/1 hrsz.-ú ingatlan (Tiszakécske 3/A, 3/B, 3/C és 3/TI 

erdőrészletek) töltésfejlesztéssel érintettek, a tevékenység nem okoz jelentős környezeti hatást.  

 

* 

 

I. Hatóságunk a Tiszakécske 08 helyrajzi számú ingtalan és a Tiszakécske 012/1 helyrajzi számú ingatlan a) 

jelű alrészletén, a Tiszakécske 019 helyrajzi számú ingatlan jelenlegi határvonala és az alábbi, 1. számú 

táblázatban megadott EOV sarkoponti koordináták által kijelölt határvonal közé eső területrész 
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vonatkozásában a művelési ág megváltoztatását az alábbi indokokra tekintettel engedélyezte a rendelkező 

részben foglaltak szerint: 

 

1. számú táblázat 

EOV X (m) EOV Y (m) 

732422,4 177813,8 

732508,4 177787,2 

732405,5 177815,0 

732252,0 177837,0 

732231,1 177880,2 

732202,1 177906,0 

732020,7 177931,3 

 

A területen illetékes természetvédelmi kezelő, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 1935-4/2020. iktatási 

számú kezelői nyilatkozata szerint: „Töltésfejlesztés érdekében a mellékletben lehatárolt területen a művelési 

ág váltása, a területrészek jellegének és használatának megváltoztatása ellen természetvédelmi szempontból 

kifogást nem emelek.” 

 

A Tvt. 38. § (1) bekezdés d) pontja alapján védett természeti területen a természetvédelmi hatóság 

engedélye szükséges különösen termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld 

művelési ágának a megváltoztatásához. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) bekezdése értelmében területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel 

- a megyei kormányhivatal – Tiszakécske település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – 

jár el. 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Tiszakécske 08 helyrajzi számú ingatlan és a Tiszakécske 012/1 

helyrajzi számú ingatlan a) jelű alrészlete vonatkozásában a töltésfejlesztés érdekében tervezett művelési ág 

váltás természetvédelmi érdeket nem sért, ezért a művelési ág megváltoztatását – a Hortobágyi Nemzeti 

Park Igazgatóság a 1935-4/2020. és 1935-5/2020. számú nyilatkozatait, valamint Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóság 974-4/2020. számú nyilatkozatát figyelembe véve – a természetvédelmi hatóság engedélyezte a 

Tvt. 38. § (1) bekezdés d) pontja alapján. 

 

* 

 

II. Hatóságunk a Tiszakécske 08 és 012/1 hrsz.-ú ingatlanokon nyilvántartott Tiszakécske 3 A2, 3 B2, 3 C2, 

3 TI2 erdőrészletek vonatkozásában, összesen 0,55 hektár kiterjedésben a terület jellegének, használatának 

megváltoztatását az alábbi indokokra tekintettel engedélyezte a rendelkező részben  foglalt előírások mellett: 

 

A területen illetékes természetvédelmi kezelő, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 1935-4/2020. iktatási 

számú kezelői nyilatkozata szerint: „Töltésfejlesztés érdekében a mellékletben lehatárolt területen a művelési 

ág váltása, a területrészek jellegének és használatának megváltoztatása ellen természetvédelmi szempontból 

kifogást nem emelek.” 

 

A Tvt. 38. § (1) bekezdés c) pontja alapján védett természeti területen a természetvédelmi hatóság 

engedélye szükséges különösen a terület helyreállításához, jellegének, használatának 

megváltoztatásához. 
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A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) bekezdése értelmében területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel 

- a megyei kormányhivatal – Tiszakécske település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – 

jár el. 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a hatóságunk által tett előírások betartásával a Tiszakécske 08 

helyrajzi számú ingatlan és a Tiszakécske 012/1 helyrajzi számú ingatlan a) jelű alrészlete vonatkozásában a 

töltésfejlesztés érdekében tervezett, a terület jellegének és használatának megváltoztatását célzó tevékenység 

– a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 1935-4/2020. és 1935-5/2020. számú nyilatkozatait, valamint 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 974-4/2020. számú nyilatkozatát figyelembe véve – természetvédelmi 

érdeket nem sért, ezért az a természetvédelmi hatóság engedélyezte a Tvt. 38. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján. 

