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HATÁROZAT

A Teljesítménytúrázók Társasága (1035 Budapest, Raktár u. 6.; továbbiakban: Engedélyes)
részére

engedélyezem

a 2016. december 03. napján egyes európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
(Natu ra 2000) területek érintésével tervezett "Bakonyi Mikulás" elnevezésű gyalogos
teljesítmény túrák (a továbbiakban: közösségi esemény) megrendezését, legfeljebb 400 fő
résztvevővel az alábbi feItételekkel:

1. A közösségi esemény során, a jelen határozat részét képező térkép mellékleteken megjelölt, a védett
természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeket érintő útvonalról letérni tilos. A
közösségi esemény a kijelölt útvonalat csak gyalogosan veheti igénybe.

2. A közösségi esemény útvonala a következő (a mellékelt térképeken ábrázolva):

50 km-es táv:
Csesznek ~ Kő-árok ~ Gézaháza (ep.) ~ Tőbör-hegy (bp.) ~ Ördög-árok (ep.) ~ Gézaháza (ep.)
~ Gesztenyés (ep.) ~ Cuha-hegy ~ Cuha-völgy (bp.) ~ Zirc ~ Borzavár (ep.) ~ Csárda-völgy
~ Porva-Csesznek vá. ~ Cuha-völgy (bp.) ~ Vinye ~ Kőpince-forrás ~ Zörög-hegy (ep.) ~
Kőmosó-völgy (bp.) ~ Csesznek

40 km-es táv:
Csesznek ~ Kő-árok ~ Gézaháza (ep.) ~ Töbör-hegy ~ Ördög-árok (ep.) ~ Gézaháza (ep.) ~
Cuha-hegy ~ Cuha-völgy (bp.) ~ Zirc ~ Borzavár (ep.) ~ Csárda-völgy ~ Porva-Csesznek vá.
~ Lovász-kúti vadászház ~ Zörög-tető (ep.) ~ Kőmosó-völgy (bp.)~ Csesznek

30 km-es táv:
Csesznek ~ Kő-árok ~ Gézaháza (ep.) ~ Cuha-hegy ~ Cuha-völgy (bp.) ~ Zirc ~ Borzavár
(ep.) ~ Csárda-völgy ~ Porva-Csesznek vá. ~ Lovász-kúti vadászház ~ Zörög-tető (ep.) ~
Kőmosó-völgy (bp.) ~ Csesznek

18 km-es táv:
Csesznek ~ Töbör-hegy (bp.) ~ Ördög-árok (ep.) ~ Gézaháza (ep.) ~ Gesztenyés (ep.) ~
Károlyháza ~Zörög-tető (ep.) ~ Kőmosó-völgy (bp.) ~ Csesznek

10 km-es táv:
(

Csesznek ~ Kő-árok ~ Gézaháza (ep.) ~ Töbör-hegy ~ Csesznek

3. A közösségi esemény nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja az érintett védett természeti területnek
nem minősülő Natura 2000 területeket, 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 közösségi eseménnyel a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeket csak
2016. december 03. napján lehet igénybe venni.

6. A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken szalagozás, egyéb jelzés 2016.
december 02. napján napkeltétől kihelyezhető. Maradandó jelölés (pl. festékszóró) nem
alkalmazható.

7. A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken ellenőrző/frissítőpontokat
kizárólag meglévő erdészeti úton, turista utakon, turista pihenőhelyeken, közutak kereszteződéseinél
és kijelölt parkolóhelyen, pihenőhelyen szabad elhelyezni. Ellenőrző/frissítőpont tisztásokon,
gyepterületeken, sziklagyepeken nem alakítható ki.

8. A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken lévő
ellenőrző/frissítőpontokon eszközök 2016. december 02. napján napkeltétől helyezhetők el.

9. A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken a közösségi eseményhez
kihelyezett ideiglenes jelöléseken, eszközökön fel kell tüntetni a szervezők nevét, elérhetőségét.

10. A kihelyezett jelzések és eszközök eltávolítását legkésőbb 2016. december 04. napján napnyugtáig el
kell végezni.

ll. A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken ideiglenes építményt
elhelyezni tilos, kapcsolódó kiszolgáló egység nem létesíthető.

12. Elektromos, vagy egyéb hangosítás a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000
területeken tilos.

13. A közösségi esemény befejezése után, az érintett területet eredeti állapotában kell hátrahagyni. A
közösségi eseményen keletkező hulladék összegyűjtése és elszállítása Engedélyes felelőssége,
melyről 2016. december 4. napján napnyugtáig köteles gondoskodni.

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

15. A közösségi esemény és kapcsolódó tevékenységei során Engedélyes köteles jelen határozatot
magánál tartani, és azt az ellenőrzésre jogosult személy kérésére bemutatni.

