
- .J.

-==-,::J .

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG

Ügyintéző: dr. Simkó Tamás
Ország Gyöngyi

Tárgy: A Teljesítménytúrázók Társasága által szervezett
2014. december 6-ára tervezett "Bakonyi
Mikulás" elnevezésü gyalogos teljesítmény túra
természetvédelmi engedélye

Melléklet: térkép

lktatoszám: 14/3979-11/2014.

HATÁROZAT

1. A Teljesítménytúrázók Társasága (1035 Budapest, Raktár utca 6" a továbbiakban:
Kérelmező) részére, 2014. december 6. napján Csesznek rajt-, és célhellyel tervezett "Bakonyi
Mikulás" elnevezésű gyalogos teljesítménytúra Ca továbbiakban: közösségi esemény)
megtartását, 50, 40, 30, 18, 10 km-es távokkal, a kérelemben szereplő legfeljebb 410 fő
részvételével

engedélyezem.

1. A közösségi esemény a térkép mellékleten megjelölt, jelzett turista utakat és használati
utakat csak gyalogosan veheti igénybe, azokról letérni tilos.

2. A közösségi esemény nem' veszélyeztetheti vagy károsíthatja a túrával érintett területen
található védett természeti értékeket.

3. A közösségi esemény nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeket Ca továbbiakban: Natura 2000
terület), az ott található közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat,
illetve élőhely típusokat.

4. A közösségi esemény során tilos bármilyen védett, élő vagy holt, növényi és állati
szervezet vagy szervezetrész gyűjtése.

5. A természetvédelmi előírásokról a közösségi esemény valamennyi résztvevőjét szóban
tájékoztatni kell.

6. A közösségi eseménnyel a Natura 2000 területet csak 2014. december 6. napján
napkeltétől napnyugtáig lehet igénybe venni.

7. A Borzavár - Csárda-völgy - Cuha-völgy, nem jelzett, túraszakaszon a túraútvonal
ideiglenes szalagozása 2014, december 5. napján kihelyezhető.

8. A kihelyezett szalagozás eltávolítását legkésőbb 2014. december 7. napján napnyugtáig
el kell végezni.

9. Natura 2000 területen ideiglenes építményt elhelyezni tilos, kapcsolódó kiszolgáló
egység nem létesíthető.



f • ) '1, . 1 ,I)S. "agy egyéb hangosítás a Natura 2000 területen tilos.

il" .', I (I(jO területen járművel történő közlekedésre csak az arra táblával kijelölt utak
"<', .uók.

j 2 •. .u .»: )(JUO természeti területen tüzgyújtás csak biztonságos. erre a célra kialakított és
1, !PIO/L tüzrakó helyen történhet, a szabadban történő tüzrakás általános szabályainak

.aval. Tüzgyújtási tilalom esetén a tüzgyújtás tilos.

]J. közösségi esemény befejezése után, az érintett területet eredeti állapotában kell
hatrahagyni. A közösségi esemény útvonalán keletkező hulladék összegyűjtése és

, :l;lc'lsa a rendező felelőssége,

j ~., i,,~íJ)sségi esemény és kapcsolódó tevékenységei során a Kérelmező köteles jelen
határ 'Latot magánál tartani, és azt az ellenőrzésre jogosult személy kérésére bemutatni.

II.
JOGKÖVETKEZMÉNYEK

1. r: természet védelméről szóló 1996. évi LIlL törvény (a továbbiakban: Tvt.) 80. § (1)
he .czdés e) pontja alapján aki tevékenységévei vagy mulasztásával a természetvédelmi
hutoság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély, hozzájárulás
nél kul vagy attól eltérően végez, természetvédelmi bírságot köteles fizetni.

2. 1 Tvt. 78. § (1) bekezdése szerint a természetvédelmi hatóság kortátozluuja,
felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsita vagy
súlvosan veszélyeztető tevékenységeket A határozat - a védett természeti érték, terület
'HL ctlen vagy súlyos sérelme, illetve veszélyeztetése esetében - fellebbezésre tekintet
n. 1,.111 végrehajthatóvá nyilvánithato.

3. Felhívom a figyelmet arra, hogy a jelen döntésben foglalt előírások nem megfelelő,
illet ve határidőn túli teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
állalános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 127. § (2)
bekezdése alapján, a Ket 61. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, a Ket 134. § d)
:' "ltiában foglaltak alkalmazhatók.

