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Ügyiratszám: PE/KTF t1o142-2l2016. Tárgy: Budai_hegységben tervezett ,,Buda
ügyintézó: Dobos sándor Barlangjai" túra engedélyezése

dr. BesenyeiJudit Hiv. szám:

Telefon: (06-1) 478-4400 Melléklet:

HATÁROZAT

A Teljesítménytúrázók Társaságának (1035 Budapest, Raktár u,6.; környezetvédelmi ügyfél jel:

102252051; atovábbiakban: Kérelmező) a Budai-hegységben, 2016. június 04. napján tervezett,

Buda Barangjai'megnevezésű, gyalogos teljesítménytúra (atovábbiakban: közösségi esemény)

négy, távon (5 km ,15 km. 33 km, 39 km) történó megtartását, a kérelemben szereplő 400 fó
.A^-\,^ ,^ ,^lc)ZLycvUV=

e n g e d é l y e z e m.

l.

A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK TERMÉSZETVÉDELMl FELTÉTELEl

1 A kozosségl esemény csak gyaiogosan veheti igénybe a kérelem térkép mellékletén megjelölt

erdészett közeiító nyomokat és 1elzett turista utakat, azokról letérni tilos.

2. A barlangok környezetében talá|ható szikiákra fe|mászni nem szabad, az ott található, taposásra
érzékeny sziklagyep védeIme érdekében,

3. A közösségi esemény nem veszélyeztetheti vagy károsíIhatla az országos jelentőségű vódett és

országos jelentóségű fokozottan védett természeti terüleiet (a továbbiakban együtt: védett

természeti terület) és a védett természeti értékeket,

4. A közösségi esemény nem veszélyeztetheti vagy károsílhatla az európai közösségijelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területeket (a továbbiakban: Natura 2000 terület), az ott található
közösségi jelentóségú és kiemelt közösségi jelentóségű fajokat és élóhely típusokat, valamint a
fenntartási célok elérését.

5. A közösségi esemény során tilos bármilyen természeti érték (élő vagy holt növényi és állati

szervezet vagy szervezet rész, kózet, stb.) gyűjtése.

6. A védett természetiterületet 2016. június 04. napján napkeltétől napnyugtáig lehet igénybe venni

a közösségi eseménnyel, azéjszakai igénybevétel tilos.

7. A védett természeti területen ideiglenes építmények (sátor, dobogó, hordozható illemhely, stb.)

elhelyezése tilos.

B. A védett természeti területre eszközök (árnyé<oló, képes bemutató, asztal, szék, szemetes)
kihelyezhetó.
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9. Az Útvonal szükség szerint sza|agozással megerősít|3:. amelyhez csak papírból készült szalag
használhatÓ. Egyéb jelzés (irányító iácla terület leha:á.o ás stb.) és maradandó jelzés (festés,
stb.) elhelyezése tilos.

Az eszkÖzÖk és a szalagozás klhelyezese 20,16 jún ls 03 napján napkeltétól megkezdhető és
legkésóbb 2016. június 05. naplán napnyugtáig el keIl :ávclítani.
A védett természeti területen e|lenőrzö pontok létesítretok amelyek csak jelzett turistaút vagy
kiépített letelepedő hely vehető igénybe. Az ellenórzc pcrttokon 3-3 fó tartózkodhat Frissítő pont
nem alakítható ki, kapcsolódó kiszolgá|o egység nern léiesíthető.
Hangosítás a védett természeti terüleien nem alkalmazható.
Védett természeti területen szabad tűz gyúltás csak biztonságos, erre a célra kialakított és kijelölt
tűzrakó helyen történhet, a szabadban torténő tűzrakás áltaiános szabályainak betartásával.
Tűzgyújtási tilalom esetén a tűzgyújtás t 1cs

14. A védett természeti terü|etre járművel cehajtani tilos járművel csak a táblával arra kijelölt utakra
és parkolókra lehet behajtani,

15. A természetvédelmi elóírásokról tá.lékoáatni kell a közösségi esemény valamennyi résztvevójét.
16, A kÖzÖsségi esemény befejezése uIá:, az érintett területet eredeti állapotában kell hátrahagyni.
17. A köZöSségi esemény és kapcsc]óco tevekenységei során a Kérelmező köteles jelen határozatot

vagY máso|atát magánál tarian és az e lenőrzésre jogosult személy kérésére be kell mutatnia.

ll.

