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A Hortobágy-Berettyó-folyó Mezőtúr, beltertileti vasúti híd - közút:' híd közötti szakasza,
valamint aközűL: híd alatti 700 m-es szakasza átrneneüleg védetté nyilváníásának, továbbá
korlátozás elrendelésének tárgyában hivatalból indult eljárásbart hatóságunk az a7ábbi dön-
tést hozta:

HATÁROZAT

A Hortobágy-Berettyó-folyó Mezőtúr, belterületi vasúti hid - kaznti híd kozotti szakaszán,
valamint a kozúti híd alatti 700 m-es szakaszán fokozottan védett fattyúszerkő (Chlidonias

hybida) és szintén fokozottan védett kormos szerkő (Chlidanias niger) pátok fészkelésének
védelme érdekében a Hortobágy-Berettyő-fo|yő Mezőtű1 beltertilet 6145 helyrajzi számű
ingatlanon található vasúti híd - közúti híd közötti szakaszát és ais,Íezőtút, belterület 6145

szálntű ingatlanból akozíti híd alatti 700 m-es szakaszát a töltés Lábáigtartó árterületekkel
együtt

a hatát ozat kiadásának dátumátó l
2018. augusztus 15-ig tartő időszakban

átmenetileg védett természeti területté nyilvánítom.

Az átmeneüleg védetté nyilv#ritassal egyidejúleg a Hortobágy-Berettyó-folyó Mrezőtúr,
belterületi vasúti híd - közútí nia közötti szakaszáta,valamint a ktizúti híd alatti 700 m-es
szakaszára és ezen szakaszok töltés lebáig tartó árterületére vonatkozóanr. az alábbi előirá-
s okat, koflátozásokat teszem :

o A természetvédelmi kezelést ellátó sz'ervnek [Hortobágyi Nemzeti Park lgazgatóság
(4l24Debtecery Sumen u. 2.)] a jelen hatátozatkézhezvételét követő 5 napon beltil az
átmenetileg védett természeti területet táblával meg kell jelölnie, amelyen fet kell
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hívni a figyelmet a védettség tényére, valamint az ebből fakadó f,őbb korlátozó
rendelkezésekre.
Az átmeneüleg védetté nyilvánított területen közösségi és tömegsportesemények
rendezése, sportverseny, technikai iellegű sporttevékenység folytatása kizárőlag a

természetvédelmi hatóság engedélyével lehetséges.
A Hortobágy-Berettyő-íolyő Mezőtűt, belterületi vasúti híd - közűti hid ktiztitti
szakaszán, valamint a ktizúti híd alatti 700 m-es szakaszán és ezen szakaszok töltés
lábáigtartó árterületén a 2018. augusztus 15-ig taftő időszakban vízi jár,művel (csó-

na§ motoros kisgéphajó, stb.) ktizlekedni legfeljebb 5 km/h-ás sebességgel lehet.
Az átmenetileg védetté nyilvánított területen a fenti korlátozásokon kívül tilos min-
den olyan tevékenységvégzése, amely a fokozottan védett íat§íszerkő (Chlidonins

hybidn) és szintén fokozottan védett kormos szerkő (Chlidonias niger) párok íészkelé-
sét zav atla, egyedeit, élettevékenységét veszéIy ezteLt, károsítja.
A fenti előírások, korlátozások be nem tattása esetén a természetvédelmi hatóság to-

vábbi korlátozásokat tehet, valamint természetvédelrni bfuság kiszabásáta irányuló
eljárást kezdeményezhet.
A védett természeti területen a természeti kár megelőzése és megakadáIyozása érde-
kében jogs zerűel:. előfutkotlátozás vagy ülalom kártalanítási igényt nem keletkeztet.

felen határozatot azonnal végrehajth atő határozattá nyilvánítom.

Az eljárási költségre vonatkozó döntés:
A hivatalból indult etjfuás díj- és illetékmentes.
Egyéb eLjárásí koltség nem merült föl.

Határozatom ellen a kézbesítéstőI számitott 15 napon beltil a Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főoszályához címzelt, de 2 péLdányban a Jász-
Nagykun-Szolrrok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Jatási Hivatal Kömyezetvédelrni és

Természetvédelmi FőosztáIyáhozbenyújtható fellebbezéssel lehet é]ni. A jogorvoslati eljárás
illetékét az illetékekről szóló 1990, évi XCIII. törvény 29.S (2) bekezdése hatátozza meg. A
fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kor-
mányhivatal Szo]rroki Jatási Hivatal Kömyezetvédelmi és Természetvédelmi FőosztályánáI
nincs mód.

