Sági Vadaspark (Liszó) területén folytatott tevékenységre irányuló egységes környezethasználati engedélyezési eljárása tárgyában
2015.04.09-én 17:00 órakor tartott közmeghallgatás

A közmeghallgatás helye: Liszó Község Polgármesteri Hivatal
Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint
Az ügy tárgya: Sági Vadaskert (Liszó) környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása
Az ügyben eljáró hatóság megnevezése, székhelye:
2015. 04.01-től a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
(előtte: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség)
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
Ügyintézők: Molnár András, dr. Gombás Boglárka
Az ügy iktatási száma: korábbi 215-1/2015.
Az eljárás megindításának napja: 2014. december 17.
A jegyzőkönyv készítésének helye: Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértő Osztály (9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.)

I. Osztályvezető Úr köszöntötte a megjelenteket, egyúttal bemutatta a hatóság képviselőit.
Tájékoztatta a Feleket, hogy a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (03.30.) Korm. rendelet 29. §-a alapján jogutódlással beolvadt a Vas Megyei
Kormányhivatalba, a jogutódlással létrejött új szervezeti egység megnevezése: Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya.
A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya képviseletében jelenlévők bemutatása
• Balaton Tihamér a Környezetvédelmi és Szakértői Osztály osztályvezetője
• Molnár András a Környezetvédelmi és Szakértői Osztály képviseletében, mint az ügy műszaki
előadója
• dr. Gombás Boglárka a Környezetvédelmi és Szakértői Osztály képviseletében, mint az ügy
jogi előadója
Az eljárás során a szakhatóságot jogszabályi előírásoknak megfelelően értesítettük a közmeghallgatásról.
II. Jogi előadó ismertette a jelenlévők jogait és kötelezettségeit:
• A közmeghallgatáson részt vevő személyeknek joga van az üggyel kapcsolatos észrevételeiket, illetve véleményüket kinyilvánítani, mely rögzítésre kerül. Kötelesek azonban a közmeghallgatás rendjét tiszteletben tartani. Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Azt, aki a tárgyalás rendjét zavarja, a
tárgyalás vezetője rendreutasíthatja, ismételt vagy súlyosabb rendzavarás esetén kiutasíthatja, továbbá eljárási bírsággal sújthatja.
• Az ügyfeleket megilleti a kérdezés joga az eljáró hatósághoz, a közreműködő szakhatóságokhoz, illetve a jelenlévő szakértőkhöz szólóan.
•

Megilleti továbbá az ügyfeleket a nyilatkozattétel joga, ugyanakkor a nyilatkozattételi jogot

•

meg is tagadhatják.
Az ügyfélnek ezen eljárás lezárásaként hozott elsőfokú határozat ellen - törvényben meghatározott határidőn belül - fellebbezési joga van.

