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T6rgy: Keszthely 021112 hrsz-ti
ingatlant erint6 orszdgos
jelent6s6gU v6dett term6szeti
terrilet (lep) kiterjed6s6nek
megSllapit6sa

Telefon: (92) 795-061
(e2) 7e5-06s

HATAROZAT

A kozhiteles ingatlan-nyilv6ntart6s szerint Nagy Zolt6n, 8314 Vonyarcvashegy, Cseri u. 2. sz6m alatti
lakos tulajdon6ban l6v6 Keszthely 021112hrsz-u,,, legel6" mUvel6si Ag{,11,4892 ha terUletU ingatlan
tertilet6n

orszigos jelent6s6gfi v6dett term6szeti terUlet (lip) kiterjed6s6t 0,00 ha tertileti m6rt6kben
6llapitom meg.

A hat6rozatomban foglaltakkal szemben a kezhezv€telt6l sz6mitott 15 napon belul a Pest Megyei

Kormdnyhivatal Kornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6osztdlyAhoz (1016 Budapest, M6sz6ros u.

5S/ A-B) cimzett, de hat6sdgomnAl (Zalaegerszeg, Mdrrtirok 0tja 35-39) ket peld6nyban beny0jtanddr,
illet6kkoteles fellebbez6ssel lehet elni. Az illet6k m6rteke - az illet6kmentess6gben nem r6szesUl6k

esetdben - 15.000,- Ft. A fellebbez6si illet6ket illet6kb6lyegben, vagy a Magyar AllamkincstAr 6llal

vezetett 10032000-01012107 szdm0 kozponti illet6ksz6ml6ra tdrten6 6tutal6ssal kell leroni.

INDOKOLAS

A term6szet v6delm6r6lsz6lo 1996. evi Llll. tdrveny (tovdbbiakban: Tvt.) 23.S (2) bekezd6se alapjdn a

torv6ny erej6n6l fogva v6delem alatt 5ll valamennyi ldpteriilet. A Tvt. 23.S (3) bekezd6s d) pontj6ban

169zitett ,,l6pi" krit6riumoknak va16 megfeleles, 6s a v6dett terUlet lehatArol6sa erdek6ben a

term6szetv6delmi hat6s6gnak egyedi elj6r6st kell lefolytatnia.

A Keszthely 021112 hrsz-0 terirlet szerepel a Videkfejleszt6si Ertesit6 (LXll. 6vf. 1. szAm 25. oldal) ,,A
vidjkfejleszt1si miniszter k1ztemdnye az ex lege l6pi es szrkes tavi vAdettseggel erintett terilletekr6f

sz6l6 jegyz6k6ben.

A potenci6lis lSpteriilet lehatdrol5sa, illetve a l6p jogi jelleg meg6llapit6sa 6rdek6ben helyszini szeml6t

rendeltem el, melyr6l az 6rintetteket az 6ltal5nos k6zigazgatAsi rendtart6sr6l sz6l6 2016. 6vi CL.

torv6ny (tov6bbiakban: Akr.) 58. S alapj6n ZNKTF100638-112018. sz5mon el6zetesen 6rtesitettem. A

2018. februdr 27-re kitUzdtt helyszini szemle a kedvez6tlen idojir6s miatt (h6takar6) meghi0sult, ez6rt

hat6s6gom telefonos egyeztetest k6vet6en 2018. 6prilis 3-6n tartotta meg a szeml6t.

A helyszini szemle ZNKTFTOOG}B-4I2018 szdm0 jegyz6konyvben az al6bbiak kerultek rogzit6sre:

8900 Zalaegerszeg, M6rtirok [tja 35-39.
Telefon: (36 92) 795-065, E-mail :  zoldhatosag@zala.gov.hu,

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala



,,A hetyszini szemle sordn a Keszthely 0211/2 hrsz-u ingatlan teljes terillete bejdrdsra kerillt. A beiaras

soran kdt kutat6gdd6r kerltt temdtyit6sre, illetve digititlis fenykepfetvetelek k6sziiltek. Az ingatlan d6li

hatdrdn csapadilkviz elvezet6 drok halad vegig, melynek t0lotdal6n telepitett $geres tal6lhat6. A

terutett't 1szakra 6gerb6l, f(izekb1t 6s akdcbol dtl6 erd6 tal1thato. Targyi, kb. 11,5 ha nagysdgl

