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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 kérelem nek természetvédelmi szempontból

helyt adok, és engedélyezem

a Budapest Ill. kerület Róka-hegyi bánya, valamint a Budapest XXII. kerület Tétényi-
fennsík természetvédelmi területet érintő "Buda határán" elnevezésű, az Engedélyes
által szervezett teljesítménytúra áthaladását, 2014. július 6-án, az alábbi
feltételekkel:

• a Róka-hegyi bánya, valamint a Tétényi-fennsík természetvédelmi
területen a meg lévő utakról a teljesítménytúrázok nem térhetnek le;

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

• szemeteini tilos;

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

• jelen határozat
teljesítménytúrán
kötelessége;

• Budapest Főváros Önkormányzata nem vállal felelősséget az esetlegesen
bekövetkező balesetekért;

tartalmának ismerete és a "Buda határán"
résztvevőkkel történő megismertetése az Engedélyes
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• jelen határozat nem pótolja más hatóság, szakhatóság engedélyét vagy
tulajdonosi hozzájárulását.

Jelen engedély 2014. július 6-án érvényes.

Jelen határozat a közléssei jogerös.

Az Engedélyes teljes személyes illetékmentességben részesül.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A Teljesítménytúrázók Társasága kéreimezte a "Buda határán" elnevezésű
teljesítménytúra engedélyezését, amelynek útvonala érinti a Budapest Ill. kerület
Róka-hegyi bánya, valamint Budapest XXII. kerület Tétényi-fennsík természetvédelmi
területeket.

A fenti területek a Budapest helyi jelentöségű védett természeti területeiröl szóló
25/2013. (IV. 18.) Föv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Kgy. rendelet) 7. § 6. és 25.
pontjai értelmében védettek, a kérelmezett tevékenység a természet védelméröl
szóló 1996. évi Lill. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 38. § (1) bekezdés i) pontja
alapján engedélyköteles.

Hatóságom megállapította, hogya tervezett teljesítménytúra megszervezése és
lebonyolítása a jelen határozatban megállapított feltételek teljesítése mellett
természetvédelmi érdeket nem sért.

Hatáskörömet és illetékességemet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséröl szóló 481/2013.
(XII. 17.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés f) pontja alapozza meg.

Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdése és a 72. §
(1) bekezdése alapján hoztam meg.

Az Engedélyes az engedélykérelemben foglaltak engedélyezése esetére előzetesen
lemondott a fellebbezés lehetőségéről, így jelen határozat a Ket. 73/A. § (1)
bekezdésének b) pontja és (2) bekezdésének a) pontja alapján a közléssei jogerőssé
válik.

A teljes személyes illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
5. § (1) bekezdésének d) pontja alapján állapítottam meg.

Budapest, 2014. június" ip., "

TÉRTIVEVÉNY!

2/2