A közmeghallgatás napirendje
1. A közmeghallgatást megelőző hatósági eljárás rövid ismertetése.
2. Kérdések, észrevételek felvetése, válaszadás.
1. A közmeghallgatást megelőző hatósági eljárás rövid ismertetése
A Kanizsa-Agrár Mezőgazdasági Szövetkezet, átalakulás folytán: Kanizsa-Agrár Mezőgazdasági Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Miklósfa u. 70.) 2014. december 17-én érkezett kérelmében - dokumentáció csatolásával egyidejűleg - kérte a Sági Vadaskert környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatását. A
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 19. § alapján hatóságomnál az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárás tárgyában hatósági eljárás indult 2015. december 17-én. Az engedélyezési
eljárás ügyintézési határideje két hónap, melybe a szakhatóságok megkeresésének ideje, valamint a
hiánypótlásokhoz szükséges idő nem számít bele.
A szakhatóságként megkerestük a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi
Hatósági Osztályát.
A teljes körű felülvizsgálati dokumentáció 2015. január 5. óta megtekinthető és letölthető hatóságom
nydktvf.zoldhatosag.hu oldaláról. A dokumentációval kapcsolatos észrevételeket hatóságomhoz lehet
benyújtani.
Az eljárás határozati formában kerül lezárásra.
A Főosztály az ügyben rendelkezésre álló összes adat alapján dönt és - amennyiben ennek nincs kizáró oka - határozattal kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati
engedélyt, amelyben rögzíti a szakhatóságok kikötéseit és a tevékenység működési feltételeit.
A határozatot hatóságom a honlapján és a hirdetőtábláján közzéteszi, valamint megküldi Liszó Község Jegyzőjének, aki gondoskodik annak hirdetményi úton történő közzétételéről. Az ismert ügyfelek
részére a határozatot közvetlenül is megküldjük. A nyitva álló fellebbezési határidő 15 nap, amely a
tudomásszerzéstől, vagyis a határozat átvételétől, hirdetményi úton értesítettek esetében: a határozat
közzétételét követő 15. naptól kezdődik.
Természetesen a környezetvédelmi engedély kiadása más, hatályos jogszabályokban előírt engedélyek megszerzése alól nem mentesít.
A közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvről a hatóság másolatot küld a kérelmezőnek és az eljárásban részt vevő szakhatóságnak.
A jegyzőkönyvben foglaltakra - a közzétételétől számított - 8 napon belül észrevétel tehető. A határidő
jogvesztő, az ezen túl megtett észrevételek a határozathozatalnál nem vehetők figyelembe.
Műszaki előadó által a tervdokumentáció rövid ismertetésére került sor.
2. Kérdések, észrevételek felvetése, válaszadás.
Az elhangzottakkal kapcsolatos kérdések, észrevételek felvetése, válaszadás:
Erdészeti Zrt.: A Zrt. a tervdokumentációban foglalt megállapításokkal részben egyetért, részben más
következtetést von le. A Zrt.-nek, mint erdőkezelőnek, a levegő, víz, hulladék hatásviselők és hatótényezők vonatkozásában a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban nincs észrevétele.
A vadtartás - ezt a dokumentáció helyesen állapítja meg - elsősorban a vadaskert élővilágára, ezen
belül a kert erdőire gyakorol hatásokat.
Jelenleg a magtermés még nem nagymértékű, mivel az állományok középkorúak, de a későbbiekben
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gondot jelent majd (20-30 év múlva) a magtermés felszedése.
Az erdőfelújítás kapcsán megállapítható, hogy vadvédelmi kerítéssel kerítettek, azokon belül nem volt
kár.
A kéregsérülések okozta kár a dokumentáció megállapítása szerint havária helyzetből adódott. A Zrt
az „elhanyagolható mértékkel” nem ért egyet. A jelenleg elegyetlen tölgyesekben a vadállomány kárt
okoz, mivel a gyertyán 2. szintű felnövését hiúsítja meg. Az erdők természetessége romlik, valamint a
minőségi tölgy állományok nevelésének a lehetősége is elvész (törzsárnyalás nélkül alacsonyabb minőségű faállomány nevelhető). Ha a 2. szint ilyen mértékű hántás kárt szenved, az hosszú távon a
kipusztuláshoz vezethet.
Tavalyi évben négy területen tűzött ki az Erdészeti Zrt. kontroll területeket, a vadkár mértékének és
hatásainak további felmérése céljából.
Kanizsa-Agrár Mezőgazdasági Zrt.:
Haváriára korábban nem voltunk felkészülve, most viszont a rendkívüli havazások esetén is képesek
vagyunk a vadállomány takarmányozására, megelőzve a további jelentős kéregkárokat.
Erdészeti Zrt.: Kompenzációs javaslat közül fontosnak tartjuk az előírt vadállomány létszámának betartását. Ha az állományaink minőségi romlása bekövetkezne, a problémát a Hatóság felé jelezni fogjuk.
Kanizsa-Agrár Mezőgazdasági Zrt.:
Vadlétszám becslése megtörtént. Előírták a vadállomány csökkentését, azt végrehajtottuk.
A továbbiakban is maximálisan együttműködünk az Erdészeti Zrt-vel.
Havária események kiküszöbölésére beszereztük a szükséges gépeket.
A jelenlévők az ügyhöz kapcsolódóan egyéb észrevételt nem kívántak tenni.
Jegyzőkönyv lezárása
Köszönöm a jelenlévők részvételét, a közmeghallgatást bezárom.
00

Közmeghallgatás vége: 2015. 04.09. 18

3

