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Dr. Kiss Viktória Melléklet:

HATÁROZAT
1.

Az Észak- dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, mint elsőfokú természetvédelmi
hatóság a Teljesítménytúrázók Társasága (1590 Budapest, Pf. 110.) képviseletében Jakab Annamária elnök
kérelmére a 2015. március 21- én tervezett .Jszkiri" elnevezésű teljesítménytúrák megrendezését

engedélyezi,

az alábbiak szerint:
- A túrák végleges, pontos nyomvonalát, az ellenőrző pontok, és kódok végleges helyét előzetesen egyeztetni
kell a Duna- Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal (Klébert Antal: +36 70 3303854).
- Ellenőrző pont nem lehet Natura 2000 gyepterületen. Ellenőrző pontok céljából sem lehet sem időleges,
sem végleges létesítményt építeni, felállítani.
- A túrák kizárólagjelzett turistautakon haladhatnak.
- A túrák által igénybe vett területen található természeti értékek nem szenvedhetnek károsodást.
- A túrák csak gyalogosan teljesíthetők.
- Tüzet rakni csak az arra kijelölt, engedélyezett helyen szabad. Tűzgyújtási tilalom esetén a kijelölt tűzrakó
helyeken is tilos a tűzgyújtás,
- A résztvevők figyelmét fel kell hívni a túrák által érintett védett természeti területek és értékek megőrzésére
és a vonatkozó szabályok, előírások betartására, valamint arra, hogy a rendezvények során a vadon élő
állatok zavarása, a növények, állatok, ásványok és kőzetek gyűjtése, károsítása tilos.
- A túrák során szalagok, egyéb jelzések, bóják, kizárólag a természeti területek növényzetének károsítása
nélkül helyezhetőek el. Maradandó jelzés elhelyezése, festékszóró alkalmazása tilos.
- Gépjárművekkel csak az arra kijelölt utakon lehet közlekedni. A túra során az egyes állomás-
kontrollpontokhoz csakis a szolgáltatást biztosító, illetve az egészségügyi személyzet jogosult gépjárművel
behajtani a természeti értékek megóvásának maximális figyelembe vételéveI.
- A túrák ideje alatt a rendezők az engedély másolatát kötelesek maguknál tartani, és azt ellenőrzés esetén
bemutatni.
- A túrák végeztével- legkésőbb a túrákat követő két napon belül- az érintett területet eredeti állapotába kell
visszaállítani, el kell távolítani a rendezvény során keletkezett hulladékot, a lezárást biztosító kordonokat,
kihelyezett jelzőszalagokat, jelzőtáblákat. A keletkezett hulladékot kijelölt hulladékgyűjtőben kell
elhelyezni.
- Jelen engedély csak a területtulajdonosok, kezelők hozzájárulásával együtt érvényes és nem mentesít más
hatósági engedélyek beszerzése alól.

A hatóság felhívja a figyelmet, hogy jelen határozat előírásainak megsértése, illetve a védett természeti érték,
terület károsítása, veszélyeztetése természetvédelmi bírság kiszabását, a tevékenység folytatásának
megtiltását vonja maga után.
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II.

Az engedélyes teljes személyes illetékmentességben részesül. Az eljárás során eljárási költség nem merült
fel.
Jelen határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatóságnál két példányban benyújtandó
fellebbezésnek van helye.
A fellebbezés illetéke 10.000,-Ft (azaz Tízezer forint), melyet a fellebbezés egyik példányán
illetékbélyegben kell leróni. A fellebbezés az engedélyes tekintetében illetékmentes.

