
Iktatószám: GY/41/00216-7/2023 Tárgy: TAEG Zrt.- Sopron, védett 

terület használatának 

ideiglenes megváltoztatása 

(Sopron 123 TI)

Ügyintéző: Dr. Kiss Viktória

Telefon: (96) 896-146

KÖZLEMÉNY

A  természetvédelmi  hatáskörében  eljáró  Győr-Moson-Sopron  Vármegyei  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 terület használatának ideiglenes megváltozása

2. A kérelem előterjesztésének napja: 2023.01.16.

3. A  közleménynek  a  Hatóság  ügyfélszolgálati  irodáján  való  közzétételének  napja: a

közleményen szereplő elektronikus időbélyegző szerinti dátum

4. A közlemény 15 napon keresztül kerül kifüggesztésre. A döntés a Hatóságnál megtekinthető.

5. Az ügyben hozott határozat rendelkező része:

A  Győr-Moson-Sopron  Vármegyei  Kormányhivatal  mint  természetvédelmi  hatóság  (a

továbbiakban: Hatóság) a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. (9400 Sopron, Honvéd u. 1., KÜJ:

100216301) kérelmére a Sopron 123 TI (Sopron 0634/1a, 0638/1b hrsz., réten kívüli egyéb

részei)  jelű  tisztás  területe  egy  részének  rakodóként  történő  használatát  2023.  04.30-ig,

valamint 2023. 10.01.-12.31. között feltételekkel engedélyezi, az alábbiak szerint:

-  A  Sopron  123  TI  jelű  terület  Fertő-Hanság  Nemzeti  Park  Igazgatósággal  előzetesen

egyeztetett,  ideiglenesen rakodónak használandó részletét  egyértelműen, jól  láthatóan (pl.

karózás, jelölő szalag) el kell határolni a tisztás többi részétől.

-  A  kijelölés  a  Fertő-Hanság  Nemzeti  Park  Igazgatóság  illetékes  munkatársának

iránymutatásai szerint történhet. A jelölést 2023. december 31. után el kell távolítani.

- Gyepterületen a faanyag vonszolása tilos!

- A Sopron 123 TI jelű tisztás ingatlan-nyilvántartás szerinti rét művelési ágú alrészleteit a

jövőben is úgy kell  kezelni,  hogy az a rét művelési ágnak a természetben is megfeleljen.

Amennyiben ehhez fakivágás, cserjeirtás is szükséges, úgy azt előzetesen egyeztetni kell a

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság illetékes munkatársával.

-  A  rakodóként  használt  területrészek  helyreállítását  a  Fertő-Hanság  Nemzeti  Park

Igazgatóság  illetékes  munkatársának  iránymutatásai  szerint  kell  elvégezni  úgy,  hogy

idegenhonos inváziós fajok ne telepedhessenek meg, illetve azok visszaszorítása érdekében

minden szükséges intézkedést meg kell tenni.
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-  Az  elvégzett  helyreállítási  munkálatokról  2024.  január  15-ig  írásban  tájékoztatni  kell  a

Hatóságot!

6. A határozat a közléssel végleges.

7. A határozat indokolási részének kivonata, főbb jogszabályhelyek:

A  tárgyi  tisztásnak  a  rakodóként  megjelölt  részén  védett  természeti  érték  előfordulása

jelenleg  nem  ismert.  Az  esetleges  zavarás  elkerülése  érdekében  az  igénybevétel  2023.

04.30-ig,  valamint  2023.  október  1.  és  december  31.  közötti  időszakban  történne.  A

rakodóként használt területrész helyreállítását a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. vállalta. 

A  természet  védelméről  szóló  1996.  évi  LIII.  törvény  5.  §,  38.  §,  78-80.  §,  az  európai

közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű  területekről  szóló  275/2004.  (X.  8.)

Korm. rend. 4. § (1) bekezdése, a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati

szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet kaszálásra vonatkozó szabályai, a 2014.

október 22-én megjelent, és 2015. január 1-jén hatályba lépett az Európai Parlament és a

Tanács  1143/2014/EU rendelete  (a  továbbiakban:  EU rendelet)  az  idegenhonos  inváziós

fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről,

valamint  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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