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Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
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Tisztelt Nemzeti Park Igazgatóság! 

 

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület évek óta nyomon követi a Tisza-tó illetve a Tisza folyó 

térségében zajló különböző jellegű beruházásokat. 

Egyesületünk tudomására jutott, hogy Poroszló 0640 hrsz. területén - mely nemzeti parkjuk ille-

tékességi területéhez tartozó, természetvédelmi oltalom alatt álló helyszínen található, illetve a Ma-

gyar Köztársaság által is ratifikált Ramsari Egyezmény hatálya alá is tartozik Igazgatóságuk szakható-

sági tiltása ellenére építkezés indult meg. 

A 0640 hrsz. területen, súlyosan megsértve az 1996. évi LIII., a természet védelméről szóló tör-

vényt, felépült egy pihenőház, illetve szintén engedély nélkül, motorcsónak kikötő is létesült, noha a 

beruházás nem egyeztethető össze a helyszín külterületi övezeti besorolásával, valamint természetvé-

delmi rendeltetésével. 

Az eset kapcsán jogerős Legfelsőbb Bírósági ítéletet hozott, melynek értelmében az építést vég-

zőnek bontási kötelezettsége van az illegálisan felépített létesítményekre. A mai napig a Legfelsőbb 

Bíróság határozata nem került végrehajtásra.  

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

nál és más közhivatali szinten. 

 

Habár az ügyben hozott szakhatósági állásfoglalásukkal, az építés tiltásáról egyesületünk sza k-

mailag teljes mértékben egyet ért, mégis több kérdés is felvetődik bennünk, amelyeknek tisztázására a 

2001. évi LXXXI. törvény, a 1995 évi LIII. törvény. 98. § (1) bekezdése és a közérdekű adatok nyilvá-

nosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény vonatkozó szakaszai alapján ezúton kérjük tisztelettel Iga z-

gatóságukat, hogy szíveskedjenek segítségünkre lenni tájékoztatásukkal. 

Kérdéseink: 
 

 Az említett védett terület München-Berlin Kft.-nek történő értékesítésről a nemzeti parkjuknak 

volt-e tudomása, illetve ha igen, akkor a jogszabály biztosította elővásárlási jogával a nemzeti 

park miért nem élt? 

 A védett területen történő építkezés kapcsán a védett terület engedély nélküli károsítása ügyé-

ben pénzbírsággal sújtották-e építtetőt, ha igen, hány alkalommal, illetve ha nem, miért nem? 

 Kezdeményezték-e a védett természeti értékeket veszélyeztető beruházás természetvédelmi 

kárainak mérséklését, illetve ha igen milyen eszközökkel? 
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