INDOKOLÁS
+
A Teljesítménytúrázók Társasága (1590 Budapest, Pf. 110.) képviseletében Jakab Annamária elnök nyújtott
be kérelmet az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez, mint elsőfokú
természetvédelmi hatósághoz a 2015. március 21-én, a Gerecse déli és a Vértes északi részében tervezett
teljesítménytúrák megrendezésének engedélyezése érdekében.
Az .Jszkiri"l 00, 65, 45, 35, 25, 10 elnevezésű túrák útvonala:
Szárliget- Koldusszállás- Tata és vissza, Szárliget- Zuppa- Szár- Körtvélyes-tető- Macskabükk-
Körtvélyespuszta- Mária-szakadék- Csákányospuszta- Birkacsárda-Szárliget, Szárliget- Nagyegyháza-
Zuppa- Szárliget, Tata Öreg-tó körüli sétaút.
A túrák kizárólag kijelölt turistautakon haladnak. A 10-45 km- es távok nappali túrák, a 65-100 km- es túrák
estébe, éjszakába nyúlnak. A túrákon összesen kb. 500 fő résztvevőre számítanak.
A túrák tervezett útvonala érinti a 15/1977. OTvH számú határozattal védetté nyilvánított Gerecsei
Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 129/2007. (XII.27.) KvVM rendelet alapján védett
természeti területeket, valamint az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 19/1976. OTvH számú
határozatával védetté nyilvánított Vértesi Tájvédelmi Körzet területeit. A védettség fenntartásáról a
146/2007. (XII.27.) KvVM rendelet rendelkezik. Ezen területek részei a Natura 2000 hálózatnak is.
A tervezett útvonal helyi jelentőségű yédett területeket is érint (Tatai Öreg-tó TI, Észak- Vértes TI), melyek
tekintetében a Felügyelőség a kérelmet részben áttette a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
jegyzőkhöz.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIll. törvény (Tvt.) 38.§ (1) bekezdés i) pontja szerint védett
természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen közösségi és
tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai sporttevékenység folytatásához.
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm.
rend. 9.§ (2) bekezdés d) pontja szerint a védett természeti területnek nem minősűlő Natura 2000 területen a
felügyelőség engedélye szükséges a talaj felszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és
tömegsportesemény rendezéséhez, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatásához.
Tekintettel arra, hogy a teljesítménytúrák már kitaposott földutakon és ösvényeken haladnak, a jelen
határozat rendelkező részében rögzített előírások betartása mellett a túrák megtartása nem jár a védett és
Natrura 2000 területek és élőviláguk károsodásával.
A jelen határozat rendelkező részében foglalt feltételek betartása mellett a túrák lebonyolítása
természetvédelmi érdeket nem sért, Natura 2000 területre várhatóan kedvezőtlen hatást nem gyakorol, ezért a
hatóság az engedély megadása mellett döntött.
A hatóság azonban, az alábbiakra hívja fel a figyelmet:
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
12. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint a természetvédelmi őrszolgálat tagja a nemzeti park igazgatóság
működési területén jogosult és köteles a természet, valamint a régészeti örökség védelmére vonatkozó
előírások betartásának ellenőrzése során a természet és a régészeti örökség védelmének érdekeit sértő, a
természeti értéket és területet - beleértve a védett természeti értéket és területet, illetve a Natura 2000
területet - (a továbbiakban: természeti érték vagy terület) veszélyeztető vagy károsító, valamint régészeti
lelőhelyet károsító jogellenes cselekményt elkövető személlyel szemben az egyes rendészeti feladatokat
ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító
módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására.
A Tvt. 5.§ (1) bekezdése szerint minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a
természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek
közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik
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megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában. Védett természeti értéknek minősül a Tvt. 4.§
e.) pont szerint e törvény vagy más jogszabály által védetté, fokozottan védetté nyilvánított élő szervezet
egyede, fejlődési alakja, szakasza, annak származéka, illetőleg az élő szervezetek életközösségei.
A Tvt. 42.§ (l) és 43.§ (l) bekezdése szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély
nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása; tilos a védett állatfajok egyedének
zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése,
lakó-, élő-, táplálkozó-, kőltő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
A Tvt. 80.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint, aki tevékenységével vagy mulasztásával a védett természeti
értéket jogellenesen veszélyezteti, károsítja, elpusztítja, ill. a védett élő szervezet, életközösség élőhelyét, ill.
élettevékenységét jelentős mértékben zavarja; a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához
kötött tevékenységet engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően végez természetvédelmi bírságot
köteles.fizetni.
A hatóság az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (továbbiakban Ket.) 72. § (1) bekezdés da) pontja alapján
tájékoztatta, a fellebbezés jogát a Ket. 98.§-a biztosítja. A fellebbezés illetékét az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény (Itv.) XIII. cím 2.a) pontja alapján állapította meg a hatóság.
Az engedélyes teljes személyes illetékmentessége az Itv. 5.§ (1) bekezdés d) pontján, ill. (2) és (3)
bekezdésén alapul.
Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett, melyet a hatóság a jelen határozat rendelkező részében is
rögzített a Ket. 72.§ (1) bekezdés dd) pontja alapján.
Az eljárás megindulásáról értesített társadalmi szervezetek ügyfélkénti részvételi szándékukat nemjelezték.
Az eljárás 2015. január 8- án indult, a hatóság az engedélyt a Tvt. 76.§ (1) bekezdésében rögzített határidőn
belül adta meg.
A hatóság tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a Ket. 66.§ (1) bekezdése szerint, aki az eljárás során valamely
határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet terjeszthet elő.
A hatóság hatásköre a fent hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi,
vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.!7.) Korm.
rendelet 18.§ (1) bekezdés c) pontján és a 18.§ (2) bekezdésén, illetékessége a környezetvédelmi,
természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013.
(XII.17.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV. fejezet 1. A) pontján alapul.

