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Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 

 részére 

Szarvas 

Anna-liget, Pf: 72. 

5540 

 

Tisztelt Nemzeti Park Igazgatóság! 

 

Egyesületünk tudomására jutott, hogy a Dalerd Zrt. a Vásárhelyi Kéktó nevű SPA, SCI  Natura 

2000-es területen vaddisznóskert létrehozását tervezi.  

Egyesületünk Dalerd Zrt.-vel kapcsolatos természetvédelmi szempontból számos negatív ta-

pasztalata között szerepel a számos jogszabályt sértő módon megkezdett hasonló célú létesítmény 

kivitelezése Körösladányban, amivel kapcsolatban büntetőjogi eljárás, természetvédelmi szabálysé r-

tési eljárás is indult amellett, hogy természeti értékek veszélyeztetéséért egyesületünk polgári peres 

eljárásban támadta meg a Dalerd Zrt-t, és az ügyben mindezek mellett kezdeményezésükre fő-

ügyészségi vizsgálat is zajlik.  

Ezen tapasztalatok alapján egyesületünk ügyfél jogállást kért és kapott a Vásárhelyi Kéktó területét 

érintő ügyben a Csongrád Megyei FVM Hivatal engedélyezési eljárásában, így az ügyben ügyfélként vesz 

részt, és kíván közreműködni a természeti értékek megóvásában.  

Egyesületünk szakmai álláspontjának kialakításához ezúton tisztelettel kérjük, hogy az ügyben 

nemzeti park igazgatóságukon keletkezett ügyiratokat, kiemelt jelentőséggel saját szakmai álláspontjukat 

tartalmazó okiratokat egyesületünk részére mielőbb megküldeni szíveskedjenek.  

 

Számítva együttműködő segítségükre, tisztelettel: 

 

Sallai R. Benedek 

 

Túrkeve, 2006. december 22. 

 
(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. szakaszának 18. és 70/D szakaszán, az 1995 évi LIII. Törv. 98. § (1) bekezdésén egyben a közérdekű adatok nyilvánosságá-

ról szóló 1992. évi LXIII. törvényben biztosított jogokon alapul. 

Tájékoztatom 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 megtaga-

dását jelenti (Omb. 16/A/95.). ) 




