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Tisztelt Főszerkesztő Úr! 

A 2008. 05. 14-én 08.43-kor a greenfo.hu internetes portálon, valamint az önök 

levegő.hu/letöltés/kapcsolodóanyagok/dunakeszi_lap_vas0805pdf megjelent cikk, 

levelek és mellékletek súlyosan sértik a személyiségi jogaimat, a cikkek 

megjelenése előtt nem tájékoztattak és nem adtak nekem lehetőséget álláspontom 

kifejtésére, ezért kérem helyreigazításukat. 

Az Önök által megjelentetett levelek tartalma és „bizonyítékok” együttese 

félrevezető, megtévesztő, sorozatos valótlanságokat és csúsztatásokat tartalmaz, 

összevon egymástól időben és térben elkülönülő eseményeket, azt a látszatot keltve, 

hogy jogszabálysértés áll fönt. A fent említett cikkek, levelek közel 8 év eseményeit 

kötik össze, úgy, hogy személyemet és a volt munkáltatómat lejárassák. Azt a 

valótlan látszatot keltik, hogy a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

(továbbiakban: DINPI) igazgatójaként (1) védett lápterületről „vettem le” a 

védettség jogi tényét, azért, hogy az M0-s autóútról lehajtó épülhessen a dunakeszi 

Auchan áruházhoz; az építkezés folyamán védett élőlények pusztultak el; (2) a 

magántulajdonosokat előzőleg megkerestem, és köztisztviselői eskümhöz 

méltatlanul anyagi előnyhöz juttattam őket, tettem azt annak ellenére, hogy a 

Levegő Munkacsoport pert nyert a helyi önkormányzattal szemben. 

A cikk az alábbi tárgyi tévedéseket tartalmazza: 

1) A dunakeszi Auchanhoz vezető lehajtó építési engedélyét 2000. május 9-én a 

60741-35/2000. számú határozatában adta ki a Pest Megyei Közlekedési Felügyelet. 

Ehhez a DINPI 2000. 02. 11-én 126/3/2000. számon szakhatósági hozzájárulást 

adott, melyben – feltételekkel – hozzájárult a lehajtó megépítéséhez. Én 10 

hónappal később kerültem a DINPI-hez, és mintegy 1,5 évvel később lettem 

igazgatója az intézménynek, ezért a lehajtó engedélyezésével kapcsolatosan sem 

beosztottként, sem vezetőként nem járulhattam hozzá! Ezért a tulajdonosokkal 

nem is egyezkedhettem. 
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2) Tudomásom szerint a lehajtó út megépítéséhez  szükséges területet a tulajdonosok 

nem az Auchannak adták el, hanem az önkormányzat kisajátítási eljárás során vette 

meg vagy sajátította ki. 

Az építési engedélyhez való hozzájárulás után több mint egy évvel, 2001. június 6-

án a DINPI akkori igazgatója 38 helyrajzi számra kezdeményezte az ex lege védett 

láp felvezetését. A területileg illetékes földhivatal 2001. 07. 18-án kelt, 65307/2001. 

számú határozatában a felvezetést megtagadta. Ez ellen a DINPI fellebbezést 

nyújtott be a Pest Megyei Földhivatalhoz, mely hatóság a bejegyzésnek helyt adott. 

Ebben az eljárásban a DINPI  a védettség tényének feljegyzését a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 26.§ (2) bekezdése alapján hivatalból – 

kérelemmel, határozati forma nélkül! – kezdeményezte. Ennek alapját az a 

felmérés adta, amelyet 1996 és 2001 között a DINPI szakemberei végeztek az 

igazgatóság illetékességi területén. A munkát a minisztériumi direktívák szerint 

végezték (a „láp” fogalmának pontos jogszabályi meghatározása még nem létezett!), 

azaz 1 : 25000-es méretarányú katonai térképek segítségével lehatárolták a lápokat 