ingattan t\rszine az 6szaki rdszen kb. 1,5-2 m1ternyire megemetkedik. Err6l a terilletr6l 1vtizedekkel

kordbban kb. 80-90 cm vasfagsagban a term1rdteget eltdvolitottdk, amit az erd6s teriilet ielenlegi
magasabb felszine jetez. Az EOV 508311 - 158755 koordindtitji ponton kutatogdd5r kerttlt

tem|tyit|sre. ttt a fetszin kdzet|ben t6zeg nem tal6lhat6, a term1reteg a felszinen homokos, r6titalai

jeileg1. Az 1szaki r1szen elv1gzett kordbbi tdzegkutatdsi f(trdsok helydn a felszinen

homokfelbukkandsok l1tszanak (pl. EOV 508 178 - 158 812).

Az ingatlan ddti r6sze m1tyebben fekv6. Az etmltt napok jelentls mennyis4g1 csapadeka helyenkdnt

a felszinen t|csdkat atkot. A terulet ezen r6sz6n a felszinen kotusodott t6zeg lathat6. Az EOV 508 264

- 1Sg 557 koordinataj1 pontnal m6tyitett kutatogoddrben a talajvfz szintie 48 cm-rel a felszin alatt

helyezkedik et. Ez kb. megegyezik a d6ti vizetvezet1 1rokban megfigyelhet6 vizszinttel.

Az ingattan alapvetden fdttan, csak az 6szaki, domboldali fekv\s1 r6szen figyelhet6 meg egy B-10

diofebol 6lt6 facsoport. A gyepteriiletet az ,szaki r,szen mdsodtagosan kialakult iellegtelen szaraz

gyep boritja 6NER: OC) A ddti r6szen teromtott termdszetessdgA faiszeg6ny, ade gyep (OB)

tal6lhato.

A ret eszaki, magasabb fekves(i r6szen domindns a r6ti csenkesz, ffifaiok kOzll ielen van mdg a r6ti

perje, a medd6 rozsnok. Et1fordul a tavaszisSs is. Gyakori k1tszik1 faiok az indds pimpo, nagy (tilf1' a

k6z6ns6ges pitypang, a reti gataj, a mezei tikszem, a mezei katdng, a kdz6ns6ges kakukkffi, a

szurokf7, a betydrkoro, a pdsztortdska, a fottos (trvacsahn, az erdei ibolya, a sal1tabogldrka, a farkas

kutyatej6s a magas aranYvessz6.
A deli r6sz fajszeg,ny, i)de gyep6ben a r6ti perie domindt. Gyakori mdg a magas aranyvessz6' az

indds pimp6, a r6ti gataj, a r6ti htif1, a mezei imola, a mezei katdng, a kdzlnseges cickafark, a

k6z6ns6ges pitypang, a mezei tikszem, a foltos drvacsal1n'

V1dett term1szeti eft6k a szemle sordn nem keriilt el6'"

A Tvt. 23. S (3) bekezd6s d) pontja 6rtelm6ben a l6p olyan fSldterulet, amely tart6san vagy

id6szakosan viz hatds6nak kitett, illet6leg amelynek talaja id6szakosan vizzel telitett, 6s amelynek

jelent6s r€sz6n t6pi eletkOzOss6g, illetve el6 szervezetek taldlhatok, vagy talaj6rt v6ltoz6 kifejl6des[i

t6zegtartalom, illetve t6zegk6pz6desi folyamatok jellemzik. A Tvt. 26. S (3) bekezd6se alapj6n a

torv6ny erejen6l fogva v6dett term6szeti terriletek kiterjed6s6t az illet6kes term6szetv6delmi hat6s6g-

ingalan-nyilv6ntartdsi bejegyz6sre alkalmas m6don, hat6s6gi hatdrozatban 6llapitja meg'

Az ingalan-nyitv6ntart6srol szoto 1997.6vi CXLI. torv6ny v6grehajt6s6rol sz6lo 109/1999' (Xl l '29')

FVM rendelet 39/A. S-a (2) bekezd6se 6rtelm6ben jogi jelleget eg6sz ingatlanra vagy annak teruleti

m6rt6kben meghat6rozott r6sz6re lehet feljegyezni'