JoGKöVETKEZMÉNYEt(

A természet védeImérőlszóló 1996. évi Llll törvény (a továbbiakban: Tvt,) 80. § (1) bekezdésé-
nek e) pontja aIapján aki tevékenységéveI vagy mulasztásával a természetvédelmi hatóság
engedélyéhez hozzá)árulásához kötött tevékenységet engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól
e|téróen végez természetvédein cirságot köteles fizetni.
A Tvt, 78. §-ának (1) bekezCése szer nt a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, felfüggesztheti
vagy megtilthatla a védett természet értéket és területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető
tevékenységeket. A határozat - a védett természeti érték, terület közvetlen vagy súlyos sérelme,
illetve veszélyeztetése esetében - fellebbezésre tekintet né|kül végrehajthatóvá nyilvánítható.
Felhívom a figyelmet arra hogy a jelen döntésben foglalt előírások nem megfeleló, illetve
határidőn túli teljesítése esetén, a közigazgatási hatósági etjárás és szolgáltatás áttatános
szabályairól szóló 2004, évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket,) 127. §_ának (2)bekezdése
alapján, a Ket. 134. §-ának d) pontjába foglalt eljárási bírság szabható ki, a Ket. 61. §-ának
(2) bekezdése szerint.

l ll.

EGYÉB

Jelen engedély 2016.június 03-05. napjain hatályos.
Jelen engedély a szükséges egyéb hatósági, szakhatósági, tulajdonosi, vagyonkezelői, stb.
engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

*

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fóosztály
'1072 Budapest, Nagy Diófa uIca 10-12"

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520
E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu Web: http://www,kormanvhivatal.hu/hu/oest

12.

13.

1.

3.

1.

2.



/

/

Egyidejűleg megállapítor-r hogy jelen eljárás 5000 Ft illetékköteles, amely lerovása alól a Kérelmező

mentesül.

Jelen döntés ellen az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelóséghez címzett,

de a Pest Megyei Kormányhivata| (a továbbiakban: Kormányhivatal) Környezetvédelmi és Természet-

védelmi Főosztályához két példányban benyújtott fellebbezéssel élhet, a közléstől számított'15 napon

belül. A fellebbezés elektronikus úton történó benyújtására a műszaki feltételek hiánya miatt nincs

lehetőség. A teljes személyes iIletékmentességben nem részesülóknek 10000 Ft a fe|lebbezési

eljárás illetéke.

lNDoKoLÁs

A (o,,t,ányhivatalhoz 2016. március 11, napján érkezett kérelemben, 2016. június 04. napjára

:e., eze:: -.özosseg esemén;v megtartásához kért engedélyt a Kérelmezó.

A kére]em szerint a kozösségl esei-nényre négy távon kerül sor, mind a négy táv erdészeti közelítő
nyomokon és jelzett turista utakon halad, valamint 400 fő a résztvevők várható létszáma Minden táv
esetében a Szemló-hegyi-barlang feletti park a rajt es e;...e- :e -e y3 zz :+;:orl,a|ak a Budai-
hegység barlangjait érintik, A barlangok látogatásához a természetvédelmi hatóság engedélye nem

szükséges, a Tvt, 51 § (4) bekezdése szerint jogszabályban meghatározott barlangok látogatásához
az igazgalőság vagyonkeze|ői hozzájárulása szükséges. A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok
látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítésérőlszóló 13/199B. (V,

6 ) KTM rendelet 12 § (1) bekezdése szerint azigazgatóságnak a Tvt. 5,1.§ (5) bekezdése szerinti

vagyonkezelői hozzájárulása szükséges a 2, számú mellékletben felsorolt barlangok és a
jogszerűen lezárt barlangok látogatásához. Ahoi a barlang megközelítése jelzett turistaúton nem

|ehetséges, ott szalagozással je|öl a barlanghozvezetőjelzetlen szakaszt a Kérelmező. A közösségi
esemény csak gyalogosan teljesíthető, ellenórző pontok létesítésére a jelzett turista utakon és
kiépített letelepedő helyeken kerül sor. Az ellenőrző pontokra képes bemutatót és árnyékoló pavilont

helyez ki és 2-3 fő tartózkodik azokon. ldeiglenes építmények és eszközök kihelyezésére, tűz
gyújtására és hangosításra, valamint járművel való közlekedésre védett természeti területen nem

kerül sor.