INDOKOLÁS

A Hortobágyi Nemzeti Park lgazgatőság $02a Debrecerr, Sumen u.2.) áItaI megküldött beje-
lentés alapján a Hortobágy-Berettyó-f olyóMezőtúr, belterületi vasúti }lrid -kazúti híd kozotti
szakaszának, valamint akozúdhíd alatti 700 m-es szakaszának és ezen szakaszok töltés lábá-
ig tartó ártexiile.tének a fokozottan védett íaltyúszerkő (Chlidonias hybrida) és a szintén foko-
zoftan védett kormos szerkő (Chlidonias niger) párok fészkelésének védelme érdekében át-
menetileg védett természeti területté nyilvánítását, az átmenetileg védetté nyilvánítással egy-
idejúleg előírások, korlátozások hivatalból indított természetvédelmi hatósági eljárás kerete-
in belüli elrendelését tartottuk szükségesnek.



Jeler; átmenetileg védett természeti területté nyilvánító határozat kiadásáig a Hortobágy-
Berettyó-folyó Mezőtűr, belterületi vasúti Fríd - közúti híd kozotti szakasza, valamint a köz-
úti híd alatti 700 m-es szakasza és ezen szakaszok töltés lábáig tartó árterülete a hatályos
jogszabélyok alapján a hivatkozott bejelentés időpontjában nem áIIt országos vagy helyi je-

lentőségú természetvédelmi oltalom alatt.

A Hortobágy-Berettyó-íolyó Mezőtilt, belterületi vasúti híd - kozriti híd közötti szakasza,
valamint akozútthíd alatti 700 m-es szakasza és ezen szakaszok töltés lábáig tartó árterülete
nem szeíepeI a1,4/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékleteiben, igy nem Natura 2000-es te-

rület.

A 2018. június 4-én tartott helyszíni szemlén megállapítotfuk, hogy a Hortobágy-Berettyó-
f.olyő Mezőtúr, belterületi vasúti híd - köznti híd közötti szakasz bal parti hullámterén 34 pár
fokozottan védett íattyúszerkő (Chlidonias Lrybida), a jobb parti hullámterén 30 pát íokozot-
tan védett fattyűszerkő (Chlidonias hybidn) és 9 pár szintén fokozottan védett kormos szerkő
(Chlidonias niger) fészkel. A folyó köziltt híd alatti 700 m-es szakasza bal parti hullámterében
7 pár fokozottan védett íaLtyúszetkő (Chlidonias hybida) és 2 pár szintén fokozottan védett
kormos szerkő (Chlidonias niger) íészke| a jobb parti hullámterében 2 pár fokozottan védett
fattyúszerkő (Chlidonias hybidn) fészkel. Mivel a szemle a fészkelésiidőszak elején történt, a

íészkelő párok fokozatos növekedése várható.

A többször módosított védett és a íokozottan védett növény- és áJ7aúajoktőI, a fokozottan
védett barlangok köréről, valamint azEurópai Közösségben természetvédelmi szempontból
jelentős növény- és állaffajokközzétételéről szóIő13/2001. (V.9.) KöM rendelet 2. szá:nű
melléklete B oszlopa értelmében a íaItyúszerkő (Chlidnnias lrybidn) fokozottan védett állaúaj,
pénzben kiíejezett értéke 100 000 Ft/péIdány; a kormos szerkő (Chlidonias niger) fokozottan
védett áIlatfaj, pénzben kifejezett értéke 250 000 Ft/ péIdány.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság $02a Debrecerr, Sumen u.2.) áItal megktildott beje-

lentésben a következók szerepelnek:

, ., . Az elmúlt éuhez hasonlóan az idei éaben is, több lakossógi bejelentés érkerett, mely szeint a folyó
beltenileti szakaszón ahrlyilakosok gyorsjórásúhfrjókkfrl és jetskikkel rendszeresen űznekuízi techni-

kai sportot, A nagysebesúgű aízi jánnűuekkel történő kjzlekedes nagy hullámaeréssel jár, ami a

hínarakból a uíz felszínén feszket rakott ket fokazottan aédrtt szerkőfaj tojásait kiboríthatla a fészekból,
így fe s zkelé sük me ghiú sulhat.