Akr. 62. $ (4) bekezd6se alapj6n a hatos6g szabadon vdlasztja meg a bizonyit6s m6dj6t' 6s a

rendelkez6sre dllo bizonyitekokat szabad meggy6z6dese szerint ert6keli' Jelen elj6ras sor6n a

teny6ll6s tiszt6z6s6nak kcitelezetts6ge annak eldont6s6t jelenti, hogy a Tvt. 23.S (3) bekezd6s d)

pontj6ban meghat6rozott felt6telek alapj6n az ogy tdrgy6t kepez6 teruleten taldlhato-e l6p, 6s az

f6ldreszlet mekkora r6sz6re terjed ki'

Az adott eljards soran az al6bbi bizonyit6kok 6lltak rendelkez6semre dont6sem meghozatalakor:



A 2018. 6prilis 3-5n megtartott helyszini szem16n jegyz6kOnyvben r0gzitett meg6llapitisok,
nyilatkozatok. A dOnt6shozatal sordn felhaszn6l6sra kerUlt a ,,VOrds k6nyv Magyarorszdg
n6v6nyt6rsul6sai16l" (szerkesztette: Borhidi Attila 6s S6nta Antal, Brivdr Alapitvdny Kiado - Budapest
1999) 6s,,A magyarorszdgi ed6nyes fl6ra hat6roz6ja" (Simon Tibor, Tankonyvkiad6 V6llalt, Budapest,
1 992) cimU szakkonyvek.

Az eliSrds sor6n az al6bbiakban 6llapitottam meq a t6nv6ll6st

1. A viz 6ltali befolv6solts6q vizsq6lata.

Az dkol6giai indikAci6 elm6let ertelm6ben minden el6l6ny jelzi kdrnyezet6nek 6llapot6t, igy a tertileten
fellelhet6 n0v6nyzet utal a terUlet vizell6totts6g6ra, vizhatisSnak val6 kitettsegere. Ezen
megfontoldsb6l relativ vizig6ny (WB) rendelhet6 a novenyfajokhoz. A k6vetkez6 tdbldzatban
bemutat6sra kertrl a terrileten fellelt fajok vizig6nye.

Lilgyszdrrt, hajtisos n6v6nyek:

r6ti csenkesz

r6ti perje

medd6 rozsnok

tavaszi s6s

ind6s pimp6

nagy UtifU

F6sszSr[ak:

N6v:

kozons6ges di6

r6t igalaj

mezeit ikszem

mezeikat6ng

szurokf0

bety6rk616

p6sztort6ska

foltos Srvacsal6n

erdei ibolya

Tudomdnyos n6v:

Juglans regia

Festuca pratensis

Poa pratensis

Bromus sfenTis

Carex caryophyllea

Potentilla reptans

Plantago major

Galium rubioides

Anagallis arvensis

Cichorium intybus

Origanum vulgare

Conyza canadensis

Cap sella bursa-pastoris

Lamium maculatum

Viola reichenbachiana

pongyola pitypang Taraxacum officinale

WB 6rtek
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k6z0nsegeskakukkftj Thymusvulgaris



sal6tabogl6rka

farkas kutyatej

magas aranyvessz6

r6tigalaj

reti 0tifU

mezei imola

kozcins69es cickafark

Ranunculus ficaria

Euphorbia cyparissias

Solidago gigantea

Galium rubioides

Plantago media

Centaurea jacea

Achillea millefolium

6tlag6rt6k: 5,31

Az 6tlag6rt6k jelzi, hogy a terUlet vegetdci6jdnak kialakitdsAban a term6r6teg viz hat6s5nak val6

kitettsege csek6ly, a flora kialakit6siiban a viz nem meghat1roz6 t6nyez6. A relativ vizig6ny (WB)

elemz6s6b6l a teljes terulet vonatkoz6s6ban meg6llapithat6, hogy a viz Altali befoly6solts5g nem 6ll

fenn.

2. TSzeq 6s t6zeqk6pz6d6si folvamatok:

A helyszini szeml6n meg6llapit6sra kerUlt (az ingatlanon a t6rszin elhelyezked6se egy6rtelmtlien

mutatja), hogy korfbban kb. 80-90 cm vastagsdgban a term6r6teget eltdvolitott6k. A terulet 6szaki

r6szen az alapk1zet homok (a kordbban elv6gzett t6zegkutat6si f0r6sok hely6n, a felszinen

homokfelbukkan6sok tal6lhat6ak). Az ingatlan d6li r6sz6n, a felszinen kotusodott t6zeg l6thato. A

talajk6pz6d6s sor5n a szAraz6d6 6ghajlat miatt itt term6szetes kor0lm6nyek kozott r6ti talaj

kialakulSsa v6rhat6.

