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Teljesítménytúra engedélyezése

HATAROZAT

A Verőee! lfiúsági Biák Sportegyesület (2621 Yerőce, Garam u. B-10,; KUJ: 103429025; a

továbbiakban: Kérelmező) részére. a Duna-lpoly Nemzeti Park részeként országos jelentőségű

természetváJelmi olialom alatt álló ieruleten a ,,Börzsöny szíve 65/25 km" elnevezésű gyalogos

ieljesítménytúra (a icvábbiakban: kózöss{;i esemény) megrendezését 2016. június 11. napján, a

kérelemnek megfeleiöen összesen leg-,e|jebb 250 fó részvételével

engedélyezem.

l.

A revÉxetwsÉc poly"rarÁsÁrunx rennrÉsze:vÉn=Lrql rElrÉrelet

1. A közösségi esemény nem veszélyeztetheti vagy károsíthatla az országos jelentőségű védett
természeti teruleiei. a vádeit természeti értékeket.

2. A közössr:gi esemény nem veszélyeáeiheti vagy károsíthatja az európai közösségi jelentőségű

természefuédelmi rendeiteiésű ierúletekei (a továbbiakban: Natura 2000 terület), az ott található

közösségi jelentöségű és kiemeli közösségi jelentőségű fajokat és élőhely típusokat, valamint a

íenntariási cáok déréséi.
3. A közösségi esemény védett természeti terüIeten kizárőlag kijelölt túraútvonalon haladhat.
4, A védett természeti teruletet napkeltétól napnyugtáig lehet igénybe venni a közösségi

esem én nyel összefü ggésben, az éjszakai igénybevétel ii l os.

5. Védett természeti területen a közösségi eseményhez kapcsolódó kiszolgáló egység nem

létesítheiő.

6, A védett tennészeti területre jánntlvel behajtani tilos, járművel csak a táblával arra kijelölt utakra

és parkolókra lehet behajtani.

7. Elektromos hangosítás a védett természeti területen nem alkalmazható,
B. Védett természeti területen tűzgyújtás csak biztonságos. erre a célra kialakított és kijelölt tűzrakó

helyen történhet, a szabadban történő tűzrakás általános szabályainak betartásával. Tűzgyújtási
tilalom esetén a tűzgyújtás tilos.

9. A természetvédelmi előírásokról a közösségi esemény valamennyi résztvevőjét szóban
tájékoztatni kel|.

10, A közösségi esemény befejezése után, az érinteti területet eredeti álIapotában ke|l hátrahagyni.
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11, A közösségi esemény és kapcsolódó tevékei,;ségei során a Kérelmező kÖteles jelen határozatot

magáná| tartani, és azt az ellenőzésre jogosu,l személy kérésére bemutatni,

1.

ll.

Joct<överxezMÉNyEK

A természet védetmérő! szóló 1996. évi Llll. törvény (a továbbiakban: Tvt ) B0 §

(.1) bekezdésének e) pontja alapján, aki tevékenységével vagy mulasztásával a természetvédelmi

hatóság engedéIyéhez, hozzájárulásához kölött tevékenységet engedélY, hozzájárulás nélkÜl

vagy attól e|térően végez természetvédelmi b :ságot köteles fizetni

A Tvt. 78. §-ának (,1) bekezdése szerint a terrészetvédelmi hatóság korlátozhatja, felfÜggesztheii

vagy megtilthatja a védett természeti értéke: és területet károsító vagy sÚIyosan veszélYeztető

tevékenységeket. A határozat- a védeit tern-észeti érték, terület kÖzvetlen vagY súlYos sérelme,

illetve veszélyeztetése esetében - fellebbezés,e tekintet nélkül végrehajthatóvá nYilváníthatÓ,

Felhívom a figyelmei arra, hogy a jelen c:ntésben foglalt előírások nem megfelelŐ, illefue

határidón iúli teljesítése esetén a közigazgatási hatősági eljárás és szoIgáltatás általános

szabályairót szőlő 2004. évi CXL. törvény ratovábbiakban: Ket.) 127, §_ának (2) bekezdése

aIapján - a Kei 61. §-ának (2)bekezdésében íoglaltak szerint - a Ket 134. §-ának d) Pontjában

íoglaltak al kalmazhatók.
lIl-

pcyÉg

1 . Jelen engedély 2016, június 1 1 , napján hatályos.