és az ezekhez tartozó pufferterületek helyrajzi számait is. Mivel az 1 : 25000 lépték 

esetében 1cm a térképen a valóságban 250 méternek felel meg, ezért számos 

pontatlanságot tartalmazott a felmérés, továbbá előfordulhatott, hogy a láp 

kiterjedése kisebb volt a helyrajzi szám egészénél, mégis a teljes helyrajzi számra 

rákerült a védettség ténye. Így történt, hogy cikk mellékletében szereplő 

ingatlantulajdonos területeinek vonatkozásában a DINPI 2 hrsz.-ra is tévesen 

kérte a védettség tényének rávezetését. Egy másik hrsz. esetében pedig a 

földhivatal vezette fel tévesen az „ex lege”- védettséget – hivatkozott számú 

megkeresésünkben mi ezt ugyanis nem kértük. A érintett ingatlan tulajdonosa 

többször kérte írásban a védettség törlését, kérelméhez az általa elkészíttetett 

szakértői tanulmányt is csatolta, amely a terület védettségének szükségtelenségét 

támasztotta alá, majd végül keresetet indított. Időközben mások is panasszal éltek a 

területeikkel kapcsolatban, ezért a DINPI 2002-ben 1 : 2880-as méretarányú 

ingatlan-nyilvántartási térképeket szerzett be, amelyek segítségével felülvizsgálta a 

területeket, és megállapította, hogy  az említett két helyrajzi szám tévesen került 
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védelem alá. Ezt erősítette meg a DINPI által megbízott független szakértői 

vélemény is (dr. Seregélyes Tibor botanikus készítette). Több levélváltásban 

próbáltuk a kért igényeket és az engedményeket egyeztetni. 

Majd tekintettel az Alkotmánybíróság időközben meghozott 53/2002. (XI.28) számú 

határozatára és a szakértői véleményekre mindkét fél peren kívül megegyezett, és 

2003. március 14-én a DINPI nemleges határozatot hozott. A határozatot 

1934/4/2003-as számú levelemben megküldtem akkori felettesemnek, Haraszthy 

László helyettes államtitkár úrnak, hogy az említett helyrajzi számok, illetve az 

időközben kialakított új helyrajzi számok lápkataszterből való törlése érdekében 

intézkedni szíveskedjen. Az eljárásunkkal kapcsolatban sem szakmai, sem jogi 

kifogást nem emelt, felügyeleti intézkedést ellenünk nem kezdeményezett! 

Így valótlan a Levegő Munkacsoport azon állítása, hogy hatáskör nélkül, 

törvénytelenül hozta a DINPI a határozatot. A természet védelméről szóló 1996. 

évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) – a vitatott határozat meghozatala idején 

hatályos – 26. § (1) bekezdése szerint: „A védett természeti területet a 

természetvédelmi hatóságnak meg kell jelölnie és fel kell hívnia a figyelmet annak 

védettségére, valamint a főbb korlátozó rendelkezésekre.” A (2) bekezdés szerint: 

„Terület védetté, fokozottan védetté nyilvánításának tényét az ingatlan-

nyilvántartásba be kell jegyezni, védettség feloldását követően a védettség tényét 

pedig törölni kell. A bejegyzést, illetve annak törlését a természetvédelmi hatóság 

hivatalból kezdeményezi.” 

A határozat meghozatala idején hatályos, az államigazgatási eljárás általános 

szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) 42. § (1) bekezdése 

szerint „A közigazgatási szerv mind az ügy érdemében, mind az eljárás során 

eldöntendő kérdésekben határozatot hoz.” 

Többek között a Tvt. hivatkozott szakaszai alkotmányosságának vizsgálata 

tárgyában az Alkotmánybíróság által meghozott 53/2002. (XI. 28.) AB határozata 

rögzíti, hogy „Az Országgyűlés alkotmányellenes helyzetet idézett elő azáltal, hogy 

a Ttv. 26. § (1) bekezdésének alkalmazásánál nem tette kötelezővé azt, hogy a 
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természetvédelmi hatóság a konkrét területekre vonatkozóan a törvényi védettség 

tényének fennállását az Áe. alapján, megállapító határozatban jelölje meg. Ennek 

hiányában a védett természeti területek egyedi meghatározására nem formalizált, 

kiszámíthatatlan eljárásban kerül sor, s a természetvédelmi hatóság döntésével 

szemben nincs lehetőség a jogorvoslati jog gyakorlására.” 

