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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 ………... kérelmére a tárgyi

ügyben indult természetvédelmi engedélyezési eljárásra vonatkozóan a következőket:

1. Az ügy tárgya: védett területen a nád aratása, égetése

2. Iktatási száma: GY/41/01880-1/2022.

3. A kérelem előterjesztésének napja: 2022. szeptember 19.

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

5. A közlemény 15 napon keresztül kerül kifüggesztésre.

6. Az érintett terület: Hegykő 050/3 hrsz. (4 ha)

7. Az ügyben hozott határozat rendelkező része:

A  Hatóság  ………………………………………..  kérelmére  a  Hegykő  050/3  hrsz-ú  ingatlan

területén,  a 1282-79/2022 számú adásvételi  szerződésben meghatározott  területrészen és

feltételekkel a nád aratására természetvédelmi engedélyt ad az alábbiak szerint

- Az aratásnak legkésőbb 2023. február 28-ig be kell fejeződnie. A learatott nádat azonnal, de

legkésőbb 2023. március 31-ig el kell szállítani a területről. 

-  A  nádaratással  érintett  területrészt  haladéktalanul,  de  legkésőbb  2023.  március  31-ig

teljesen le kell takarítani, a szemetet, drótot, nádtörmeléket és egyéb hulladékot (ideértve a

PET-palackokat is) el kell szállítani.

-  A  Hegykő  050/3  hrsz.-ú  ingatlan  területre  az  engedélyes  és  az  alkalmazásában  álló

személyek, illetve a tulajdonában, használatában álló gépjárművek hajthatnak be, kizárólag

az aratási időszakban, munkavégzés céljából.

- Az aratógépeket a nádasban nem lehet javítani, tankolni.

- Az aratás közben az aratógépeken esetlegesen bekövetkező haváriáról (pl.: a hidraulikus

rendszer meghibásodása) a Hatóságot, valamint a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

illetékes terület felügyelőjét (Mogyorósi Sándor - Tel.: 30/3966964) haladéktalanul értesíteni

kell az eset helyének pontos megjelölésével. A helyszínen tartózkodó dolgozóknak minden

elvárható  módon  meg  kell  kísérelniük  az  okozott  kár  mértékének  csökkentését.  Ennek

módjára  ki  kell  képezni  a  gépvezetőket.  Az  esetleges  szennyeződés  eltávolítása  a

szennyeződést előidéző feladata.

-  Az  aratáshoz  területkímélő  nádaratógép,  valamint  kézi  és  kisgépes  technológia

alkalmazható.
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- A learatott nád kötözéséhez csak lebomló anyag használható. 

- Az aratás során legalább 10 cm magas tarlót kell hagyni.

- A természetvédelmi oltalom alatt álló területeken hulladékként keletkező biomassza tárolása

tilos. 

- A nád lábon történő égetése tilos.

-  A területen az aratható és a nem aratható részeket,  illetve amennyiben a learatott  nád

azonnali  elszállítása  nem oldható meg,  a  náddepók elhelyezését  egyeztetni  kell  a  Fertő-

Hanság Nemzeti Park Igazgatóság illetékes munkatársával. Természetvédelmi oltalom alatt

álló, a természetben gyepterületek nem vehetők igénybe tárolási célból, ideiglenesen sem.

- Amennyiben a learatott  nád tárolásával érintett  területek helyreállítása érdekében, a nád

elszállítását  követően  égetés  is  szükséges,  úgy  az,  az  alábbi  előírások  betartásával

végezhető  a  Hatósággal  és  a  Fertő-Hanság  Nemzeti  Park  Igazgatósággal  előzetesen,

írásban egyeztetett időpontban.

-  A  nádtörmelék  égetése  nem  okozhatja  a  területen  esetlegesen  elhagyott  hulladékok

égetését, ezért az égetéssel érintett területen a tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a

terület hulladéktól mentes állapotban van.

- A tűz ellenőrizetlenül nem maradhat. 

- Égetés csak az illetékes tűzoltó szervekkel előzetesen egyeztetett  helyen és időpontban

történhet, melyről a helyi önkormányzatot is tájékoztatni kell. 

- Az égetés során a tűzgyújtáshoz gumi, kenő-, üzem- és vegyi anyagok használata tilos.

- A munkaterület elhagyása előtt a tüzek teljes eloltásáról gondoskodni kell.

-  A Hatóság felhívja a figyelmet, hogy jelen határozat előírásainak megsértése,  a jogerős

engedély nélküli, vagy engedélytől eltérően végzett tevékenység, illetve a védett, fokozottan

védett területek, természeti értékek károsítása, veszélyeztetése, rongálása természetvédelmi

bírság kiszabását vonja maga után. 

- Jelen határozat nem helyettesíti az egyéb, jogszabályokban előírt engedélyek, bejelentések

és hozzájárulások meglétét.

A Hatóság felhívja a figyelmet, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014

(XII.  5)  BM rendelet  226.  §  (1)  bekezdése  szerint,  külterületen  az  ingatlan  tulajdonosa,

használója  a  tűzvédelmi  hatóság  engedélyével  legfeljebb  10  ha  egybefüggő  területen

irányított égetést végezhet.

8. A határozat indokolási részének kivonata, főbb jogszabályhelyek:

2021.  május  12-én  jóváhagyásra  került  „A  HUFH20002  Fertő-tó  kiemelt  jelentőségű

természetmegőrzési terület és HUFH10001 Fertő-tó különleges madárvédelmi terület Natura

2000 fenntartási terve. A tárgyi területen a cél a meglévő nádas állapotának megőrzése, illetve

javítása. Ez a cél csak a határozat rendelkező részében rögzített előírások betartása mellett

biztosítható.

A természetvédelmi engedélyezési eljárás alapja a természet védelméről szóló 1996. évi LIII.

törvény (a továbbiakban: Tvt.) 38. § (1) bekezdés f) pontja, a Tvt. 5. §, 31-33. §, 42-44. §, 78-

80.§,  vizek  és  a  közcélú  vízilétesítmények  fenntartására  vonatkozó  feladatokról  szóló

120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 9. §-a, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.

évi CL. törvény eljárási szabályai. 

Győr, „elektronikus időbélyegző szerint"

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából:

                                                                                               Pandur László

                                          osztályvezető 
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