Az ügy vizsgálata során megállapítottam, hogy a közosségi esemény az alábbiakat érinti:

rendelet alapján, országos jelentőségű fokozottan védett és országos jelentőségű védett

természeti terület.

(X. 8.) Korm, rendelet [a továbbiakban:27512004, (X. B.) Korm. rendelet] és az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett fóldrészletekről szőlő 14l2O10,

(V, 11.) KvVM rendelettel kihirdetett, Natura 2000 hálózathoz tartozó, HUDl20009 jelű, Budai-
hegység nevű, jóváhagyott kiemelt jelentóségű természetmegőrzési terület.
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A Tvt. 38. § (1) bekezdésének i) pontja é,,te n,e5en:

,,(1) Védett természeti területen a természe:,,éoe!mi hatóság engedélye szükséges különÖsen:

i) közösségi és tómegsporíesemé nyek re.,iezéséhez spo,cl,ersenyhez, technikai jellegű sPort-

te vé ke n y sé g f olytatá s á h o z : "

A környezetvédelmiés természetvéde m .aióságként eljáro Kormányhivatal azeljárás megindításáról

a PEIKTFt1O142-1Da16. számú leve é,,,e é,lesítette az ügyben érintett ügyfeleket, a Ket, 29. §

(3) bekezdésének b) pontja alapján.

- A Pilisi Parkerdő Ztr, (2025 Vlseg,a: t/átyás király u 4.) a 07-Pl17-412016, számú iratában

vagyonkezelői en gedélyt adott

- A Duna-lpoly Nemzeti Park lgazgatoság (2509 Esztergom, Strázsa-hegy) a megadott határidóig

nem tett észrevételt.

A Tvt. 8, §-ának (1) bekezdése 37g, rl _A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai,

életkózösségei megőrzését élóheiyJ< ,,,éi3,,nélel együtt kell btztosítaní."

A Tvt, 17 §-ának |1)bekezcése sze. ri -4 8 § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon

élő szervezelek éióce r,9,12,, az)/; c,c|ógiai sokféleségének megóvása érdekében minden

tevékenységet a természeti édéke < és te,ü|etek kíméletével kellvégezni."

A Tvt. 31. §-a alapján: ,,Titos a védett természeti terület állapotát (áilagát) és jellegét a
természetvédel mi célc:kkal ellentétese n megváltoztatn i, "

A Tvt. 42. §-ának (1)bekezdése kmo,c;a -Ti,tos a védett nővényfajok egyedeinek veszélyeztetése,

engeCéiy né,ikú!; eic,.,szi,'lasa ké.:s-::s.; é óle|yeiriek veszélyeztetése, károsítása."

A Tv.t. 42, §-ának (2tce<ez:ése sze,,-i -Gcndoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások

fennmaradásához szükséges terrészet; feitételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás

megőrzéséről."

A Tvt. 43. §-ának (1)bekezdése alapján: .,Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása,

kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakÓ-, élŐ-,

tápl álkozó-, kóltó-, pihe nő- vagy búvóhelye í ne k l eronbol ása, károsítása ;'

A 275l2oo4. (X 8 ) Korm. rendelet 4. §-ának (1)bekezdése értelmóben: ,"A Natura 2000 területek

lehatárotásának 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 szolgáIó természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás

fe ltéte l e i ne k b i zto s ítá sa "

A 27512004 (X B ) Korm. rendelet 10. §-ának (,1) bekezdése alapján: ,,Olyan terv vagy beruházás

elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja kózvetlenül valamely Natura 2000

terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura

2000 területre akár önmagában, akár más terwel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fóosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
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kidotgozójána< e;j eg a beruházást engedélyezó hatóságnak - a terwel, illetve beruházással

érintett terü|ei k ter.ieoésére, az érintett terü!etnek a Natura 2000 területhez viszonyított

elhelyezkedesere .,aiamint a Natura 2000 terúleten elóforduló élővilágra vonatkozÓ adatokra

figyelemmet _ vizsgál:ia kelt a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelÖlésének

alapjául szotgáló, az 1-4, számú meltéktetben meghatározott fajok és élőhelytípusok természet,

védelmi helyzetére gyakorolt hatásokat."