Tájékoztatom, hogy a természet védelméről szóló 1996. évi LIll. törvény (továbbiakban: Tvt.) 80. § (1)
bekezdésének e) pontja szerint, aki tevékenységéve! vagy mulasztásával a természetvédelmi hatóság
engedélyéhez. hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően
végez, természetvédelmi bírságot köteles fizetni.

A Tvt. 78. § (1) bekezdése szerint a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, felfüggesztheti vagy
megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsito vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységeket.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi
Őrszolgálatának tagjai, valamint az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(továbbiakban: Főfelügyelőség) munkatársai jogosultak az elő írt feltételek betartását ellenőrizni. A
nemzeti park 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
módon károsítja, veszélyezteti a védett területet, a közösségi eseményt a Főfelügyelőség korlátozhatja,
felfüggesztheti, illetve megtilthatja.

Felhívom a figyelmet továbbá arra, hogy a Főfelügyelőség az esetleg bekövetkező balesetekért
felelősséget nem vállal.

A jelen döntésben foglalt előírások nem megfelelő, illetve határidőn túli teljesítése esetén a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.)
127. § (2) bekezdése alapján, a Ket. 61. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, a Ket. 134. § d) pontjában
foglaltak alkalmazhatók.
Jelen engedély a szükséges egyéb hatósági, szakhatósági, tulajdonosi, vagyonkezelői, stb. engedélyek
beszerzése alól nem mentesít.
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Jelen engedély kizárólag 2016. december 03. napján hatályos a rendelkező részben foglalt
eltérésekkel.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, annak bírósági felülvizsgálatát
- jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Főfelügyelőséghez 3
példányban benyújtott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett keresettel lehet
kémi.
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

Engedélyes 2016. szeptember 22. napján terjesztette elő a 2016. december 03. napjára, európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (Natura 2000) területek érintésével tervezett, "Bakonyi
.Mikulás" elnevezésű gyalogos teljesítménytúrák megtártásának engedélyezése iránti kérelmét az
Főfelügyelőségen.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 71/2015. Korm. rendelet) 15. § (1) bekezdése
alapján a Főfelügyelőség jár el elsőfokú országos illetékességgel rendelkező természetvédelmi
hatóságként, ha a természetvédelmi hatósági engedély megszerzése iránti kérelem az ország egész
területére vagy több konnányhivatal illetékességi területére irányul.
A kérelmet átvizsgálva megállapítható, hogy a közösségi eseménnyel érintett terület több
kormányhivatal, így a Fejér Megyei, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
illetékességi területét érinti. Minderre tekintettel a Főfelügyelőség rendelkezik hatáskörrel tárgyi
természetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatására.

A kérelem szerint a közösségi esemény öt résztávon kerül megrendezésre, a nyomvonal nagyobb része
jelzett turistautakon halad. A túra Borzavár - Csárda-völgy útvonalán (kb. 3 km) piros-fehér színű
szalagozás lesz. A közösségi esemény ellenőrzőpontjain 1-3 fős személyzet lesz jelen, külön eszközök
pedig nem kerülnek elhelyezésre, csupán a "Gesztenyés" ellenőrzőponton lesz kihelyezve 1 db
kempingasztal és kempingszék. Azokon a pontokon ahol csak bélyegzés történik, személyzet nem lesz
jelen. Ezeken a pontokon 1-1 db narancs-fehér színű tájfutó bója kerül madzaggal felfüggesztésre egy fa
törzsére, amire egy szúróbélyegző lesz ráfüggesztve. A közösségi esemény során hangosítás és
tűzgyújtás nem lesz, gépjárművel a közforgalom előtt megnyitott utakon kívül nem kívánnak közlekedni.

A tervezett közösségi esemény útvonala áthalad az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: 275/2004. Korm.
rendelet) és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010. (V. ll.) KvVM rendelet által kihirdetett Északi-Bakony (HUBF30001)
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, valamint különleges madárvédelmi területeken, tehát Natura
2000 területeket érint.

A 275/2004. Konn. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint:

9. § (2) A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi hatóság
engedélye szükséges [. ..}
d) a talajfelszinen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezéséhez,
valamint a technikai jellegű sporttevékenységfolytatásához.

A 71/2015. Korm. rendelet 37. § a) pontjának aa) alpontjában foglaltak alapján a védett és fokozottan
védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek és
közösségi jelentőségű értékek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó
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területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat az illetékes nemzeti park
igazgatóságok látják el.

Fentiekre tekintettel a Főfelügyelőség a 71/2015. Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése alapján OKTF-
KP/9949-4/2016. számú végzésével ügyféli nyilatkozat megtétele érdekében megkereste a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot (továbbiakban: Igazgatóság) természetvédelmi kezelői
véleményének megadása céljából.