A fokozottan r:édett madúrfalok zaaartalan fészkelése érdekűen indokoltnak tartjuk az elmúlt éahez

hasonlóan az érintett területrészen a aízi l(ózlekedést az alúbbi módon korlátozni:

A Hortobágy--Bgrettyó mezőtúi belterületi szakaszdn, a közúti és oasúti híd lccizött, ualamint a kjzúti
híd alatti 700 méteres folyószakaszon , a 6145 és 5493 hrsz-ú területeken mújus 15, és augusztus 15.

közötti időszakban tilos a aízi technikai sportok gyakorlósa, a fenti szakaszon oízi jűrműael maximum

5 km/h-s sebességgel lehet áthaladni, ..,

A technikai jellegű sportteuékenység folytatdsának korldtozasa, tiltúsa is kizarólag a terület ótmeneti-

Ieg történő uédetté nyiluánítása mellett biztosítható. . . ,"



A természet védelmér őI szóIó 1996, évi LI[. törvény (továbbiakban: Tvt.) 27. S (3) bekezdése
értelmében ,,Ha ualamtly terület időszakasan fokozottan aédett élő szeraeretek élő'lulyéül szolgúl,

amelyek megótlása máskent nem biztosíthatő, a természefuédelmi hatóság a területet, aagy annak egy

részét meghatúrozott időre - de legfeljebb 3 hőnapra -, azonnal aégrehajthatő hatdrozattal ótmenetileg

aédetté nyilaáníthatja.', A 26. S (1) bekezdése értelmében ,,A aédett természeti terülefut és a
Natura 2000 teniletet a természetaédelmi hatósúgnak - a terta4szpfuédelmi kezelést elldtó szera útján -

táblár:al meg kell jelölnie, amellyel fel keV híania a fgyelmet a aéfuttség tényére, aalamint az ebbű

fakadó fóbb korláto zó r en delke z4 selere. ",

A íokozottan védett faí§űszerkő (Chlidnnins hybndfl és a fokozottan védett kormos szerkő
(Chlidonias niger) párok fészkelésének védelme érdekében; a fészkelési és fiókanevelési idő-
szak végéig,2018, augusztus li-igtattő, a fentiekben megjelölt terület átmeneti védetté nyil-
vémitásának időtartama a hivatkozoft jogszabály helyen megállapított legfeljebb 3 hónapos
időtartamon belül van.

A Hortobágyi Nemzeti Park lgazgatóság bejelentését követőenazigyben 2018. május 3].-én

hivatalból eljárást indítottam . Az eljárás megindíás áróI az Ákr. tO+. § (4) szerinti értesítést a
104. § (3)bekezdés a) pontja alapjánmellőztem.

A hivatalból indult eljárás során hozott döntésemmel a rendelkező rész szerint hatátoztarn,
Döntésemet az áIáIánosközigazgatási rendtartásról szóIő 201,6. évi CL. torvény [rövidítve:
Át<r.1 SO. § (1) bekezd_ése szerrnthatározatba foglaltam.

Hatóságunk hatáskörét és itletékességét megállapító, valamint a döntést megalapoz ó jog-
szabályhelyek:

A környerefuédelmi és terttuíszetaédelmi hatósúgi és igazgatási feladatoknt ellátó szeraek kijelölé-

sérő szőIő 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § alapján a hatáskörrel és illetékesség-
gel rendelk ező terrnészetvédelmi hatóság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhi-
vatal Szolrroki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi FőosztáIya.
A [Tvt.] 43. § (1) bekezdése értelmében ,,Tilos a védett állatfajok egyedének zavatása,
károsítása, kinzása, elpusztitása, szapoíodásának és más élettevékenységének veszé-
lyeztetése, lakó-, élG, tápláIkozó-, költő-, pihenő- vagy búvőhelyeinek lerombolása, ká-
rositása." , a 8. § (6) bekezdése értelmében ,,A aadon élő szeruezetekre aonatkazó rendelkeze-

sekkiterjednek a faj minden egyedére, annakaalamennyi fellődesi szakaszára, alakjóra, állapotúra,

részlre,',
A [Tvt.] 38. § (1) bekezdés i) pontja értelmében ,,Védítt természeti területen a terru4srefué-

delmi hatőság engedelye szükséges különösen: kizösségi és tömegsportesemények rendez4séhez,

sportaersenyhez, technikai j ellegű sp ortteo ékeny ség folytatós ához/' .

