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H A T Á R O Z A T 

 

A DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke 

u. 150., rövidített elnevezése: DUNA ASZFALT Kft., hivatalos elektronikus elérhetősége: 

11426628#cegkapu) által 2019. április 9-én előterjesztett kérelemre a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatala, mint elsőfokú természetvédelmi hatóság 

 

engedélyezi 

 

az alábbi országos jelentőségű védett természeti terület jellegének megváltoztatását (területhasználatát, 

fakivágást), az alábbi előírások betartásával. 

 

Ingatlanok: 

Lakitelek 0135/2 hrsz. (2107 m
2
); 

Lakitelek 0135/3 hrsz. (2977 m
2
); 

Tiszaug 018/1 hrsz. (2444 m
2
); 

Tiszaug 018/3 hrsz. (2925 m
2
); 

Tiszaug 021/3 hrsz. (236 m
2
); 

Tiszaug 021/5 hrsz. (371 m
2
). 

 

Előírások: 

1. Az ingatlanokon előforduló természetvédelmi oltalom alatt álló nyári tőzike állományát a 

jellegmegváltoztatást (területhasználat, fakivágás) megelőzően át kell telepíteni. Az áttelepítéshez 

hatóságunk engedélyét meg kell kérni. 

2. Az országos jelentőségű védett természeti terület jellegének megváltoztatása (területhasználat, 

fakivágás) kizárólag természetvédelmi szakfelügyelet (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság) 

mellett végezhető. 

 

Az engedély 2019. december 31-ig érvényes. 

 

Jelen engedély nem mentesít más jogszabályokban meghatározott egyéb hatósági  engedélyek, 

hozzájárulások vagy nyilatkozatok megszerzése alól. 
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A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat törvényességének bírósági felülvizsgálatát a közlést 

követő naptól számított 30 napon belül a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósághoz elektronikus úton benyújtandó keresetben jogsérelemre hivatkozva kérheti. A 

keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.  

A perben jogi képviselet kötelező. 

 

A kérelmező az eljárás 100.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

A határozat a közléssel –  a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon – külön értesítés nélkül véglegessé 

válik. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A DUNA ASZFALT Kft. 2019. április 9. napján érkezett kérelmében hatóságunk engedélyét kérte az M44 

jelölésű gyorsforgalmi út Lakitelek-Tiszakürt 21+100 – 31+042 szelvények közötti szakaszának kivitelezési 

munkálatai kapcsán a természetvédelmi oltalom alatt álló ingatlanok {Lakitelek 0135/2 hrsz. (2107 m
2
), 

Lakitelek 0135/3 hrsz. (2977 m
2
), Tiszakürt 018/1 hrsz. (2444 m

2
), Tiszakürt  018/3 hrsz. (2925 m

2
), 

Tiszakürt  021/3 hrsz. (236 m
2
), Tiszakürt  021/5 hrsz. (371 m

2
)} jellegének megváltoztatásához (fakivágás). 

A jellegmegváltoztatással érintett terület 11060 m
2
, a tervezett tevékenység időtartama várhatóan: 2019. 

április 15. – 2019. június 15. 

 

A DUNA ASZFALT Kft. 2019. április 16-án tájékoztatta hatóságunkat, hogy a kérelemben elírás történt, a 

018/1, 018/3, 021/3 és 021/5 hrsz. alatti ingatlanok helyesen Tiszaug településre vonatkoznak.  

 

Jelen eljárás tárgya az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű ügy, és az 1. § (2) bekezdése alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügy. 

 

A kérelemben szereplő ingatlanok a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 

59/2007. (X.18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) alapján országos jelentőségű védett 

természeti területnek minősülnek. 

 

A KvVM rendelet 3. §-a szerint: „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 az 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 1. 

számú mellékletének 7.5.10. pontja alapján a Közép-Tisza elnevezésű, HUKN10004 azonosítószámú, 

különleges madárvédelmi, Natura 2000 terület, valamint az 5. számú melléklet 7.54.30. pontja alapján a 

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

2000 terület részei is. 

 

Az Nkr. 4. § (1) bekezdése alapján: „A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az 

azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott 

élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a 

Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 

feltételeinek biztosítása.” 

 

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, 
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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. 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 38. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a terület 

helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához. 

 

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

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Lakitelek és Tiszaug települések 

vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala – jár el. 