3. L6pi 6t6 szervezetek 6s 6letk6ziiss6qek:

A tertileten fellelt nov6nyek kozott lApjelzl nem fordul el6. A vizsg6lt tertllet 6szaki r6sz6n m6sodlagos

szAraz gyep, d6li r6sz6n leromlott, i ide gyep taldrlhato.

6sszess6g6ben meg5llapithato, hogy a Keszthely 021111 hrsz'u ingatlan talaja viz 6ltal

id6szakosan sem befoly6solt, l6pi 6letkdz<iss6g nem talilhat6 a ter0leten. T5zeg a teriilet

6szaki r6sz6nek kiv6tel6vel, a felszinen kotusodott formSban, m6lyebben t6zegk6nt

megtal6lhato. A teri,i let a rA hat6 antropog6n hat6sok k<ivetkezt6ben egy6rtelmfien degrad6lt,

v6dett fajok jelenl6t6nek nyoma sincs. Osszess6g6ben a terUlet v6dend6 term6szeti r6rt6ket

nem k6pvisel, nem felel meg a Tvt. 23.$ (3) bekezd6se szerinti l6pkrit6riumoknak.

El6z6ekre tekintettel a Keszthely 021111 helyrajzi szdm0 ingatlan vonatkoz6s6ban a ldpteriilet

lehat6roldsa tiirgydrban a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint dontOttem'



A l6pterUlet lehat6rol6s6nak eredm6nye szerint:

Telepi . i l6s Inga t l an  h rsz . Leha t6 ro l t  l 6p  te r t i l e t
( ke rek i t6s  n6 l  k i i  l ) ( ha )

A  l 6p te r i i l e t
t e r i i l e t i  m6r t6ke

Keszthely 0211t2 0,00 0t1

Hatdrozatomat a Tvt. 26. S (3)-(4) bekezd6s6ben foglaltak alapjdn hoztam meg.

Afellebbez6sijogot a Akr. 116. S (2)bekezd6s a) pontja biztositja, a fellebbezdsihatdrid6t a 11S. g (3)
bekezd6se, a fellebbez6s indokolSsi kotelezetts6g6t a 118. S (2) bekezd6se rogziti.

Dont6sem a fentieken t0l az Akr. 80-81. $-ai alapj6n hoztam meg.

A fellebbezds illet6kfizetEsi kdtelezetts6gdt az illet6kekr6l sz6l6 1990.6vi XClll. t0rv6ny 29.$ (2)
bekezd6se, m6rt6k6t melleklet6nek Xlll. cime 2. pontja irja el6, az illet6kmentess6get 6lvez6k kor6t az
5.S (1) bekezd6s rogziti.

A Zala Megyei Korm6nyhivatal Zalaegerszegi J6rdsi Hivatal hatSskcir6t a krirnyezetv6delmi 6s
term6szetv6delmi hat6srigi 6s igazgatdsi feladatokat ell6t6 szervek kijelol6serol sz6lo 7112015. (lll.
30.) Korm. rendelet 13. S (2) bekezd6se, illet6kess6g6t 8/A. $ (1) bekezd6se hatArozza meg.

Zalaegerszeg,2018. ^ar= /I -

dr. Koczka Csaba j6r6si hivatalvezetd nev6ben es megbizis6b6l:

Kapi6k:

1 . Nagy Zolt6n - 831 4 Vonyarcvashegy, Cseri u. 2. (kapja tertivev6nnyel)

2. Balaton-felvideki Nemzeti Park lgazgat6sdg - 8229 Csopak, Kossuth u. 16. (kapja elektronikusan)

3. lrattdr

Joqero ut6n:

4. Zala Megyei Korm6nyhivatal Zalaegerszegi J6rdrsi Hivatal Agr6rUgyi 6s Kcirnyezetv6delmi Fcioszt6ly

Fdldhivatali OsztSly - 8901 Zalaegerszeg, Mdrtirok u. 35-39. (kap1a tertivev6nnyel)

5. FoldmtivelesUgyi Miniszt6rium Term6szetmeg6z6si F6oszt6ly - 1011 Budapest. Kossuth L. t6r 11. (kapja

tErtivevennyel\


