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Tisztelt Felügyelőség! 

 

Egyesületünk által történt Natura 2000-es területek ellenőrzése kapcsán tapasztalata, 

hogy Hódmezővásárhely mellett, Derekegyháza térségben, annak közigazgatási területén a 

Vásárhelyi Kéktó nevű SPA, SCI Natura 2000-es terület körbekerítését.  

Ilyen jellegű kerítést, mint ezen a területen egy természetkárosítás bűncselekmény 

ügyben bejárt körösladányi területen láttunk, ahol a Dalerd Rt. vaddisznóskert létrehozását 

tervezte. A Vásárhelyi Kéktó különösen értékes terület, emiatt aggódunk sorsáért, és a 

bejárás során már most néhány természetvédelmi vonatkozású jogszabály sérülést érezzük.  

A kísérteties hasonlóság miatt ezúton érdeklődünk, hogy ezen a területen zajlik-e 

bármilyen engedélyezési eljárás vadaskert, vagy ahhoz hasonlatos létesítmény 

kialakítására? 

Véleményünk szerint bármilyen ilyen jellegű beavatkozás a természeti értékek 

kockáztatásával történhetne csak meg.  

Ha zajlik a területtel kapcsolatban bármilyen eljárás, akkor kérjük, hogy az ügybe 

ügyfélként vonják be az egyesületünket. 

 

Figyelemmel az ilyen jellegű létesítmények környezeti hatásaira, felhívjuk a figyelmet 

arra, hogy azok az Aarhusi Egyezmény hatálya alá tartoznak (kihirdetve a 2001. évi LXXXI. 

törvénnyel). Kérjük, hogy a beruházásokkal kapcsolatos részvételt a fenti egyezmény 6. 

cikkében foglaltak szerint biztosítsák egyesületünk részére.  

 

Kérjük továbbá, hogy fent említett ügyben eljárás kapcsán összegyűlt ügyiratokat 

másolatban megküldeni szíveskedjenek egyesületünknek. Felhívjuk figyelmüket, hogy az 

Adatvédelmi törvény 19. szakaszának (3). bekezdése szerint az adatkezelő szervnek 

kötelessége biztosítani, hogy az általuk kezelt adatokhoz „bárki” hozzáférjen. 



Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő szervnek nincs joga azt vizsgálni, hogy a kérelmező 

miért kíváncsi az a kért adatokra, miként azt sem, hogy mit akar majd azokkal kezdeni. 

A kért adatok szintén a 2001. évi LXXXI. törvény alapján környezeti információnak 

minősülnek, kiadásukra hivatalukat a már idézett 1992. évi LXIII. törvény előírásai 

alkalmazandók. 

Az adatközléssel kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket természetesen 

megtérítjük, de amennyiben az meghaladja az ötezer (azaz 5000) forintot, abban az esetben 

annak mértékéről a 20. szakasz (3) bekezdése értelmében előzetes tájékoztatást kérünk.  

 

Jelen levelünk az Alkotmány 18. szakaszán és 70/D szakaszán, az 1995 évi LIII. Törv. 98. § 

(1) bekezdésén egyben a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben 

biztosított jogokon alapul. 

Tájékoztatjuk egyben, hogy amennyiben a Közigazgatási Eljárásokról szóló törvény, 

illetve Aarhusi Egyezményben meghatározottak szerint, illetve az Adatvédelmi Törvény 

(1992. évi LXIII. törv.) 20. szakaszának (1) bekezdése szerint önök a „legrövidebb időn belül”, 

legfeljebb azonban 15. naptári napon belül eleget kell tenniük, ellenkező esetben 8 napon 

belül (1992. évi LXIII. törv. 20. szakaszának (6) bekezdése) írásban kell megtagadni kérésünk 

teljesítését. Tájékoztatjuk egyben, hogy a hatóág „hallgatása” az adatvédelmi biztos 

állásfoglalása szerint a kérés megtagadását jelenti (Omb. 16/A/95.).  

 

A fenti okok miatt kérjük tisztelettel, hogy az esetleges veszélyeztetést hatáskörükben 

vizsgálják ki, és az üggyel kapcsolatos fejleményekről szervezetünket tájékoztatni, a kért 

ügyiratokat, adatokat mielőbb megküldeni szíveskedjenek. 

 

Tisztelettel, az ügyintézéshez jó munkát kívánva: 

 

 

  Sallai R. Benedek 

  ügyvezető 
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