 

A területileg illetékes természetvédelmi kezelő, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 1519-2/2019. iktatási 

számú kezelői nyilatkozata az alábbiakat tartalmazza: „A Tiszaug 018/1, 018/3, 021/3, 021/5 és Lakitelek 

0135/2-3 helyrajzi számú ingatlanokat érintő fakitermelést, védett nyári tőzike (Leucojum aestivum) 

áttelepítést és területhasználatot természetvédelmi szakfelügyelet mellett elfogadhatónak tartom.” 

 

A nyári tőzike (Leucojum aestivum) 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 1. sz. mellékletében, mint 

hazánkban védett növényfaj. Pénzben kifejezett értéke példányonként 10.000 Ft. 

 

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

elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása. 

 

A kezelői nyilatkozatban foglaltak alapján az érintett ingatlanokon a védett nyári tőzike előfordul, 

állományának áttelepítése indokolt a munkálatok megkezdése előtt. 

 

A Tvt. 42. § (3) bekezdése szerint a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett növényfaj 

a) egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtéséhez; 

e) egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, termesztésbe vonásához. 

 

A fentiek alapján a védett nyári tőzike áttelepítéséhez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. 

 

A Tvt. 31. § alapján tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi 

célokkal ellentétesen megváltoztatni. 

 

A Tvt. 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. 

 

Hatóságunk a fentiek alapján írta elő a rendelkező részben a tervezett munkálatok természetvédelmi 

szakfelügyelet (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság) mellett történő elvégzését, tekintettel arra, hogy az 

Igazgatóság ebben az esetben járult hozzá a tervezett tevékenységek elvégzéséhez, valamint kizárólag így 

érvényesülhetnek a természetvédelmi érdekek.  

 

Az előírások betartásával a kérelemben feltüntetett ingatlanokon tervezett jellegmegváltoztatás 

(területhasználat, fakivágás) a természetvédelmi célokkal összeegyeztethető, hatóságunk a rendelkező 

részben foglaltak szerint engedélyezi azt. 
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A hatóság a határozatot a Tvt. 38. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a terület - a Rendelet 37. § szerinti - 

természetvédelmi kezelői feladatait ellátó HortobágyiNemzeti Park Igazgatóság 1519-2/2019. számú kezelői 

nyilatkozatának figyelembevételével hozta meg.  

 

A döntés formáját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 23.3.2. pontja alapján 

határoztam meg. 

 

Az Ákr. 43. § (7) bekezdés c) pontja alapján mellőztem a függő hatályú döntés meghozatalát. 

 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a 2019. április 9-én előterjesztett kérelemben hivatkozottaknak megfelelően 

önálló erdészeti engedélyezési eljárást kívánnak indítani, úgy az erdészeti hatóság megkeresésére  – az ott 

megjelölt szakkérdések tekintetében – tudunk majd szakvéleményt adni.    

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontján, a bírósági felülvizsgálat lehetősége az Ákr. 

114. § (1) bekezdésén alapul. 

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

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése rendelkezik. 

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

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

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja értelmében elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfél jogi képviselője. 

A Kp. 28. § (2) bekezdése alapján a Kp. eltérő rendelkezése hiányában a keresetlevélre, a védiratra, a 

keresetlevél és az ügy iratainak továbbítására, valamint a perorvoslati kérelemre a beadványok szabályait 

kell alkalmazni. 

A 2006. évi LIII. törvény 7. § (3) bekezdése szerint a perben a beadványok benyújtása és a hivatalos iratok 

kézbesítése elektronikus úton történik. 

A Kp. 28. § (3) bekezdése értelmében a beadványokra egyebekben a polgári perrendtartás általános 

szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

A közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét a Kp. 13. § (3) bekezdés g) pontja alapján állapítottam 

meg. 

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 2. § (1) 

bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így 

hatóságunk ezen döntését – külön levéllel – megküldi az eljárásban érintett, Lakitelek és Tiszaug 

települések Jegyzőinek, akik gondoskodnak annak közzétételéről.  

 

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

alapján adtam tájékoztatást. 

 

A természetvédelmi hatóság hatáskörét a Tvt. 38. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2019. április 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CsehTamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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Kapják: 

1. DUNA ASZFALT Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)                                               11426628#cegkapu 

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

3. Lakitelek Nagyközség Jegyzője(6065 Lakitelek Széchenyi krt. 48.)– kifüggesztésre külön levéllel  HKP 

4. Tiszaug Község Jegyzője (6064 Tiszaug, Rákóczi út 51.) – kifüggesztésre külön levéllel                 HKP                                                                                   

5. Hatósági Nyilvántartás 

6. Irattár 
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