2. Jelen engedély a szükséges egyéb hatósági. szar<naiósági. t,_r,alocn:s, ,ag.,Jx<ezerc" si!,

engedélyek beszerzése alól nem mentesíi.

Egyidejűleg megállapítom, hogy jelen eljárás 5000 Ft ilIetékköteles, amely megfizetése alól a

kérelmező mentesül,

Jelen döniés ellen az országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi FŐfelÜgYelőséghez címzett,

de a pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) KÖrnyezetvédelmi és

Természefuédelmi Fóosztályához két péIdányban benyújtoit fellebbezéssel élhet, a kÖzléstől számítoti

.15 napon belül. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására jelenleg a technikai feltételek

hiánya miatt nincs lehetőség. A teljes személyes illetékmentességben nem részesÜlőknek 10 000 Ft a

fellebbezési eljárás illetéke A fe|lebbezés elektronikus úton történő benyújtására jelenleg a megfelelő

technikai feltételek hiánya miatt nincs lehetőség.

Környezetvédelmi és TermészetvédeI mi FóosztáIy
1O72 Budapest, Nagy Diófa utca 10-'12,
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A Kérelmező közösségi esemény nTegiartásához kért engedélyt

term észetv éd el m i hatáskörben el járó Korrnányhivataltol.

Az eljárás során megállapítotiam, hogy az érintett terulet a Duna-lpoly

szőló 34t1997. (Xl. 20,) KTM rendelet értelmében országos jelentőségű

található.

a környezetvédelmi és

Nemzeti park létesítéséről

védett természeti területen

A terulet érinti továbbá az európai kózősségi jelentőségú természetvédelmi rendeltetésŰ terÜletekről

szőló 27512004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 27512004, (X. B.) Korm. rendelet] és az

európai kózösségi jetentóségü természetvédelmi rendettetésű teruIetekkel érintett föIdrészletekről

szóió 14/2010. (V, 11.) KvVM rendelet álial kihirdetett Natura 2000 hálózathoz tartozó HUD|20008

ierule,ikódon nyiivántartott Bözsony elnevezésű jóváhagyoti kiemelt jelentőségŰ természetmegőzési

ieruleiei. iilá,e a tlUD!,10002 teruletkódon nyitvántar-ott Börzsöny és Visegrádi-hegység elnevezésű

xúiönieges rradárvéddrni ien rl eteL

A ierm*zetváJdmi háósági eijár,ás rneginCításáról szóló értesítést a Ket. 29, § (4)bekezdésének

b) pontjában foglattak alapján r.rdióa= a Korrnányhivatal.

A Tv1 B. $ának (1) bekezdese szerint: ,4 vadon éló szervezetek, továbbá ezek állománYaÍ,

éIetkózösségei m egönését élőhelyuk védel mével egyűtt kell biztosítan i,"

A Tvi. 17. §-ának (1) bekezdése szerint: -,4 8.§ (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon

élő szervezetek élőhetyeinek, azak biotógiai sokféleségének megóvása érdekében minden

tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni_"

A Tvt. 31. §_a alapján: ,,Tilos a védett természeti terűIet áIlapotát (áílagát) és jellegét a

termé szetvéd el mi célokka l el le ntétesen megváltaáatni - "

A Tv1 42. §-ának (1) bekezdése kirnondja: _Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeáetése,

engedély nélküli etpusztítása. károsííása. élóhelyeinek veszélyeztetése, károsítása."

A Tvt" 42, §-ának (2) bekezdese szerint: ,Gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások

fennmaradásához szúks{7es természeti feltétetek, így többek közőtt a talajviszonyok, vízhááartás

megőrzésétól.=

A Tvt.43.$ának (1)bekezdése alapján: ,Tilos a védett állatfajak egyedének zavarása, károsítása,

kínzása, elpusúítása, szaporodásának és más étettevékenységének veszélyeáetése, lakÓ-, élÓ-,

táptálkozó-, köttő-, pihenó- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása

A275p3a4.(X.s.) Korm. rendelet 4.§-ának (,1)bekezdése értelmében: l Natura 200a terÜletek

tehatáralásának és fenntartásának céIja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben

meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező

természetvédetmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000

terűletek lehatárotásának atapjául szotgátó természeti állapot, illetve a fenntarlÓ gazdálkodás

fe ltéte l e i n e k b i zto s ítá s a"

A 275l2OO4 (X 8.) Korm. rendelet 10. §-ának (1) bekezdése alapján: ,,Olyan terv vagy beruházás

etfogadása, illetőleg engedélyezése elótt, amety nem szolgálja köarctlenül valamely Natura 2000

3
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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 engedélyezó hatóságnak - a tervvel, illetve beruházással

éríntett terület kiterjedésére, az érintett terúletnek a Natura 2000 területhez viszonyított

elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 te,-,lleten előforduló élővilágra vonatkozó adatokra

figyelemmel - vizsgálnia kell a terl, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2a00 brület jelölésének

alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben neghatározott fajok és é!őhelytípusok természet-

védelmí helyzetére gyakorolt hatásokat."