 

* 

 

III. Hatóságunk a kérelmet részben, az alábbi, 2. számú táblázatban feltüntetett erdőrészeletek 

vonatkozásában, a vegetációs időben történő fakitermelési tevékenység tekintetében, a következő indokokra 

tekintettel elutasította. 

 

2. számú táblázat 

 

Erdőrészlet 

megnevezése 

A tervezett vegetációs időben történő  

fakitermeléssel 

érintett terület kiterjedése (ha) 

Az Evt. 7. § (1) 

 alapján meghatározott 

 természetességi állapot 

Tiszakécske 3 A2 0,20 c) 

Tiszakécske 3 B2 0,06 c) 

Tiszakécske 3 C2 0,29 c) 

Tiszakécske 3 TI2 0,00 tisztás 

 

A Tvt. 33. § (4) bekezdése alapján „ha meghatározott erdőgazdálkodási tevékenység védett természeti 

területen történő végzésére az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény (a továbbiakban: Evt.) vagy az annak végrehajtására kiadott jogszabály természetvédelmi célból 

korlátozási időszakot határoz meg, akkor azt a korlátozási időszakban csak természetvédelmi kezelési, 

növényegészségügyi vagy erdővédelmi okból, az Evt. 27. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel a 

természetvédelmi hatóság engedélyével lehet végezni.” 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) bekezdése értelmében területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel 

- a megyei kormányhivatal – Tiszakécske település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – 

jár el. 

 

Az Evt. 27. § (3) bekezdése alapján „ha meghatározott erdőgazdálkodási tevékenység védett természeti 

területen történő végzésére e törvény vagy e törvény végrehajtására kiadott jogszabály természetvédelmi 

célból korlátozási időszakot határoz meg úgy, hogy a tevékenység korlátozási időszakban történő folytatását 

nem köti a Tvt. 33. § (4) bekezdése szerinti természetvédelmi hatósági engedélyhez, akkor a tevékenységet a 

korlátozási időszakban csak természetvédelmi kezelési, növényegészségügyi, vagy erdővédelmi okból, annak 

megkezdése előtt 15 nappal az erdészeti hatóság részére tett előzetes bejelentést követően lehet végezni.” 

 

Az Evt. 27. § 4) bekezdése alapján „ha e törvény végrehajtására kiadott rendelet eltérően nem rendelkezik, 

az erdőgazdálkodás természetvédelmi célú időbeli korlátozására természetvédelmi rendeltetésű, a 7. § (1) 

bekezdés a)–d) pontjában foglalt természetességi állapotú erdő esetében és április 1-től július 15-ig terjedő 

időszakban kerülhet sor.” 
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A területen illetékes természetvédelmi kezelő, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 1935-4/2020. számon 

kiadott, majd 1935-5/2020. iktatási számon módosított kezelői nyilatkozataiban foglaltak alapján,  a fás 

szárú vegetáció kitermelése vegetációs és fészkelési időszakban, azaz március 15. és szeptember 1. között, az 

élő és korhadó fához, illetve erdei élőhelyhez kötődő védett és Natura 2000 jelölő fajok megóvása érdekében 

nem elfogadható. Ezen felül a tervezett munkaterületen nagy mennyiségű kiodvasodott faegyed található, 

melyek nagy valószínűséggel denevérfajok lakóhelyét képezik. Ilyen fajok lehetnek a fokozottan védett és 

Natura 2000 jelölő faj nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus), nagyfülű denevér (Myotis 

bechsteinii), tavi denevér (Myotis dasycneme), csonkafülű denevér (Myotis emarginatus), vagy a védett és 

Natura 2000 jelölő faj közönséges denevér (Myotis myotis), hegyesorrú denevér (Myotis blythii) stb. A fás 

szárú vegetáció kitermelése fészkelési időszakon kívül is kizárólag denevérszakértő előzetes vizsgálata és 

ajánlásai alapján történhet a szakszerűtlen kitermelés esetén várható jelentős természetkárosítás elkerülése 

érdekében. 

 

Hatóságunk fent hivatkozottakra tekintettel – a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 1935-4/2020. és 

1935-5/2020. számú nyilatkozatait, valamint Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 974-4/2020. számú 

nyilatkozatát figyelembe véve – az Evt. 27. § 4) bekezdése szerinti április 1-től július 15-ig terjedő 

időszakban történő fakitermeléshez nem járul hozzá. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a védett, fokozottan védett és Natura 2000 jelölő fajok és élőhelyük 

védelme érdekében a július 15. után történő fakitermelési tevékenység megkezdése előtt szükséges az 

érintett faegyedek denevérszakértő általi előzetes vizsgálata. A vizsgálat eredményeiről az illetékes 

természetvédelmi kezelőt (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot) tájékoztatni kell.  

