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Tisztelt Hatósági Osztály! 
 

Fenti hivatkozási számú levelüket köszönettel megkaptuk. A tájékoztatást köszönjük. 

A tájékoztatás lényege, hogy fennmaradási engedélyezési eljárást megkezdték. 

A Ket. alapelveire tekintettel kérjük, hogy az ügy folytatásáról egyesületünket, mint 
bejelentő ügyfelet tájékoztatni szíveskedjenek.  

Véleményünk szerint a fennmaradási engedély nem adható meg, hiszen a Natura 2000-es 
területekre vonatkozó a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet alapján a vízjogi létesítési 
engedélyhez is szükséges lett volna a természetvédelmi hatóság előzetes hozzájárulására.  

7. § A Natura 2000 területre - ha külön jogszabály alapján védett természeti terület (Tvt. 4. § g) pont) - a Tvt., valamint 
a védetté nyilvánító jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(4) A 7. § hatálya alá nem tartozó kijelölt Natura 2000 területen - a 4. § figyelembevételével - tilos engedély nélkül olyan 
tevékenységet folytatni vagy olyan beruházást végezni, amely a terület védelmi céljainak megvalósítását akadályozza. 
(5) A 7. § hatálya alá nem tartozó kijelölt Natura 2000 területeken folytatott, a természetvédelmi céllal ellentétes 
magatartás tanúsítóját, valamint engedélyköteles tevékenységet a meghatározott engedély vagy hozzájárulás hiányában, 
illetőleg az engedélyben, hozzájárulásban foglaltaktól eltérő módon végzőt e tevékenységének folytatásától az igazgatóság 
- amennyiben más az engedélyezésre jogosult hatóság, annak megkeresésével - eltiltja. A tevékenység tilalma helyett 
korlátozás is elrendelhető, amennyiben a Natura 2000 terület céljának biztosításához ez is elegendő. 
9. § (1) A 7. § hatálya alá nem tartozó Natura 2000 területeken, amennyiben azok a Tvt. 4. §-ának b) pontjának megfelelő 
természeti területek, a Tvt. 21. §-ának (1) bekezdése szerint kell eljárni. 
(2) Natura 2000 területen az igazgatóság - vagy a külön jogszabályban meghatározott elsőfokú természetvédelmi hatóság 
- engedélye, illetve hozzájárulása szükséges 
c) vízimunka, vízilétesítmény és vízhasználat engedélyezéséhez; 

 
Mindezek mellett tájékoztatást kérünk majd az engedély nélkül végzett tevékenységgel 

kapcsolatos szankcionálásról is, hiszen a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
alapján kérjük a fennmaradási engedély megtagadását. Javasoljuk eljáráukban figyelembe 
venni a 30. § rendelkezéseit figyelembe venni, különös tekintettel a 3. bek. a.) pontjára.  

Amennyiben mégis fennmaradási engedélyt kívánnak kiadni, a törvény 29, szakaszának 
(3) bekezdése kimondja:  

„Ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása 
engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően történt, az üzemeltetési engedély kiadása 
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megtagadható. Amennyiben a hatóság a létesítmény megvizsgálása után - az eset összes 
körülményeire is figyelemmel - a fennmaradási engedélyt utólag megadja, a létesítő bírság 
fizetésére köteles. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 20%-áig, 
engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén a mindenkori vízjogi szabálysértési 
felső értékhatár ötszöröséig terjedhet.” 

Miután a kivitelező egyesületünk szakmai álláspontja alapján más jogszabályokat is 
megsértett a vaddisznónevelő kert kialakítása kapcsán, kérjük, hogy az ügyben fokozott 
figyelemmel járjanak el.  

 

Tisztlettel: 

 
 
 

Túrkeve, 2007. április 18. 

  Sallai R. Benedek 
  ügyvezető 




