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VÉGZÉS 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal – mint természetvédelmi hatóság - Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (továbbiakban: Főosztály) 2022. június 14-én 

közérdekű bejelentés érkezett a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságtól (továbbiakban: Igazgatóság) a 

Rétközberencs 090/2 hrsz.-ú ex lege védett ingatlant 2 ha kiterjedésben érintő tűzesettel 

kapcsolatban. Az ügyben a Főosztály a tűzesettel érintett ex lege védett terület tulajdonosait 

adatszolgáltatásra hívja fel az alábbiak szerint: 

 

Kérem, hogy a végzés kézhezvételét követő 8 napon belül nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy: 

 

- A Rétközberencs 090/2 hrsz.-ú ingatlanon Ön okozta-e a tűzesetet, és amennyiben igen úgy 

tájékoztassa a Főosztályt arra vonatkozóan, hogy milyen célból illetve milyen engedély 

alapján történt az égetés? 

- Amennyiben nem Ön okozta a tüzet, tájékoztasson arról, van-e tudomása a tűzeset 

felelősének személyéről? 

 

 

Kérem, hogy a kért adatokat, információkat a megkeresés közlését követő 8 napon belül szíveskedjen 

megküldeni, illetve tájékoztasson az eljárás szempontjából lényeges tényekről. 

 

A kért adat illetve közölt tény hatósági ügyben a tényállás tisztázása érdekében kerül felhasználásra.  

 

A végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. A végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek 

hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.  

 

 

 

INDOKOLÁS 

 

A Főosztályra 2022. június 14-én közérdekű bejelentés érkezett az Igazgatóságtól, a Rétközberencs 090/2 

hrsz.-ú ex lege védett ingatlant 2 ha kiterjedésben érintő tűzesettel kapcsolatban. 

 

A Főosztály az aktuális ingatlan-nyilvántartás adatai alapján megállapította, hogy a Rétközberencs 090/2 

hrsz.-ú ingatlan országos jelentőségű természetvédelmi területnek minősül, a Magas-hegy-alji láp 

(HNL078) megnevezésű védett terület részét képezi. 

 

A tűzzel érintett terület a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 23.§ (2) 

bekezdése és (3) bekezdés d) pontja alapján országos jelentőségű természetvédelmi területnek minősül. 

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

célokkal ellentétesen megváltoztatni. 
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A Tvt. 38. § (1) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen: 

f) nád és más vízinövényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, gyep- és parlagterület, tarló és szalma 

égetéséhez, valamint - a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével - erdőterületen tűz gyújtásához; 

       

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 105. § (1)–(2) 

bekezdései alapján az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles közölni az érdemi döntéshez 

szükséges adatokat. Törvény vagy kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetére. Az adatszolgáltatást az 

ügyfél akkor tagadhatja meg, ha arra a tanúvallomást megtagadhatná. 

 

Az Ákr. 77. § (1)-(2) bekezdései alapján azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság 

legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb összege - ha törvény másként nem rendelkezik - 

természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió forint. 

 

Tekintettel arra, hogy fenti ügyben a tényállás teljes körű tisztázása érdekében szükségesség vált az érintett 

ingatlanok tulajdonosainak nyilatkozattételre való felhívása, ezért a Főosztály jelen végzésben felhívást 

bocsátott ki részükre. 

 

A mulasztás jogkövetkezményére történő figyelmeztetést az Ákr. 77 § (1), (2) bekezdése alapján tettem. 

 

Végzésemet a fentiek, továbbá az Ákr. 105. § (1), (2) bekezdése, 80. § (1) bekezdése alapján hoztam, a 81. 

§ (1) bekezdése szerinti tartalommal. A végzés elleni jogorvoslat módjáról az Ákr. 112. §-a és a 116. § (1)-

(2) bekezdései rendelkeznek. A tanúvallomás tétel megtagadhatóságáról az Ákr. 66. § (3) bekezdése 

alapján tájékoztattam. A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése, 13. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, 

illetékességét a rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Nyíregyháza, 2022. június 17. 

 

 

Román István  

kormánymegbízott 

nevében és megbízásából  

 

 

Rozinka Zsolt Illés 

főosztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értesülnek: Címlista szerint 

 


