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Körösladány Önkormányzatok Jegyzősége 

 jegyző részére 

Körösladány 

 

Tisztelt Jegyző Úr! 

 

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület évek óta nyomon követi az Alföldön folyó különböző jellegű 

természetre veszélyes beruházásokat. 

Egyesületünk tudomására jutott, hogy Körösladány térségében az általunk Körösladányi-erdőként is-

mert területen, a helyi védett Gulya-legelő környezetében, valamint a környező területeken példátlan ter-

mészetpusztítás vette kezdetét egy vaddisznós kert kialakítása kapcsán, melyet a DALERD Rt. (Szeged) 

valósít meg, a helyi vadásztársaság támogatásával. 

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület munkatársai, önkéntesei a területen több hazánkban védett nö-

vényfaj előfordulását regisztrálták az erdő tisztásain, nyiladékain, ligetesebb részein. 

A terület egyik legfőbb értékét a Vörös könyvben is szereplő sziki erdőspuszta-rét (Peucedano-Asteretum 

sedifolii) képviseli, melynek társulásalkotó védett fajai között megtalálható a:  

- pettyegetett őszirózsa (Aster sedifolius subsp. sedifolius) (tövenkénti természetvédelmi értéke 2000 Ft, a 

területen több százezer tőre becsülhető állománya),  

- sziki kocsord (Peucedanum officinale) (tövenkénti természetvédelmi értéke 2000 Ft, a területen több 

ezer tőre becsülhető állománya),  

- magyar szegfű (Dianthus gigantheiformis subsp. pontederae) (tövenkénti természetvédelmi értéke 5000 

Ft, a területen állománya szintén több ezerre tehető). 

Szintén föllelhető a löszpusztarét társulása (Salvio-Festucetum rupicolae), melynek társulásalkotó védett fajai 

között megtalálható: 

- kacstalan lednek (Lathyrus nissolia) (tövenkénti természetvédelmi értéke 2000 Ft, a területen jelentős 

állománya található), 

- nyúlánk sárma (Ornithogalum pyramidale) (tövenkénti természetvédelmi értéke 2000 Ft, a területen 

szintén jelentős állománya lelhető föl). 
 

Külön szeretnénk kiemelni, hogy a több ezer töves sziki kocsord (Peucedanum officinale) állomány na-

gyon fontos élőhelye a nagy szikibagolynak (Gortyna borellii lunata), mely a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet 

alapján fokozottan védett lepkefajunk, egyetlen példány természetvédelmi értéke 100.000 Ft. A nagy 

szikibagoly (Gortyna borellii lunata) szerepel az Európai Unió, a természetes élőhelyek, illetve a vadon élő 

növények és állatok élőhelyeinek megőrzéséről szóló 43/92 számú Tanácsi irányelv, közismert nevén a 

Habitat Directíva II. függelékében. 

A vaddisznóskert létesítése azért is döbbenetes tény, mert Magyarországon a túltartott nagyvadállo-

mány így is óriási károkat okoz az erdészeteknek, mezőgazdaságnak és a természetvédelmi kezelő szer-

veknek, miután a védett területen táplálkozó nagy létszámú szarvas és vaddisznó teljesen elpusztítja több 

hazai őshonos és védett növényünk állományát.  

A Körösladányi-erdő tisztásaival, védendő társulásaival védett növényfajok jelentős állományaival, a 

térség egyik erős nagy szikibagoly (Gortyna borellii lunata) állományával kiemelkedő természeti értéket kép-

visel és a jelenlegi beruházás sajnos védett és fokozottan védett természeti értékek tömkelegét semmisíti 



meg, hiszen a területen tartandó nagy számú vaddisznó életmódjával, túrásával tönkreteszi ezt a térségben 

egyedülálló természeti területet. 
 

A beruházás jegyzői illetékességi területén valósul meg, súlyosan megsértve az 1996. évi LIII., a termé-

szet védelméről szóló törvényt.  

Ennek okán egyesületünk eljárást, és az ügy részletes kivizsgálását kezdeményezi több hatóságnál és 

más közhivatali szinteken. 
 

Ez úton kérjük a tisztelt Jegyző urat, hogy a jelen ügy részletes kivizsgálását kezdje meg, építési enge-

délyt – részletes kivizsgálásig – vonja vissza. Kérjük továbbá, hogy tájékoztasson arról, hogy az említett 

kivitelezések miként szerepelnek a településrendezési tervükben. 

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

kivitelezés is okozhat komoly környezet- és 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. cikkében foglaltak 

szerint biztosítsák egyesületünk részére. 

Egyúttal bejelentjük, hogy a fenti beruházásokkal kapcsolatosan lefolytatandó eljárásban szervezetünk 

ügyfélként kíván részt venni. 
 

Kérjük továbbá, hogy fent említett ügyben az építési eljárás kapcsán összegyűlt ügyiratokat, legfőképp 

kerítés építésügyi eljárásának ügyiratait, valamint a vaddisznós kert kivitelezésével kapcsolatos ügyiratokat 

másolatban megküldeni szíveskedjenek egyesületünknek. Felhívjuk figyelmét, hogy az Adatvédelmi tör-

vény 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, kiadá-

sukra hivatalukat a már idézett 1992. évi LXIII. törvény előírásai alkalmazandók. 

Az adatközléssel kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket természetesen megtérítjük, de amennyi-

ben az meghaladja az ötezer (azaz 5000) forintot, abban az esetben annak mértékéről a 20. szakasz (3) be-

kezdése értelmében előzetes tájékoztatást kérünk.  

 

Jelen levelünk az Alkotmány 18. szakaszának 18. és 70/D szakaszán, az 1995 évi LIII. Törv. 98. § (1) bekez-

désén egyben a közérdekű adatok nyilvánosságáról 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. szaka-

szának (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 adatvé-

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

 

A fenti okok miatt kérjük tisztelettel, hogy természetpusztítást hatáskörében akadályozza meg, és az 

üggyel kapcsolatos fejleményekről szervezetünket tájékoztatni, a kért ügyiratokat mielőbb megküldeni 

szíveskedjenek. 

 

Tisztelettel, az ügyintézéshez jó munkát kívánva: 

 

  Monoki Ákos 

  célprogram-vezető 

 

2006. március 27. 




