
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS víZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Ügyszámunk: 23106/2012.
Iktatószámunk: 94944/2012.
Ügyintézőnk: Kaszián Ágota
Melléklet: 1pid. útvonal térkép másolata

Tárgy: teljesítmény túra engedélyezése

HATÁROZAT

1.00 A Teljesítménytúrázók Társasága (1035 Budapest, Raktár u. 6., KÜJ: 102252051,
KSH: 18083000-9312-521-01, továbbiakban: Engedélyes) részére Zirc-Csesznek- Vinye
térségében, 2012. december 2. napjára tervezett "Bakonyi Mikulás" elnevezésű gyalogos
teljesítmény túra megrendezését, várhatóan 500 fő részvételével az alábbi feltéte1ekkel

engedélyezem.

2.00 Jelen határozatot, vagy annak másolatát a tevékenység végzése során az Engedélyesnek
a helyszínen magánál kell tartania.

3.00 Az Engedélyes köteles felhívni a résztvevők figyelmét az érintett Natura 2000 terület és
a védett terület állapotának, értékeinek megőrzésére és a vonatkozó szabályok, előírások
betartására, valamint arra, hogy a túra során a vadon élő állatok zavarása, a növények,
állatok, ásványok és kőzetek gyűjtése, károsítása tilos.

4.00 A túra által igénybevett területeken található természeti értékek nem szenvedhetnek
károsodást.

5.00 A túra során szalagok, egyéb jelzések kizárólag a terület növényzetének megóvása
mellett helyezhetők el. Az útvonalat a természetben egyértelműen és könnyen
azonosítható módon ki kell jelölni, annak érdekében, hogy az útvonal melletti
gyepterületeket a résztvevők ne vegyék igénybe.

6.00 A kérelemhez csatolt és jelen határozat mellékletét képező térképvázlaton jelölt
útvonalon vezetett 50km-es, 30-km-es, 40km-es távú túra során a kijelölt turistautakat
kell használni, új nyomvonalak kialakítása tilos.

7.00 A túra által érintett útvonalakon, ellenőrzőpontokon az eredeti állapot visszaállításáról, a
keletkezett hulladékok, a kihelyezett jelzőszalagok, illetve egyéb jelzések eltávolításáról
és kijelölt hulladékgyűjtőbe történő elhelyezéséről a rendezvény befejezését követően,
de legkésőbb 2012. december 3-ig gondoskodni kell.

8.00 Jelen engedély csak a területtulajdonosok, vagyonkezelők hozzájárulásával együtt
érvényes és nem mentesít más hatósági engedélyek beszerzése alól.

9.00 A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén
végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

10.00 Az Engedélyes teljes személyes illetékmentességben részesül, egyéb eljárási költség
nem merült fel.

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatászámunkral
Telefon: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Telefax: (22) 313-564 Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137
Honlap: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: SlQ-12QQ

Szerda: S,N_12l!9. és 1300 - 16 QQ

Péntek: SlQ - 12 QQ

Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás!



2
11.00 Az Engedélyes a kéreIme benyújtásával egyidejűleg lemondott a fellebbezésről.

12.00 Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám 2 példányban
benyújtott fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést
helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés
mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősegre
(továbbiakban: Felügyelőség) a Teljesítménytúrázók Társasága (továbbiakban: Engedélyes)
2012. szeptember 20-án benyújtott kéreImében Zirc-Csesznek- Vinye térségében, 2012.
december 2. napjára tervezett "Bakonyi Mikulás" elnevezésű gyalogos teljesítménytúra
megrendezéséhez kért engedélyt.

A teljesítménytúra megjelölt útvonala a Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet létesítéséről, helyi
jelentőségű védett természeti értékként kezelt terület országos jelentőségűvé nyilvánításáról,
valamint a természetvédelmi kezelő kijelöléséről szóló 4/1991. (Ill. 22.) KTM. rendelet
melléklete alapján a Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet részét képező országos jelentőségű
védett természeti területhez, valamint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. ll.) KvVM rendelet
alapján az Északi-Bakony (HUBF30001) megnevezésű különleges madárvédelmi és kiemelt
jelentőségű természet-megőrzési Natura 2000 területekhez tartozik.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 5.§ (1) bekezdés d) pontja és
nyilatkozata alapján az Engedélyes teljes személyes illetékmentességben részesült.