Györ, 2015.01.30.
Dr. Buday Zsolt

igazgató megbízásából

Dr. Jagadics Zoltán s.k.
mb. igazgatóhelyettes

•

-
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TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS
JEGYZÖJE

2800 Tatabánya Fő tér 6. * Telefon: 34/515-797
Fax: 34/515-776 * Web: www.tatabanya.hu * E-mail: klima@tatabanya.hu

Ügyszám: 18-189/1/2015
Ügyintéző: Oláh András
Tel:34/515-797

Tárgy: teljesítménytúra megrendezésének engedélye
Hiv.sz.: 663-1/2015

HATÁROZAT
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XILI7.) Kormányrendelet 18.§ (1) bekezdés e) pontja
és 22. § (1) bekezdés f) pontja, valamint az 1996. évi LIll. Törvény (a természet védelméről)
38. § (1) és (3) bekezdései alapján elsőfokú természetvédelmi hatóságijogkörömben eljárva, a
Teljesítménytúrázók Társasága (1035 Budapest, Raktár u. 6.) részére az Észak-dunántúli
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek 663-1/2015-ös iktató számon
benyújtott kérelemében megadott időpontban és útvonalon teljesítménytúra megtartását
engedélyezem.

A túra adatai:

időpont megnevezés helyszín
Szárligettől Tatáig a kérelemben jelzett turistautakon a

2015.03.21. "ISZKIRI" Gerecse déli és a Vértes északi részében
(szombat) telj esítménytúra A tervezett útvonal, helyi jelentőségű védett területet is

érintve (Észak -Vértes TT)

A teljesítmény túra megrendezése során az alábbi előírásokat kell betartani:
- Az igénybe vett területen található természeti értékek nem szenvedhetnek károsodást.
- A rendezvény során nem vehető ek igénybe a kiemelt védettséget élvező sziklagyepek,
szurdokvölgyek, földtani értékek.
- A túra útvonalát úgy kell kij elölni, hogy ne károsítsák a Vértes és a Gerecse rendkívül
gazdag növény és állatvilágát és kizárólagjelzett turista útvonalon haladjon.
- A túra során az egyes állomás- és kontrollpontokhoz csakis a szolgáltatást biztosító, illetve
egészségügyi személyzet jogosult behajtani a meglévő utakon, a természeti értékek
megóvásának maximális figyelembe vételével.
- A rendezők a túra végén járják be az útvonalat, az elhagyott hulladékokat gyűjtsék össze, a
területet az eredeti állapotban hagyj ák hátra.
- Tüzet rakni csak kijelölt tűzrakó helyen szabad.
- A teljesítménytúra előtt, vagy alatt észlelt, vagy bekövetkezett természetkárosítást a területet
kezelő Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítványnak (8083 Csákvár, Kenderesi u., Geszner
Ház - Telefon: +36 22/354-420), valamint Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Városüzemeltetési Irodájának (Oláh András - 06-30-549-2006) jelentsék be.
- Jelen engedély nem mentesít az egyéb, külön jogszabályokban foglalt engedélyek,
hozzájárulások beszerzése alól és nem jogosít fel fokozottan védett természeti területekre
történő belépésre.