Ill.
EGYÉB ELŐíRÁSOK

1. I argyi közösségi esemény rnegtartására jelen engedély kizárólag 2014. december 6.
napján jogosít.

2. Jelen engedély a szükséges egyéb hatósági, szakhatósági. tulajdonosi, vagyonkezelői,
stb. engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
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Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, annak felülvizsgálatát
- jogszabálysértésre hivatkozással- az elsőfokú hatósághoz a közléstől számított 30 napon belül
3 példányban benyújtott, és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett
keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének
kérelmére azonban tárgyalást tart. Az ügyfél a tárgyalás tartását a keresetlevélben, illetve az
alperesi ellenkérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban kérheti.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes Csesznek rajt- és célhellyel 2014. december 6. napjára tervezett közösségi
esemény megtartásához kért engedélyt legfeljebb 410 fő részvételével az Észak-dunántúli
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől (a továbbiakban: Felügyelőség).

A Tvt. 38. § (l) bekezdés i) pontja szerint vedett természeti területen a természetvédelmi
hatóság engedélye szükséges kűlonosen közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez,
sportversenyhez, technikai jellegíí sporttevékenység folytatásához,

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 481/2013.
(XII. 17.) Korm. rendelet) 21. § (1) bekezdése szerint az OKTF jár el természetvédelmi
hatóságként, ha a természetvédelmi hatosági engedély megszerzése iránti kérelem az ország
egész területére vagy több jelügyelőség illetékességi területére irányul.

Tekintettel arra, hogy a túra a Felügyelőség, valamint az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség illetékességi területét érinti, a Felügyelőség a kérelmet a Ket.
22. § (2) bekezdése alapján a 2014. június 17. napján kelt, 15351/2014. ügyszámú és
46962/2014. iktatószámú számú végzésével áttette az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőségre Catovábbiakban: Főfelügyelőség).

A kérelem szerint a nyomvonal nagyobb része jelzett turista utakon halad.

A teljesítmény túra 50 km-es útvonala: Csesznek - Kő-árok - Gézaháza - Töbör-hegy -
Ördög-árok - Gézaháza - Cuha-hegy - Cuha-völgy - Zirc - Borza-vár - Csárda-völgy - Porva-
Csesznek vá. - Cuha-völgy - Vinye - Kőpince-forrás - Zörög-hegy - Kőmosó-völgy -
Csesznek.

A teljesítmény túra 30 km-es útvonala: Csesznek - Kő-árok - Gézaháza - Cuha-hegy - Cuha-
völgy - Zirc - Borza-vár - Csárda-völgy - Porva-Csesznek vá. - Lovász-kúti vadászház -
Zörög-tető - Kőmosó-völgy - Csesznek.

A teljesítmény túra 18 km-es útvonala: Csesznek - Töbör-hegy - Ördög-árok - Gézaháza -
Gesztenyés - Károlyháza - Zörög-tető - Kőmosó-völgy - Csesznek.,

A túra útvonalán nem tervezik ideiglenes építmények kihelyezését, hangosítás használatát, és
tüz gyújtását. Gépkocsival csak a közforgalom számára megnyitott utakon közlekednek.

A túra nappali, reggel hét órától este fél nyolcig tart.

3



A lcn czctt közösségi esemény érinti az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rcndchcicsű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján
:{ I 'Laki-Bakony (HUBF30001) elnevezésű jóváhagyott kiemelt jelentőségű
lí~r;.~..:.zetmcgőrzési területet és különleges madárvédelmi területet.

j • uropai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004.
f)( X.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 27512004. (X. 8.) Korm. rendelet) 9. § (2) bekezdés d)

1 rint a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a felügyelőség
( ,! '/"e szükséges a talajfelszinen, száznál több fő részvételével zajló kozosségi és
tömegsportesemény rendezéséhez, valamint a technikai jellegű sporttevékenységfolytatásához.

;\ l' -lünyelőség a 2014. augusztus 7. napján kelt, 14/3979-7/2014. számú végzésében belföldi
.1 " .;}. Iyl kért a Balaton-felvidéki Nemzeti Park IgazgatóságtóI (a továbbiakban: Igazgatóság).