Az Igazgatóság természetvédelmi kezelői véleményét a 5372-3/2016. ügyiratszámú iratá ban megadta,
amely a feltételek meghatározásakor figyelembe vételre került.

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

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

A Tvt. 31. § alapján:
31. § Tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal
ellentétesen megváltoztatni.

A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint:
42. § (l) Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása,
élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.

A Tvt 43. § (1) bekezdése alapján:
43. § (l) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása. kárositása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának
és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozo-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek
lerombolása, károsítása.

A 275/2004. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 10. § (1)-(2) bekezdései értelmében:

4. § (l) A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3.
számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok
kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000
területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás
feltételeinek biztosítása.

10. § (l) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, 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 élővilágra
vonatkozó adatokrafigyelemmel - 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.

(2) Amennyiben az (l) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak jelentős hatása
lehet, hatásbecslést kell végezni.
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Az eljárás során a Főfelügyelőség a 275/2004. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében meghatározott
vizsgálatot elvégezte és megállapította, hogy a közösségi esemény jelzett turistautakon zajlik, nem kerül
sor végleges területfoglalásra, védett természeti értékek veszélyeztetése, károsítása nem várható. A
Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajokra és élőhelyre a tevékenység jelentős hatást
várhatóan nem gyakorol. A rendelkező részben meghatározott feltételek betartása mellett, a közösségi
esemény megrendezése a rendelkezésre álló adatok alapján természetvédelmi szempontból kárt nem
okoz, ezért az engedélyt a Főfelügyelőség megadta. NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció
elkészítése a fent írtakra tekintettel nem indokolt.

Tájékoztatom, hogya közösségi esemény szervezéséhez Engedélyesnek az érintett területeken illetékes
erdészet, illetve vadásztársaság hozzájárulását is be kell szereznie. A közösségi eseményelőkészítéséhez,
rendezéséhez erdészeti utakat gépjárművel használni csak az illetékes erdészet hozzájárulásával lehet. Az
engedélyezett úthasználatokról a szervező köteles értesíteni a tájegységvezetőt.

Tájékoztatom, hogy a jelen határozatban foglalt előírások teljesítésének elmulasztása, illetve a
határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a végrehajtás
elrendelésénekés a Ket. 134. § d) pontja szerint, a Ket. 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság
kiszabásának van helye. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése
esetén ismételten kiszabható.

Határozatom a 275/2004. Korm. rendelet 9.§ (2) bekezdése, valamint a Ket. 71. § (1), illetve 72. § (1)
bekezdésén alapul. A kikötéseket a hivatkozott jogszabályi helyek, valamint a Tvt. 7. §-ának, a Tvt. 35. §
(1) bekezdés ének figyelembevételével tettem.
A Főfelügyelőség hatáskörét és illetékességét a 71/2015. Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja, és
15. § (1) bekezdése határozza meg.
Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét a Ket. 109. § (1) bekezdése biztosítja, az eljáró
bíróság illetékességét a Pp. 326.§ (7) bekezdése állapítja meg.

Budapest, 2016. november 02.

Búsi Lajos
főigazgató megbízásából

dr. Szentmiklóssy Zoltán s.k.
főosztál yvezető

A kiad mánv hitolám

Értesülnek:
1. Teljesítménytúrázók Társasága (1590 Budapest, Pf.: 110.) (Tv.)
2. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (Tv. + e-mail)
3. Bakonyerdő Zrt. (8500 Pápa, Jókai u. 46.) (Tv. + e-mail)
4. HNYR
5. Irattár
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Teljesítménytúrázók Társasága

"Bakonyi Mikulás" elnevezésű gyalogos teljesítménytúra

NATURA 2000 területeken

. haladó útvonalak
v '.,
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Bakonyi Mikulás teljesítménytúra térképvázlat 50-40-30 km (2016. december 3.)

CARTOGAAPHIA
A.: T€.Rl'<íi:.P"-:M':~f'iTÓ

•
A térkép a Cartoqrepbia Kft.

térnoustáaável készült.

Teljesitrnénvtúrázők Társasága

2016
Bakonyi Mikulás 50, 40, 30

Adószánr 18083000-1-41 Nyilvántartási szám: 7162 (Főváros Bíróság)
Internet: www.tefjesitmenyturazoktarsasaga.hu

Bank: Pilisvörösvár és Vidéke 65700127-10117633
Telefon: +36709412258
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Bakonyi Mikulás teljesítmény túra térképvázlat 18-10 krn (2016. december 3.)
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A térkép a Car'tngraphía Kft.
tárnonatásával készült.

Bakonyi Mikulás 18,10 Teljesftménytúrázók Társasága
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