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Tisztelt Cím! 

 

A fenti hivatkozási számú levelüket köszönettel megkaptuk.  

Sajnos a válaszlevelük figyelmen kívül hagyja azt a korántsem mellékes tényt, amiről korábbi le-

velünkben tájékoztatni szándékoztunk Önöket. Ez nem más, mint az, hogy a Körösladányban létre-

hozni kívánt vaddisznós kert védett természeti értékek elpusztításával valósul meg, ami jogszabályel-

lenes. Védett természeti értékek konkrétan a vaddisznóskert tervezett belső területén találhatók, és 

nem csak a mellette lévő helyi védett területen. 

Ezáltal az Önök által meghozott 21641/1/2005 sz. határozat egy olyan engedély, ami több hazai 

természetvédelmi joganyagot sért, köztük a 1996. évi LIII., a természet védelméről szóló törvényt és a 

275/2004. (X. 8.) kormány rendeletet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekről. 

Minden bizonnyal ez a hiba annak következtében következhetett be, hogy a határozati javaslat 

előkészítő Felügyelőség nem volt tisztában azzal, hogy a területen védett természeti értékek találha-

tók, így habár jóhiszeműen járt el, minden bizonnyal jogszabályt sértően javasolta a kérelem elfogadá-

sát Főosztályuknak. 

Sajnos eddigi eljárásunk az ügyben alátámasztani látszik azt a feltételezésünket, hogy a kérelmező 

Dalerd Rt. tudatosan vezette félre az eljárás során a Felügyelőséget a védett természeti értékek ottlété-

ről. Ezen ügyben már kezdeményeztük a természetvédelmi hatósági eljárást. 

Miután azonban ez a tényállás a korábbi levelünkkel ismertté vált, ezúton kérjük Főosztályukat, 

hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tör-

vény 3. szakaszának 2. bekezdésének d.) pontja alapján 21641/1/2005. sz. határozatunkat haladékta-

lanul vonják vissza az ügy részletesebb kivizsgálásáig, és kezdeményezzenek új eljárást az engedély 

elfogadását illetően, az azóta megismert információk alapján természetvédelmi szakhatósági állásfog-

lalást kérve.  

Ellenkező esetben egyesületünk sajnos kénytelen lesz 21641/1/2005. sz. határozatunkat megtá-

madni részben bírósági úton, részben a jogbiztonság sérülése ügyén az állampolgári jogok biztosánál 

eljárást kezdeményezni.  

A beruházás jelen fázisában jelentősen rontja Körösladány település környezetének állapotát, és 

csak kivitelezés is okozhat komoly természetvédelmi károkat, míg a beruházás megvalósulása lokális 

kipusztulásokat eredményezhet. Figyelemmel ezen tevékenységek környezeti hatásaira, felhívjuk a 

figyelmet arra, hogy a beruházás az Aarhusi Egyezmény hatálya alá tartozik (kihirdetve a 2001. évi 



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

ben foglaltak szerint biztosítsák egyesületünk részére. 

Egyúttal bejelentjük, hogy a fenti beruházásokkal kapcsolatosan lefolytatandó eljárásban szerve-

zetünk ügyfélként kíván részt venni. 

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

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

tott jogokon alapul. 

Kérjük tisztelettel, hogy természetpusztítást hatáskörükben akadályozzák meg, és az üggyel kap-

csolatos fejleményekről szervezetünket tájékoztatni szíveskedjenek. 

 

Tisztelettel, az ügyintézéshez jó munkát kívánva: 
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