Az Igazgatóság a 2014. augusztus 22. napján kelt, 4106-2/2014. számú levelében megadta a
nyilatkozatát, ami a feltételek meghatározásakor figyelembevételre került.

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai,
életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztositani.

A Tvt. 17. § (1) bekezdése szerint a 8. § (l) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő
szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében núnden
tevékenységet a természeti értékek és területek kiméletével kell végezni.

A Tvt. 31 § alapján tilos a védett természeti terület állapotát állagát ésjellegét természetvédelmi
célokkal ellentétesen megváltoztatni.

A Tvt. 42. § (l) bekezdése szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése,
engedély nélküli elpusztítása, kárositása, élőhelyeinek veszélyeztetése, kárositása. A (2)
bekezdés szerint gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához
szukséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok vízháztartás megőrzéséről.

A Tvt 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarás a, kárositása,
l.inzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-,
taplálkozo-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, kárositása.

'\7 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területek
),{{fárolásának és fenntartásának célja az azokon találhato. az J -3. számú mellékletben

meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott éldhelytipusok kedvező
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000
területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás
feltételeinek biztosítása.

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében olyan terv vagy beruházás
elfogadása, illetőleg engedélyezéseelőtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000
terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely
Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással
lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak - a tervvel, illetve
beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez
viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló éldvilágra vonatkozó
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adatokra figyelemmel - vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000
terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és
élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.

A Főfelügyelőség a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében meghatározott
vizsgálatot elvégezte, amely során megállapította, hogy a kikötések betartásáva! a közösségi
esemény Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytipusok
természetvédelmi helyzetére jelentős hatást a Főfelügyelőség rendelkezésére álló adatok,
információk alapján várhatóan nem gyakorol, ezért a Natura 2000 hatásbecslési
dokumentáció elkészítését jelen eljárásban nem tartotta szükségesnek.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a közösségi esemény jelzett turistautakon, illetve
meglevő, kiszalagozott utakon zajlik, nem kerül sor végleges területfoglalásra, amely során
közösségi jelentőségű jelölő élőhelyek, illetve jelölő fajok, védett természeti értékek
károsodhatnak.

A rendelkező részben meghatározott feltételek betartása mellett, a közösségi esemény
megrendezése természetvédelmi szempontból nem kifogásolható, ezért az engedélyt
megadtam.

Felhívom a figyelmét, hogy a Főfelügyelőség munkatársai jogosultak az előÍrt feltételek
betartását ellenőrizni. Az Igazgatóság a természetvédelmi szabálysértések ellenőrzésére
közhatalmi jogkörrel rendelkezik.

Ha a közösségi esemény során az Engedélyes nem tartja be a rendelkező részben foglaltakat
vagy az engedélytől eltérő tevékenységet folytat, természetvédelmi bírsággal sújtható, illetve ha
bármely egyéb módon károsítja, veszélyezteti védett területet, a közösségi eseményt a
Főfelügyelőség korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja.

Felhívom továbbá az Engedélyes figyelmét arra, hogya Főfelügyelőség az esetleg bekövetkező
balesetekért felelősséget nem vállal.

Jelen döntés a Tvt 38. § (1) bekezdés i) pontja, valamint a Ket. 71. § (1), illetve 72. § (1)
bekezdésén alapul. A kikötéseket a hivatkozott jogszabályi helyek; valamint a Tvt. 7. §-ának és
a Tvt. 35. § (1) bekezdésének figyelembevételével tettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét a Ket. 109. § (l) bekezdése biztosítja, az
eljáró bíróság illetékességét a Pp. 326.§ (7) bekezdése állapítja meg.

A Főfelügyelőség hatáskörét és illetékességét a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 18. § (1)
bekezdés b) pontja, és 21. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2014. szeptember 24.

Búsi Lajos
főigazgató megbízásából:

Irodavezető

Kavaleczné Dr. Komolai Edina s.k.
főosztályvezető-helyettes
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r~!1?j)k:
I eljesítménytúrázók Társasága (1035 Budapest, Raktár utca 6.)
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség - tájékoztatásul

-+. Lszak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség - tájékoztatásul
" HNYR

Irattár
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Teljesitrnénvtúrázók Társasága
A térkép a Car-toqi-aphia Kft.
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Bakonyi Mikulás 50, 40, 30,18, 10


