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Tisztelt Hatóság! 

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

sza folyó térségében zajló különböző jellegű beruházásokat. 

Egyesületünk tudomására jutott, hogy Poroszló 0640 hrsz. területén - mely a Hortobá-

gyi Nemzeti Park illetékességi területéhez tartozó, természetvédelmi oltalom alatt álló hely-

színen található, illetve a Magyar Köztársaság által is ratifikált Ramsari Egyezmény hatálya 

alá is tartozik (kihirdetve: 93. évi XLII. törv.) - a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szak-

hatósági tiltása ellenére építkezés indult meg. 

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

szóló törvényt, felépült egy pihenőház, illetve szintén engedély nélkül, motorcsónak kikötő 

is létesült, noha a beruházás nem egyeztethető össze a helyszín külterületi övezeti besorolá-

sával, valamint természetvédelmi rendeltetésével. 

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

tést végzőnek bontási kötelezettsége van az illegálisan felépített létesítményekre. 

A mai napig a Legfelsőbb Bíróság határozata nem került végrehajtásra.  

Egyesületünk partnerszervezete (Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör) által 

tett érdeklődő megkeresésre nem érkezett érdemi válasz Poroszló, Újlőrincfalva Önkor-

mányzatok Körjegyzősége részéről az üggyel kapcsolatban, „információhiányra” hivatkozva 

– a Legfelsőbb Bírósági határozat ismerete ellenére sem. 

Ez úton kérem a tisztelt Hivataltól jelen ügy mielőbbi kivizsgálását, hiszen az ügyben a 

természetvédelem érdekei a mai napig sérülnek, és a törvénysértő módon felépített és fenn-

tartott épület a szintén illegálisan létesített kikötővel együtt lebontásra való kötelezettségé-

ben járjanak közre, illetve szakmai előírásaikkal a 0640 hrsz. terület természetvédelmi szem-

pontból elfogadható rehabilitációját kezdeményezzék! 

Egyben kérem, hogy az engedély nélküli építmény tulajdonosát természetvédelmi bír-

sággal sújtsák a tulajdonost rendszeresen, egészen az építmények lebontásának megkezdésé-

ig, miután annak léte több szakmai jogi szabályozást sért! 

  



A beruházás már eddig is rontotta Poroszló település környezetének állapotát, és maga 

a bontási is okozhat komoly környezet- és természetvédelmi károkat. Figyelemmel ezen te-

vékenységek 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 bizto-

sítsák egyesületünk részére. 

Egyúttal bejelentjük, hogy a fenti beruházásokkal kapcsolatosan lefolytatandó eljárás-

ban szervezetünk ügyfélként kíván részt venni. 

Az eljárás során a környezetvédelmi hatóság nem vett részt a munkában, ellenben a 

Hortobágyi Nemzeti Park csak természetvédelmi szakhatóságként vett részt, így a határozat 

végrehajtásának kötelezettsége jogértelmezésünk szerint az építési hatóság feladata.  

Jelen levelünkben közölt tájékoztatás és kérés az 1995 évi LIII. Törv. 98. § (1) bekezdé-

sén egyben a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényen alapul. 

A fenti okok miatt kérjük tisztelettel, hogy az üggyel kapcsolatos fejleményekről szer-

vezetünket tájékoztatni szíveskedjenek! 

 
 

Tisztelettel, az ügyintézéshez jó munkát kívánva: 
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