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskör:en eljáró Kormányhivatal a275l20a4. (X. 8.) Korm.

rendelet '10. §-ának (1)bekezdésében meghaiározoit vizsgálatot elvégezte, amely során

megállapította, hogy a kikötések betartásával a közösségi esemény a Natura 2000 terület jelölésének

aIapjául szolgáló fajok és élőhely típusok termész=tvédelmi helyzetére jelentős hatást várhatóan nem

gyakorol, ezéri.a Natura 2000 hatásbecslési dokunentáció eIkészítését jelen eljárásban nem tartottam

szükségesnek.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a közösségi esemény során nem kerül sor végleges

ierü|etíoglalásra, amely miatt a közösségi jelentőségű jelölő élőhelyek, illetve jelölő fajok

károsodhatnak. A rendelkező részben meghatároz:tt feltételek betartása mellett, a közösségi esemény

megrencjezése iermészetvédelmi szempontból kári rem okoz, ezért, az engedélyt megadtam.

Jeien dön'tés a Tvi. 38, § (1)bekezdésének i) poniján, a Ket, 71. §-ának (1)bekezdésén és a Ket.

72. §-ának (1) bekezdésén a!apul.

Kikötéseket a már hivatkozolt jogszabályi helyeken túl a Tvt. 7. §-ának, a Tvt. 35, § ('1)bekezdésének

figyelem be vételével tettem.

Felhívom a Kérelmező figyelmét. hogy a DiNPi :e:,mészefuédelmi őrszolgálatának iagjai, valamint a

Kormányhivaial munkatársai jogosultak az előín feliételek betartását ellenőrizni, Ha a közösségi

esemény során a Kérelmező nerrr iar'rja be a rencelkező részben foglaltakat, bármely egyéb módon

károsítja. veszélyezi=ii a i.téd=it természeti területe: vagy az engedélytől eltérő tevékenységet folytat, a

közósségi eseriénil leállíihaió,

Tájékoáaiorn a Kérelmezót arról, hogy a határozatban foglalt elóírások teljesítésének elmulasztása,

illeive a haiározaiban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. §-ának (2) bekezdése alapján

a végreha.jiás elrendelhető és a Ket, 134. §-ának d)pontja szerint, a Ket, 61. §-ában meghatározott

mériékű eljárási bírság szabható ki, Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség újabb

megszegése esetén ismételten is kiszabható,

Az e|járási költségekről a Ket. 72.§ (1) bekezdés d) pont dd) alpontja aIapján rendelkeztem.

Jelen eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCill. törvény (a továbbiakban: ltv,) 28. §-a alapján

illetékköteles, az illeték mérléke az lív. Melléklete Xlll. Cím 1. pontja alapján 5000 Ft, amely

megfizetése aIól a Kérelmező mentesül.

A fellebbezés lehetőségét a Ket, 98. §-ának (1) bekezdése és a Ket, 99. §-ának (1) bekezdése

biztosítja, Afellebbezési eljárás illetékének mértékét az ltv. melléklete Xlll. fejezetének 2. a) pontja írja

elő.
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A környezetvédelmi és természetválelmi hatáskörben eljáró Konnányhivatal feladat- és hatáskörét,

valamint illetékességi területét a kömyezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási

feladatokat ellátó szervek kijelölésérólszdó7112015. (lll. 30.) Korm. rendeleíszabályozza.

Jelen döntés - fellebbezés hiányában külön értesítés nélkül - a fellebbezési határidő leteltét követó

napon jogeróre emelkedik,

Budapest, 201 6. március 22.

ercorntnlt__:% Dr. Tamai Richárd kormánymegbízoit
nevében és megbízásából :

Papp Lajosné s. k.

osztályvezető

2,*(

Kapják:

Ügyintézői utasítás szerint
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