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természetvédei rn i terü leten

HATÁROZAT

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalának főjegyzője, mint
elsőfokú természetvédelmi hatóság a Teljesítménytúrázók Társasága (székhely: 1035
Budapest, Raktár u. 6.; képviseli: Jakab Annamária elnök), mint Engedélyes által
benyújtott kérelemnek természetvédelmi szempontból

helyt adok, és engedélyezem

a ,,Buda barlangjai" elnevezésű,2016. június 4-én, Budapest ll. kerület, Ferenc-hegy
helyi jelentőségű természetvédelmi területet érintően a Teljesítménytúrázók Társasága
által szervezett gyalogos te|jesítménytúra áthaladását az alábbi feltételekkel.

o a rendezvény a kérelemben meghatározott útvonalon kerül lebonyolításra;

. a területen élő állatok, fészkelő madarak zavarása, illetve a
természetvédelmi területen található növényzet, élettelen környezet
károsítása tilos;

o szemetelnitilos;

. az engedélykérelemben leírt és kijelölt útvonalról a résztvevők nem
térhetnek le;

. a rendezvény lezárultával a terület eredeti állapotának a helyreállítása,
valamint az ideiglenes tájékoztató jelzések eltávolítása az Engedélyes
kötelessége;

a rendezvény alatt keletkezett, összegyűjtött hulladék a területen található
hulladékgyűjtőkbe nem helyezhető, annak elszállításáról EngedéIyesnek kell
gondoskodnia;

jelen határozat tartalmának ismerete és a gyalogos teljesítménytúrán
résztvevőkkel történő m eg ismertetése az En gedélyes kötelessége ;

. Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala nem vállal
felelősséget az esetlegesen bekövetkező balesetekért;
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. jelen határozat nem pótolja más hatóság, szakhatóság engedélyét vagy

tu l ajd o nosi hozzájárulását;

. a közösségi esemény során az Engedélyes képviselője köteles jelen

határozatot magánál tartani és azt az ellenőuésre jogosult személY kérésére

bemutatni.

Jelen engedély 20í6, június 4,én érvényes,

Jeleneljárásilletéke50ooFt,amelynekmegfizetésealólteljesszemélyes
illetékmentességéretekintettelmentesÜlEngedélyes.

Jelen határ ozal azEngedélyes fellebbezésről való lemondása okán a kÖzléssel jogerős,

Az eljárás során eljárási költség nem merült feI,

lndokolás

A Teljesítménytúrázók Társasága nevében eljáró Jakab Annamária elnök kérelmezte a

,,Budabarlangjai,,elnevezésűgyatogosteljesítménytúraBudapestl!.kerület,Ferenc-
hegy termésávédeI m i terü letet éri ntő szakaszá na k engedélyezéséL

A Ferenc-hegy a Budapest helyi jelentóségű védett természeti terÜleteiről szóló

25t2o13.(lV.18.)Fóv.Kgy.rendelet(atovaoniakban:Rendelet)7,§4.pontja
értelmében természetvédelmi terület,

A kérelmezett tevékenység a természet védelméről szóló 1996, évi LllL tÖrvénY 38, §

(1) bekezdés i) pontja engedélyköteles,

Hatóságom megáIlapította, hogy a tervezett gyalogos teljesítménytúra megszervezése

és lebonyolítása a határozatban meghatározott feltételek teljesítése mellett

természetvédelmi érdeket nem sért,

Hatáskörömet és illetékességemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és

igazgatásifeladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71t2O15. (lll, 30,) Korm, rendelet

16. § (1) bekezdés f) pontja alapozzameg,

Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabálYairól

szőló 2oo4, évi CXL. torvény (a továbbiakbán: Ket.) 71 § (1) bekezdése és a 72, § (1)

bekezdése alapján hoáam meg,

Az Engedélyes az engedélykérelemben foglaltak engedélyezése esetére előzetesen

lemondott a fellebbeiés lánetőségéről, íly jelen határozat a Ket, 73lA, § (1)

_ bekezdésének b) pontia és (2) beke;déSén;k á) pontja alapján a kÖzléssel iogerősge---
válik.

A tetjes személyes illetékmentességet az illetékekről szóló 1990, évi XClll, tÖrvénY

5§(l)bekezdésénekd)pontjaalapjánállapítottammeg'

Budapest, 2016, ápritis " /l5, "

Sárádi Kálmánné dr. főjegyző nevében
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