 

Tekintettel arra, hogy a fakitermeléssel érintett terület potenciális élőhelye védett, fokozottan védett és 

Natura 2000 jelölő fajoknak, a tervezett vegetációs időben történő fakitermelési tevékenység várhatóan 

természetvédelmi érdeket sértene, ezért hatóságunk a vegetációs időben történő fakitermeléshez nem járul 

hozzá, e tekintetben a kérelmet elutasítja. 

 

* 

 

Hatóságunk határozata (I., II. és III. pont) meghozatala során, a rendelkező részbe foglalt előírások 

megtételekor figyelembe vette az alábbi jogszabályi helyeket is: 
 

A Tvt. alapján: 

 8. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését 

élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. 

 16. § (1) bekezdés szerint: A mező-, erdő-, nád-, hal-, vadgazdálkodás (a továbbiakban: gazdálkodás) 

során biztosítani kell a fenntartható használatot, ami magában foglalja a tartamosságot, a 

természetkímélő módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. 

 16. § (2) bekezdés szerint: A gazdálkodást a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a 

természetes élővilág maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges 

pusztulása, biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni. 

 17. § (1) bekezdése alapján a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek 

élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti 

értékek és területek kíméletével kell végezni. 

 42. § (1) bekezdés szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli 

elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása; 

 43. § (1) bekezdés szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, 

szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- 

vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 

 

A döntést (I., II. és III. pont) a fentebb hivatkozott jogszabályhelyek és indokok alapján – a Hortobágyi 

Nemzeti Park Igazgatóság a 1935-4/2020. és 1935-5/2020. számú nyilatkozatait, valamint Kiskunsági 

Nemzeti Park Igazgatóság 974-4/2020. számú nyilatkozatát figyelembe véve –, a Tvt. 38. § (1) bekezdés c) és 

d) pontjában, 33. § (4) bekezdésében foglaltak alapján hozta meg a természetvédelmi hatóság. 
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Hatóságunk a természetvédelmi hatósági engedélyt (I. és II. pont) a Tvt. 75. § (1) bekezdésével egyezően 

határozott időtartamra adta ki. 

 

A döntés (I., II. és III. pont) formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) 

bekezdés határozza meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK/KTF/01627-2/2020. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2020. május 21. 

napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. 

számú mellékletének 23.4. pontja alapján (a művelési ág megváltoztatása vonatkozásában) és a 23.3.2. 

pontja alapján (a terület jellegének, használatának megváltoztatása vonatkozásában) határoztam meg. 

 

Az illeték mértékét (a vegetációs időben történő fakivágás vonatkozásában) az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (1) bekezdése és az Itv. melléklet XIII. fejezet 1. pontja 

alapján állapította meg a hatóság. 

 

A döntés (I., II. és III. pont) 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 és a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 7. § (3) bekezdése 

rendelkezik. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésérére, 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 adtam 

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 állapítottam meg. 

 

A perben a kötelező jogi képviseletet a 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése írja elő. 

 

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

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

 

A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket 

hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését (I., II. és III. pont) – külön levéllel – 

megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő település (Tiszakécske) Jegyzőjének, aki 

gondoskodik annak közzétételéről.  

 

A döntés (I., II. és III. pont) véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 2006. évi LIII. törvény 2. § 

(2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 
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A természetvédelmi hatóság hatáskörét a Tvt. 38. § (1) bekezdése és 33. § (4) bekezdése, illetékességét a 

Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2020. május 20.  

 

Kovács Ernő 
kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Csókási Anita 
főosztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 
1. Magyar Vakond Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)                                         22929486#cegkapu 

2. Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság (5008 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.)             HKP 

3. Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1.)                                               HKP 

4. Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.)                                                        HKP 

5. MNV Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)                                                  421025759#hivatalikapu 

6. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.)                                     HKP 

7. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.)                                          HKP 

8. BKMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Kecskemét) 

(6000 Kecskemét, Fecske u. 25.) – véglegesítés után                                                                    HKP 

9. Hatósági Nyilvántartás 

10. Irattár 
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