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H A T Á R O Z A T  
 

 

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

Igazgatóság (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) 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 által 2019. május 16. napján előterjesztett – az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó 

árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság működési területén” című (KEHOP-1.4.0-15-2015-00008) projekt keretében a Tisza 

jobb parti töltésének fejlesztése Tiszakécske térségében megvalósításához és üzemeltetéséhez kapcsolódó 

beavatkozásokkal érintett nyári tőzike állomány áttelepítése iránti – kérelem alapján a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, mint elsőfokú természetvédelmi hatóság  

 

 

engedélyezi 

 

 

az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése 

a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén” című (KEHOP-1.4.0-15-

2015-00008) projekt keretében a Tisza jobb parti töltésének fejlesztése Tiszakécske térségében 

megvalósításához és üzemeltetéséhez kapcsolódó beavatkozásokkal érintett természetvédelmi oltalom alatt 

álló nyári tőzike (Leucojum aestivum) állományának (65 példány) gyűjtését, birtokban tartását és 

betelepítését az alábbi előírások betartása mellett. 

 

Előírások: 

 

1. Az áttelepítés megkezdése előtt legalább egy héttel értesíteni szükséges az érintett természetvédelmi 

kezelőket (Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság). 

2. Az áttelepítés természetvédelmi szakfelügyelet mellett végezhető el, a szakfelügyelet utasításait be kell 

tartani. 

3. A védett nyári tőzike (Leucojum aestivum) 65 példányának áttelepítése Tiszakécske 08 hrsz.-ú 

ingatlanról Tiszakécske 012/1 hrsz.-ú ingatlan „a” erdő művelési ágú alrészletére (Tiszakécske 3 B jelű 

erdőrészlet) történhet. 

4. Az egyedek begyűjtését és betelepítését egyedi kiásásos módszerrel lehet kivitelezni. Az egyedek 

begyűjtése során a hajtást megkeresve, a hagymákat 15-20 cm-es alávágást alkalmazva, 15 x 15 cm-es 

földlabdákkal folytatólagosan ki kell ásni, fel kell szedni, majd a betelepítés során a hagymákat a 

kijelölt akceptorterületen ugyanilyen méretű, előre elkészített ültetőgödrökbe helyezni. 
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5. A szállítási távolságot, birtokban tartást úgy kell meghatározni, hogy a kiemelt földlabdák ki ne 

száradjanak ki, ne essenek szét. 

6. Egyszerre csak annyi egyednek az áttelepítését szabad megkezdeni, amennyinek az áttelepítése 

sikeresen elvégezhető, az áttelepítés nem jár a begyűjtött növények pusztulásával, károsodásával. 

7. A célterületre két, egymástól 1 m-re lévő ültetősávot szükséges kijelölni párhuzamosan a töltés 

tengelyével. Az egyes sávokban pedig egymástól 80-100 cm-re szükséges az ültetőgödröket kialakítani. 

Az ültetőgödröket, de legalább a kijelölt sávokat meg kell jelölni a későbbi utókövetés miatt. 

8. Az áttelepítés folyamatát és eredményét a későbbi utókövetés érdekében dokumentálni szükséges. 

9. Az áttelepítés 2019. augusztus 15-ig végezhető el. Az áttelepítés eredményéről jelentést kell küldeni 

hatóságunk részére. 

10. Az új helyszínre való betelepítés után az áttelepített növényeket jól látható módon meg kell jelölni, majd 

szükség szerinti utógondozásban részesíteni. 

11. Az új helyszínre való betelepítés során ügyelni kell arra, hogy a munkálatok ne járjanak ennek, a védett 

növények szempontjából új élőhelynek a degradációjával. 

12. Az áttelepített növények túlélését rendszeres állományfelméréssel kell ellenőrizni, a betelepítést követő 

években. A monitorozás eredményét, annak befejeztével, meg kell küldeni a természetvédelmi 

hatóságnak, és az érintett Nemzeti Park Igazgatóságoknak. 

 

Az engedély 2019. augusztus 15. napjáig érvényes. 

 

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 10.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette és 5.000 Ft illetékét lerótta, 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 

 

 

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

Igazgatóság (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) 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 2019. május 16. napján – az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő 

kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

működési területén” című (KEHOP-1.4.0-15-2015-00008) projekt keretében a Tisza jobb parti töltésének 

fejlesztése Tiszakécske térségében megvalósításához és üzemeltetéséhez kapcsolódó beavatkozásokkal 

érintett nyári tőzike állomány áttelepítése iránti – kérelmet terjesztett elő hatóságunknál, amely alapján 2019. 

május 17. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (XI. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. számú mellékletének 

3. pontja valamint 2. számú melléklet 3. pontja alapján jelen eljárás nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű ügy. 
 

