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Ügyiratszám:

sárosi-katona Marianna

Ügyintéző:
Telefon:

(42| 5g8-g42

Tárgy:
Hiv. sám
Melléklet:

0b,

Tájékoztatás
1 db. térkép

Tisztelt Címzett!

A

Hortobágyi Nemzeü Park lgazgatóság (íouábbiakban: lgazgatóság| levelében arrd táijékoáatta a
Szabolcs-Szatmár_Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Fóosztályt, hogy a Dombrád 0449/5 hrsz.-t] területen vetési varjú (Corwls
frugilegus) fészektelep található. A telep központi koordinátái: EOV: 865307,3228a2,
A vetesi varjú (Corvus fugllegus) a védeft és a fokozottan védeft növény- és állatfajohról, a fokozoftan
vádett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédeímiszempontból jelentős
növény- és állatfajok közzétételéröl szóló 1312001, (V. 9.) KöM rendelet 2, számú mellékletébenszereplö
védett állatfaj, termószetvédel

m

i értéke50. 000 Ft.

A

természet védelméröl szóló 1996, évi Llll. törvény (továbbíakban: Tvt.| 43. § (1) bekezdésének
értelmében tilos a védett állatfaiok eqvedének zavarása.. kárositása, kínzása, elousáítása.
szaporodásának és más élettevékenvsógének veszéllreztetése. lakó-. élö-. táolálkozó-, költö-, píhenövaqv búvóhelveinek lerom bolása. károsítá§&

Tekintettel arra, hogy a vetési varjú nem fokozottan védett állatfaj, ezért a Főosztály a hatályos
jogszabályok alapján a faj védelme érdekében gazdálkodási korlátozást nem rendel el, Azonban felhívja a

az

lgazgatóság természetvédelmiszakmai szempontú javaslatai alapján a faj lakott
fészkétöl számitott 50 rnéteren belül a fakitermelés, illetve 100 méteren belül az egyéb erdőgazdálkodási
tevékenység végzésea szaporodási és utódnevelési idószakban (március 1 - augusztus 15. között) nem

figyelmet, hogy

javasolt,

Javasoljuk, hogy az érintett területen tervezett bármely tevékenység (fakivágás, egyéb fenntartási
munkálatok) megkezdése elótt, leoalább 5 mqnkanappal egyeztessen az illetékes természetvédelmi örreI
(Mikucza Zsolt tel: +3670/492-8460), aki táiékoztatja a munkavégzóket az aktuális természetvédelmi
körülményekröl.

Tájékoztatom, hogy a Tvt. 80. § (1) bekezdése szerint akitevékenységévelvagy mulasztásával
a) a természet védelmétszolgáló jogszabály, illetve egyedi határozat elöírásait megsérti;
jelentős mértékbenzavarja,
d) a védett élő szervezet, életközösség élöhelyét, illetöleg élattevékenységét
természetvédelmi bírságot köteles fizetni.

A természetvédelmi bkság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szó]ó 33/1997. (ll. 20,) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a természetvédelmi bírság mértéke

b) védett természeti értékjogellenes veszélyeztetése esetében legfeljebb a veszélyeztetett védett
természeti értékek pénóen kifejezett értékénekösszege, kárositása, elpusáítása e§etében a kárositott,
elpusáított védett természeti értékekpénzben kifejezett értékeösszegének legfeljebb háromszorosa;
f} a védett élö szervezet, életközösség élöhelyének, illetöleg élettevékenységénekjelentös mértékű
zavarása esetén legfeljebb a zavarással érintett védett élö szervezetek, életközösségek pénzben
KöRNyEzETvÉoeunt, rrnuÉszervÉopltrtl Ésnuu-apÉxetoÁ-rooÁsl FöoszTÁLy
KoM p LEx e n eeoÉ uyezÉ§t, TE RM ÉszEwÉoeult És xytlvÁn rnnrÁs oszrÁlv
uto"a 12-14. 4400 Nyíregyhála Pí,, 246. Telefon: (42)598-930
i,,!|._r'.j:" h!:5.},.'J'lvl:iv'.a|
E-:,.aii: uovfelszolqalat,zoldhatll|aq@szabolc§,oov,hl_!
'lá')q:ia,hu

4400 Nyíregyháza, Kólcsey

B.

2

kifejezett értékénekaz ö§szege, élóhely esetében pedig a zavarással érintett területnagyság alapján,
megkezdett hektáronként legfeljebb háromszázötvenezer forint;

A védett állatfaj egyedének elpusáitása esetén a Büntető Töruénykönywől szóló 2O'l2. évi C. törvény
242. § (1) bekezdése alapján természetkárosít# valósulhat meg, amely miatt a Föosztály

büntetóeljárást

kezdeményeáet.

A védett faj etöfordulásáról

levelem egy példányávalaz Erdészeti Hatóságot is tájékoáatom.

Kérem tájékoáatásorn szíves elfogadását.

l{yíregyháza, 2022. február 28.

Tisztelettel:
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