A véd§[lerületekre vonatkozó előírások alapján a technikai jellegú sporttevékenységek
a természetvédelmi hatóság engedélye nélkül nem végezhetők.
A folyón és árterületén a megjelolt idószakban kozlekedő vizijármúvek (csónak, moto-
ros kisgéphajó, stb.) sebességének legfeljebb 5 km/h-ás sebességre történő korlátozásá-
vaI biztosíthatő, hogy olyan nag-y hullámverés nem keletkezik, amely a íészke-
lést/ koltést me gsemmisítené.



A [Tvt.] 78. § (1) bekezdése értelmében ,,A tennészefu,édelnú lutósdg korlítozlmtja, íelfty-
gesztheti ungy nrc7tiltlutja n zlédett tennészeti értéket és teriiletet károsító zlagy súlyosan tleszé-

Iyeztető ter,ékenysé7eket, A hrúározat - a ltédett ternúszeti érték, teriilet közlletlen Iln1y súlyos sé-

relnrc, illetae ttesúlyeztetése esetűen - nzonnal tlégrelujtlntóuó nyiluánítlmtó." .

A [Tvt.] 72. S (2) bekezdés a) pontja értelmében ,,Kártalanítási igéntlt nem keletkeztet: uédett

ternÉszeti területen n tennészeti kir nrcgelőzése és ntegakadnlyozása érful<ében jogszerűen előírt
korlátozás z,n{y tilalom ;" .

A [Tvt.] B0. § (1) bekezdés a) pontja értelmében ,,Aki terlékenységéz,el z,a1y nullasztósitlal a

ternúszet tlédelnút szolgáló jogszabály, illeft,e egyedi lutórozat előírásnit nrcgsérti; ternúszettlé-

delmi bírságot köteles fizetni" .

A fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye kortili korlátozás
elrendelésének részletes szabáIyairóI szóIó 1,2/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet 5. § (1) be-
kezdése értelmében ,,A tennészetuédelnti lntósíg akorldtozás elrelúeléséről lntározntbnn
n) egyérfulníí azonosítástbiztosító jellemztíkkel lehatároljn a 1, § szerittti teríiletet, nrcIyet ingat-
lan-nyilttátttartási helyrajzi szónunal, erdő esetén erdeszeti iizenúerti jellel (lrclység, tng, erdő-
részlet bontásbmt) jelöI nteg,

b) nrcgríllnpítja, lngy n korlátozóssrtl érintett terület a fokozottatt tédett fnj élőhelyéttek egészét

t,ngy nrumk csnk t,nlulrcly részét, illefue nz élőlrcly illapotára jelentős lutást gyakorló köntyezetet

foglalja nngában,
c) nrcghatdrozza a terület lnsználatáual összefiggő korlátozásoknt,

d) kötelezi n teriilet lnsználójót a teuékenységtű ualó tartózkodásrn, illette n gynkorolt teuékeny-

ség felfiiggesztésére,
e) nrcglntórozza ű korlitozús idűeli lntólyót,

f1 utnl a korlátozós be netn tgrtásn esetén nlknlnnzható jogkizlet|lgzttÉnyeki,e,

il utnl a jogszerííen folytatott tettékenysé4ekkorlótozdsa esetén igényellrctő kirtnlnnítósrg, illefu,e

tánn gatásrn uonatko zó szabályokra. " .

Jelen határozatot a természet védelmér ől szóló 1996. évi LIII. törvény 27 . S (3) bekezdé-
se, valamint 78. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján adtam ki.

Az Akr.116. § szerint az elsőfokú határozat ellen fellebbezésnek van helye. Az Ákr.l1B. § (3)

bekezdés alapján a fellebbezést a döntés kozlésétőI számitott tizenöt napon beltll az azt rneg-
hozó hatós ágnál lehet előterjeszteni.

A jogorvoslati eljárás illetékét az illetékekrőI szóIó 1,990. évi XCIII. törvény XIII. mellékleté-
nek 2. pontja alapján állapítottam meg.

Szolnok, 2018. június 5.

Dr.Bozó Andrea
hivatalvezető
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