
Iktatószám: GY/41/01847-3/2022. Tárgy: EuroVelo 6 kerékpárút mentén, 

a Nagyszentjános 3+500.00-

3+600.00 kmsz-k között 

tervezett fatelepítés 

természetvédelmi 

engedélyezése

Ügyintéző: Dr. Kiss Viktória Mellékletek: GY/41/01847-2/2022.

Telefon: (96) 896-146 Hiv. szám: -

KÖZLEMÉNY

A  természetvédelmi  hatáskörében  eljáró  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal  (a

továbbiakban:  Hatóság)  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a

továbbiakban:  Ákr.  89.  §  (1)  bekezdésének  megfelelően  közhírré  teszi a tárgyi  ügyben  indult

természetvédelmi engedélyezési eljárásra vonatkozóan a következőket:

1. Az ügy tárgya: védett és Natura 2000 területen tervezett fatelepítés engedélyezése

2. Iktatási száma: GY/41/01847-1/2021

3. A kérelem előterjesztésének napja: 2022. szeptember 12.

4. A közleménynek a Hatóság ügyfélszolgálati irodáján való közzétételének napja: 2022.

5. A közlemény 15 napon keresztül kerül kifüggesztésre.

6. A tevékenységgel érintett természeti terület: Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet

7. Az ügyben hozott határozat rendelkező része:

A  Hatóság  a  Zöld  Harkály  Alapítvány  (8800  Nagykanizsa,  Dózsa  Gy.  u.  117/D)

képviseletében Dr. Horváth Bálint ügyvezető kérelmére védett és Natura 2000 hálózat részét

képező területen, az Eurovelo6 kerékpárút mentén, 100 méter hosszú szakaszon (3+500.00-

3+600.00  kmsz)  faültetési  (oszlopos  juhar,  Acer  Platanoides  ’Emerald  Queen’)  munkák

elvégzését 2022. december 31-ig engedélyezi, az alábbi előírások betartása mellett:

- A fatelepítési munkák a Roden Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, VIII. Villám u. 13.) által

készített,  a  jelen  határozat  mellékletét  képező

K_01_F_02.0101_V01_Nagyszenthanos_muszaki_leiras  és

K_01_F_02.0403_V01_Nagyszentjanos elnevezésű dokumentumok szerint valósíthatók meg.

- A „Növénytelepítési terv”, “Az új fák” telepítése alfejezetben foglaltakat maradéktalanul be

kell tartani.

- A tárgyi engedély csak a védett és Natura 2000 területen tervezett fatelepítésre terjed ki.

-  A  munkálatok  megkezdéséről  tájékoztatni  kell  a  Hatóságot

(termeszetvedelem@gyor.gov.hu)  és  a  Fertő-Hanság  Nemzeti  Park  Igazgatóságot

(fhnp@fhnp.hu).
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8. A határozat a közléssel végleges.

9. A határozat indokolási részének kivonata, főbb jogszabályhelyek:

A  természetvédelmi  engedélyezési  eljárás  a  kérelemhez  mellékelt  tervek  közül  csak  a

bemutatott nagyszentjánosi 100 méteres szakaszra terjed ki, a teljes szakasz tekintetében a

Hatóság nem rendelkezik hatáskörrel a fatelepítés engedélyezésére, noha az ellen kifogást

nem emel.

A  természet  védelméről  szóló  1996.  évi  LIII.  törvény  38.  §  (1)  bekezdés  e)  pontja,  az

általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  vonatkozó  eljárási

szabályai.

Győr, "elektronikus időbélyegző szerint"

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából:

      Pandur László

       osztályvezető
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