A természetvédelmi hatáskörben eljáró Kormányhivatal a27512004. (X.8 ) Korm. rendelet 10, §-ának

(1)bekezdésében meghatározott vizsgálatot elvégezte, amely során megállapítottam, hogy a

közösségi esemény, a kikötések betartásával a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló Íajok

és élőhely típusok természetvédelmi helyzetére 1elentós hatást várhatóan nem gyakorol, ezért a

Natura 2O00 hatásbecslési dokumentáció elkészítését jelen eljárásban nem tartottam szÜkségesnek.

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

fogla|ásra valamint jelzett turistautakon halad, ezér1, a közösségi jelentőségű jelölő élőhelyek, illetve

e]ölő fajok jelentösen nem károsodhatnak. A rendelkezó részben meghatározott feltételek betartása

mgilel,i, a közösségi esemény megrendezése természetvédelmi szempontból kárt nem okoz, ezért, az

e,gecé,,,: -egadtarn

-ee- ]c-:es a -,: 3E § 1,1, rekezdésének i)pontján, a Ket. 71. §-ának (1)bekezdésén és a Ket.

72 §_ánax (1)bekezdésén aiapul, Kkötéseket a már hivatkozott jogszabályi helyeken túl a Tvt. 7. §-

ának, a Tvt. 35. § (1) bekezdésének és a Tvt. 40. § (1) bekezdésének figyelembe vételével tettem,

Felhívom a Kérelmező figyelmét, hogy a DlNPl Természetvédelmi Örszolgálatának tagjai, valamint a

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként eljáró Kormányhivatal munkatársai jogosultak az

e|őirt feItételek betartását eIlenőrizni. Ha a közösségi esemény során a Kérelmezó nem tartja be a

rende i<ezó részben fogiaItakat bármely egyéb módon károsítja, veszélyezteti a védett természeti

terü|etet vagy az engedélytől eltérő tevékenységet folytat, a közösségi esemény leá|lítható.

Tájékoztatatásul közlöm hogy je|en határozattal a Kérelmezó közigazgatásijogcímet szercz a terület

használatához, de a tulajdonos, vagyonkezeló, bérlő (a továbbiakban együtt: használÓ), stb. hozzá-

járulása nélkül a terület használatának polgárijogi jogcíme hiányzik, A terület használati hozzájárulás

hiánya esetén a használó jogi eszközökkel léphet fel a Kérelmezóvel szemben. A Pilisi Parkerdő Zrt. a

közösségi eseménnyel érintett védett természeti terület vagyonkezelője, az erdészeti hatóságként

eljáró Kormányhivatalnál bejegyzett erdógazdálkodója, és a földművelésügyi hatóságként eljáró

Kormányhivatalnál bejegyzett vadászatra jogosultja is.

Tájékoztatom a Kérelmezót arról is, hogy a határozatban foglalt előírások teljesítésének elmulasztása,

illetve a határozatban előírtak nem megfeleló teljesítése esetén a Ket. 127 . §-ának (2) bekezdése alapján

a végrehajtás elrendelhetó és a Ket. 134.§-ának d)pontja szerint, a Ket.6'1.§-ában meghatározott

mértékű eljárási bírság szabható ki. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség újabb

megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Az esetleg bekövetkezó balesetért a Kormányhivatal felelósséget nem vállal.

Az eljárási költségről a Ket, 72. § (1) bekezdése d) pontjának dd) alpontja alapján rendelkeztem.
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Az illeték mértékét azittetékekről szóló 1990 évi XClll tör"-ény (atovábbiakban: ltv,) melléklete

Xlll,fejezetének 1,pontja alapján,5000Ft-ban állapítoilam meg. Az ltv.5.§ (1)bekezdésének

d) pontja alapján, a Kérelmező te|jes szemé yes illetékmentességben részesül, amely feltételeinek

teljesü léséről kérelme mellékletében nyi latkozott.

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

sítja. Afellebbezésieljárás illetékének mértékét az ltv. me]léklete Xlll, fejezetének 2. a) pontja Írja elÓ.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként e|járó Kormányhivatal feladat- és hatáskÖrét,

vaIamint illetékességi területét a környezetvédetmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási

feladatokatellátószervekkijelölésérőlszóIó 71l2O15, (lll 30 )Korm, rendeleIszabályozza,

Jelen döntés - fellebbezés hiányában külön értesítés nélkül - a fellebbezés határidŐ leteltét kÖvetŐ

napon jogerőre emelkedik
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