A Felügyelőség a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot (továbbiakban: Igazgatóság)
80195/2012. iktatószámon értesítette az eljárás megindításáról. Az Igazgatóság ügyféii
észrevételt nem tett.

Tekintettel arra, hogy a telj es ítménytúra útvonalának szakasza Vinye térségében érinti az Észak-
dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: ÉDU-
KTVF) illetékességi teriiletét, a Felügyelőség a 82836/2012. iktatószámú levelében tájékoztatta
az eljárás megindításáról az ÉDU-KTVF-et. A Felügyelőség az ÉDU-KTVF 11582-2/2012.
iktatószámú nyilatkozatában foglaltakat jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint
figyelembe vette.

A Felügyelőség a kérelmet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (t) bekezdése szerint megvizsgálta és
megállapította, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartása
mellett a védett fajokra, továbbá természeti értékekre és a közösségi jelentőségű fajok, illetve
élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetére, a védett természeti terület állapotára és
jellegére, a Natura 2000 terület lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapotra káros
hatással nem lesz.

Tárgyi határozat a természet védelméről szóló 1996. évi Ulf. törvény (továbbiakban: Tvt.) 38. §
(1) bekezdésének i) pontján alapul. Előírásaimat a Tvt. 31. § alapján a védett természeti terület
állapotának és jellegének megőrzése érdekében tettem.

Tekintettel arra, hogyaterepjáróval történő közlekedés erdészeti úton történik, ehhez a
Felügyelőség engedélye a Tvt. 38.§ (1) bekezdésj) pontja alapján nem szükséges.

A Tvt. 80. §-a alapján a jogellenes tevékenység végzője természetvédelmi bírság fizetésére
köteles, illetve a Felügyelőség a Tvt. 37. § (3) bekezdése alapján köteles a tevékenység
folytatásától" eltiltani.

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény 93. § (1) bekezdésének a) pontja szerint erdőben
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huszonnégy órát meghaladóan üdülési, illetőleg sportolási célból tartózkodni, táborozni,
továbbá sátrat felverni csak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával lehet.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2012. december 17.

A Felügyelőség az ügyintézést a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési
határidőt megtartottnak tekinti.

A határozatban foglalt teljesítési határidők meg nem tartásának és az önkéntes teljesítés
elmaradásának jogkövetkezményére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bek. df) pontjában
foglaltakat figyelembe véve tettem előírást.

Az Engedélyes a kéreimének benyújtásával egyidejűleg lemondott a fellebbezésről.

Az eljárási költségről a Ket. 72. § (1) bekezdés dd) és de) pontjai alapján rendelkeztem.

A jogorvoslat lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Feli.igyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10)
bekezdése és a 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap
áll rendelkezésre ajogorvoslati kérelem benyújtására.

Az Itv. Mellékletének xm. fejezet 2. a.) pontja értelmében az első fokú határozat ellen
benyújtott fellebbezés illetéke az alapeljárás illetékének kétszerese, jelen esetben 10.000 Ft,
kivéve, ha az ügyfél teljes személyes illetékmentességben részesül.

Jelen döntésem, amennyiben ellene fellebbezést nem terjesztettek elő, a közlés utáni 16. napon
külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy a Ket. 73/A. § (2) bekezdésének b) pontja alapján,
amennyiben a fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond
fellebbezési jogáról vagy visszavonja fellebbezését, az utolsó kézhez kapott lemondás vagy
visszavonás napján tárgyi határozat jogerőssé válik. A teljesítménytúra időpontjára tekintettel,
felhívom az Engedélyes figyelmet arra, hogy tárgyi tevékenység kizárólag jogerős engedély
birtokában végezhető.

A Feli.igyelőség a döntését a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm. rend.) 13. § (1) bekezdés, valamint a Tvt. 38.§ (1) bekezdés i) pontja szerinti
hatáskörében és a Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdés és 1. sz. melléklet IV. fejezet 3. pontja,
valamint a Ket. 21.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Székesfehérvár, 2012. november 13.

Dr. Zay Andrea
igazgató megbízásából:

Bognár Józse! s.k.
engedélyezési igazgatóhelyettes
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