A nyári tőzike állomány áttelepítése a tervezettek szerint Tiszakécske 08 hrsz.-ú ingatlanról Tiszakécske 

012/1 hrsz.-ú ingatlan „a” erdő művelési ágú alrészletére (Tiszakécske 3 B jelű erdőrészlet) történik. 
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A nyári tőzike (Leucojum aestivum) 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. melléklete alapján védett növényfajnak 

minősül. Természetvédelmi értéke példányonként 10.000 Ft. 

 

Az áttelepítéssel érintett ingatlanok (Tiszakécske 08; 12/1 hrsz.-ú ingatlan a) alrészlete) a Közép-Tisza a 

Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 59/2007. (X. 18.) KvVM rendelet (a 

továbbiakban: KvVM rendelet) 1. sz. mellékletében szerepelnek, azaz 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 7.5.24. pontja szerint a Közép-Tisza elnevezésű, HUHN10004 azonosítószámú, 

különleges madárvédelmi, Natura 2000 terület, valamint az 5. számú mellékletének 7.54.24. pontja alapján a 

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

2000 terület részei is. 

 

A 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, 

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.) 42. § (3) bekezdése szerint: „A 

természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett növényfaj:  

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

b) egyedének birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez, kertekbe, botanikus kertekbe történő 

telepítéséhez; 

e) egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, termesztésbe vonásához;” 

 

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

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet  8/A. § (1) bekezdés alapján területi környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Tiszakécske település vonatkozásában a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 

 

A fentiek alapján a fenti ingatlanok tekintetében a nyári tőzike gyűjtéséhez, birtokban tartásához és 

betelepítéséhez hatóságunk engedélye szükséges. 
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A védett növények áttelepítése kapcsán hatóságunk megkereste az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságokat. A 

Kiskunság Nemzeti Park Igazgatóság a 1357-2/2019. iktatási kezelői nyilatkozatában feltételek nélkül 

elfogadta a kérelem mellékleteként benyújtott áttelepítési tervdokumentációt. A Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság 2572-3/2019. iktatási számú kezelői nyilatkozatában az áttelepítéshez előírással járult hozzá. 

Hatóságunk a döntés meghozatalakor a benyújtott áttelepítési tervdokumentációt, valamint a kezelői 

nyilatkozatokat figyelembe vette. 

 

A rendelkező részben tett feltételeket a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, valamint a védett növény 

állományának áttelepítése sikerességének biztosítása érdekében hozta meg hatóságunk. 

 

Az érdemi részben felsorolt feltételeket az alábbi természetvédelmi szempontok és jogszabályi 

előírások indokolják: 

 

A Tvt. alapján:  

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

élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.  

 8. § (6) bekezdése szerint a vadon élő szervezetekre vonatkozó rendelkezések kiterjednek a faj minden 

egyedére, annak valamennyi fejlődési szakaszára, alakjára, állapotára, részére. 

 17. § (1) bekezdés szerint: 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. 

 17. § (2) bekezdés szerint: A természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az 

élőhely típusára, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására. 

 17. § (3) bekezdés szerint: A termőföld hasznosítása, illetve a hasznosításra alkalmatlan területek 

használata, igénybevétele, meliorációs tervek készítése és végrehajtása, egyéb mezőgazdasági 

tevékenységek folytatása, valamint a vízgazdálkodás és a vízrendezés során a természetes és 

természetközeli állapotú vízfelületeket, nádasokat és más vizes élőhelyeket, valamint a mezőgazdasági 

termelés számára kedvezőtlen termőhelyi adottságú területek természetes növényállományát meg kell 

őrizni. 

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

elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása; 

 42. § (2) bekezdés szerint: Gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához 

szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről. 

 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 természetvédelmi kezelő szervek értesítését, a természetvédelmi szakfelügyelet kötelező 

jelenlétét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37. § aa) pontja alapján írta elő. 

  

Hatóságunk a határozatát a Tvt. 42. § (3) bekezdés a), b), e) pontja alapján biztosított jogkörében hozta meg. 

 

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

 

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. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 25.1. pontja alapján 

határoztam meg. 

 

Az illeték mértékét 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. 
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Hatóságunk a tárgyi eljárásban a BK-05/KTF/03057-2/2019. számú határozatával függő hatályú döntést 

hozott, amelyhez joghatások nem fűződnek tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi hatóság 2019. június 27. 

napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

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 nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 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 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket 

hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, 

hatásterületen lévő Tiszakécske Város Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről. 

 

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

alapján adtam tájékoztatást. 

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

Hatóságunk hatáskörét a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 42. § (3) bekezdés a), b) és e) 

pontjai, illetékességemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése alapozza meg. 

 

Kecskemét, 2019. június 27. 

 

 

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

 

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

2. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.)              HKP 

3. BIOAQUA PRO Kft. (4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.) 13370406#cégkapu 

4. VIZITERV CONSULT Kft. (1149 Budapest, Angol u. 32.)  12164442#cégkapu 

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

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

7. Tiszakécske Város Jegyzője (6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.) – kifüggesztésre, külön levéllel          HKP 

8. Hatósági Nyilvántartás 

9. Irattár 

 