A „rekordgyorsasággal” jogerőre emelkedés úgy történt, hogy a DINPI saját 

határozatát nem fellebbezte meg, az érintett tulajdonos pedig 3 nap múlva – élve 

a jogszabály adta lehetőséggel – lemondott fellebbezési jogáról, így a határozat 

jogerőre emelkedett. 

Szánalmas és felháborító az, amit Lenkei Péter a mobilszám megadásával 

kapcsolatban sugalmaz. Lenkei úr és az olvasók megnyugtatására közlöm, hogy 

– 2002. február 6. napján kelt (ügyiratszám728/2/2002.) levélben, melyben 

egyeztetésre hívom, az ingatlantulajdonosnak megadtam a DINPI vezetékes 

számát; 

9 hónappal később, 2002. november 11-én kelt, 5356/3/2002. számú levélben adtam 

meg hivatali mobilszámom, mely nyilvános volt (és újfent egyeztetésre hívtam a 

tulajdonost); 

– az Alkotmánybíróság időközben meghozta 53/2002. (XI. 28.) számú határozatát, 

melyben elmarasztalja a nemzetipark-igazgatóságok jogsértő gyakorlatát az ex lege 

lápok „védettség bejegyeztetése tekintetében”. 

A 2002. december 20-án kelt (5356/4/2002 sz.) levélben – ez a Lenkei-féle 

„bizonyíték” – ismételten megadom mobilszámom, és felajánlom az egyeztetés 

lehetőségét. A választ írásban 2003. január 16-án levélben érkezik meg, és 

elfogadja a tulajdonos a találkozót. A találkozó aDINPI hivatali helyiségében 

került sor és a tárgyalás is folyamatosan több szemközt folyt.  

Érintettség híján nem rendelkezem elég információval a Lenkei Péter által említett, a 

Pest Megyei Bíróságon Levegő Munkacsoport mint felperes, valamint a Dunakeszi 
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Város Önkormányzat mint alperes közötti perről, de a hozzám eljutott információk 

alapján: 

Lenkei Péter és a Levegő Munkacsoport vezetőjének memóriája nem csak a DINPI 

eljárásainak idejét és tényszerűségét keveri össze, hanem saját Egyesületéét is. 

A cikk állításával ellentétben nem 2003-ban zárult le a per, hanem 2004. október 5-

én, a Pest Megyei Bíróság 7.G.40.098/2001/59. számon kiadott ítéletével. 

A Bíróság az ítéletben kötelezte az alperest, „hogy 15 napon belül zárja le a 322. 

számú közútnak azon szakaszát, amely az M0-s le- és felvezető bevásárló központ-

Káposztásmegyer körforgalom csatlakozási pontjától a bevásárlóközpont irányába 

haladóan a következő körforgalom csatlakozási pontjáig. 

A bíróság a Levegő Munkacsoport ezt meghaladó keresetét elutasította, így a 

bíróság – ellentétben Lenkei úr állításával – (tudomásom szerint) nem kötelezte 

az önkormányzatot az út elbontására.. 

Valótlan az az állítás is, miszerint a bíróság is megállapította a terület védett voltát. 

A per nem a terület védettsége tényének a megállapítására irányult, így a bíróság 

ebben nem is hozott ítéletet. 

Tisztelt Főszerkesztő Úr, az alábbiakban felsorolt tények és adatok alapján kérem, 

hogy személyes lejáratásomat célzó cikket igazítsa helyre, és egyben vegye is le a 

honlapról. Ellenkező esetben jogi útra terelem. 

 

Tisztelettel Dr. Vas János 

Országgyűlési képviselő 

Melléklem. A volt hivatali névjegyem, amelyen szintén szerepelt a hivatali 
mobilom 