-

A kérelmező az 1990. évi XCIII. Törvény 1. Fejezetének 4. és 5. §-a alapján illetékmentes.



A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Észak-dunántúli
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez intézett, de hatóságomhoz (2800
Tatabánya, Fő tér 6.) két példányban benyújtott, 10.000 Ft illetékkel ellátott fellebbezésnek
van helye.

INDOKOLÁS

A Teljesítménytúrázók Társasága (1035 Budapest, Raktár u. 6.) .Jszkiri" Teljesítménytúra
megrendezésének engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be az Észak-dunántúli
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek, aki Tatabánya Megyei Jogú Város
Jegyzőjéhez, mint a helyileg védett területeken hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatósághoz áttette azt.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIll. törvény 38.§ (1) bekezdés i) pontja szerint a
védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a közösségi és
sportesemények rendezéséhez, sportversenyekhez.

Határozatomat a természet védelméről szóló 1996. évi LIll. tv. 4.§-ban foglaltak alapján,
valamint Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának 32/2011. (IX. 23.) sz.
önkormányzati rendelete szerint helyileg védettséget élvező természeti területeket is érintő
teljesítménytúra engedélyezése céljából, mint területileg illetékes elsőfokú természetvédelmi
hatóság hoztam.

A rendelkező részben megállapított előírások megszabásánál a 32/2011. (IX. 23.) sz.
önkormányzati rendelet kezelési tervének előírásai, valamint a Pro Vértes Természetvédelmi
Közalapítványnak, mint a területen működő natúrpark természetvédelmi kezelőjének 2012.
évben - hasonló rendezvények kapcsán - kiadott szakvéleményét vettem figyelembe.

Mivel a rendelkező részben megnevezett versenyek helyileg védett természeti területeket
érintenek, fentiek alapján a rendelkező részben meghatározott előírások betartása mellett a
Teljesitménytúrdzák Társasága (1035 Budapest, Raktár u. 6.) .Jszkiri" Teljesítménytúrájának
megrendezéséhez és annak lebonyolításához hozzájárulok.

Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL tv. (Ket.) 71-73. § alapján hoztam meg, a jogorvoslatról a 96. §., 98-99. §.,
102. §. alapján adtam tájékoztatást.
Hatásköröm a 48112013.(XII.17.) Kormányrendelet 22.§ (1) bekezdés f) pontján,
illetékességem a (Ket.) 21.§ (1) bekezdés b) és c) pontjain alapszik. ~egyei J
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Tatabánya, 2015. Ol. 28.

Kapják:
1 Teljesítménytúrázók Társasága (1035 Budapest, Raktár u. 6.),
2. Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány (8083 Csákvár, Kenderesi u.,

Geszner Ház),
3. Irattár.



Szárliget Község J'egyzője

2067 Szárliget I Szent István tér 1.

ir: 34/533-064; Fax: 34/433-896

Szám: 112-2/2015.

Tárgy: Természetvédelmi terület használati engedély

HATÁROZAT

A Teljesítménytúrázók Társasága (1035 Budapest Raktár u. 6. képviseletében
J'akab Annamária elnök. - továbbiakban: kérelmező) által benyújtott kérelmére a
teljesítmény túra (Iszkiri 100, 65, 45, 35,25, 10) megrendezését (2015. március
21.) a Szárliget (Véres, Zuppa) természetvédelmi területen ENGEDÉLYEZEM.
A védett erdő övezet használatának tárgyában benyújtott kéreimében foglaltak
szerint, mint I. fokú természetvédelmi hatóság ENGEDÉLYTADOK.

Jelen természetvédelmi engedélyem feltételei az alábbiak:
- Biztosítani kell a természeti terület használata során a táj jellegének,
esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek
és egyedi tájértékeknek a megóvását.
- Tilos a vadon élő szervezetek gyűjtésének, pusztításának, vadon élő állatok
befogásának, életük kioltásának olyan eszközét és módszerét használni, mely
válogatás nélküli vagy tömeges pusztulásukkal, sérülésükkel, kínzásukkal jár.

Tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a
természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.
- Védett természeti területen
aj gondoskodni kell a vadon élő szervezetek, életközösségeik, a biológiai
sokféleség fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között
a talajviszonyok,vízháztartás megőrzéséről.
- Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli
elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.
- Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy
szaporításra alkalmas szervének eltávolításához, elpusztításához,
megszerzéséhez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.
- Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása,
szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-,
táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

1



- Minden olyan tevékenység (növényzet égetése, homokfal bontásával fészkek
rombolása, stb.), amely a védett fajok pusztulását idézi elő, fokozottan védett
fajok szaporodását zavarja, hatósági eljárást von maga után.
- A használat során folyamatosan gondoskodni kell a keletkezett hulladék
elszállításáról.
Az engedélyes köteles betartani és betartatni a környezetvédelmi és
természetvédelmi előírásokat. A terület használata során kiemelt figyelmet kell
fordítani a természeti értékek és rendszerek, a táj képi adottságok és egyedi
értékek megőrzésére.
A természetvédelmi hatóság korlátoz hat ja, felfÜ9gesztheti, vagy
megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsító vagy súlyosan
veszélyeztető tevékenységeket.
A határozat - a védett természeti érték, terület közvetlen vagy súlyos
sérelme, illetve veszélyeztetése esetében - fellebbezésre tekintet nélkül
azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.
1996. évi LIII.tv. a természet védelemről 38. § (1) bekezdés i) pontja:
"Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges
kűlonosen:
!} a kó'Iósségi és tomeqsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez.
technikai jellegű sporttevékenység foly ta tásához "
Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy
- az e határozatban foglalt feltételek megsértése, maradéktalan be nem tartása
esetén, valamint a helyreállítási kötelezettség teljesítésének elmulasztása, nem
megfelelő minőségű teljesítése esetén, eljárási bírság szabható ki, melynek
legkisebb összege esetenként 5.000,-Ft, legmagasabb összege természetes
személyesetén 500.000,- Ft, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet esetén pedig 1.000.000,- Ft.
Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt
megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.
- a vonatkozó hatályos jogszabályok és a jelen természetvédelmi hatósági
határozatban foglaltak be nem tartása az eljárási bírságon túl a közigazgatási
anyagi jogszabályokban megállapított további bírság kiszabását, illetve
szabálysértési, büntetőjogi vagy kártérítési felelősséget vonhat maga után.
Az eljárási bírság megfizetése nem mentesíti a szabályok megsértőjét az egyéb
jogkövetkezmények alól.
- amennyiben a tevékenység során a természet védelmére vonatkozó hatályos
jogszabályokat, továbbá a jelen hatósági határozatban foglalt előírásokat
megszegve kárt okoznának, az engedélyes köteles azt megtéríteni a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint.
E határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a
Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatalhoz (2800 Tatabánya Bárdos László
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u.2.) címzett, de hivatalomhoz benyújtott fellebbezésnek van helye, melyet
10.000,- Ft illetékbélyeggel kell ellátni.

A fellebbezés elektronikus úton nem terjeszthető elő, a fellebbezés illetéke
elektronikus úton nem róható le.

INDOKOLÁS

A Teljesítménytúrázók Társasága (1035 Budapest Raktár u. 6. képviseletében
Jakab Annamária elnök. - továbbiakban: kérelmező) kérelmet nyújtott be
hatóságomhoz a teljesítmény túra (Iszkiri 100,65,45, 35,25, 10) megrendezését
(2015. március 21.) a Szárliget (Vértes, Zuppa) természetvédelmi területen.
A kérelem vizsgálata során megállapítottam, hogy az érintett terület védett
erdő besorolás alá tartozik.
Határozatom jogszabályi alapja: 1996. évi LIIL törvény és egyéb vonatkozó
jogszabályok.
Hatásköröm és illetékességem jogszabályi alapja: 1996. évi LIIL törvény 38.
s-e.
A jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatást az alábbi jogszabályok
alapján adtam meg:
Ket. 98.§ (1), bekezdései, 99. § (1) bekezdése, 102.§ (1)-(2) bekezdései:
98. § ,,(1) Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog
nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre
tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
99. § (1) "A fellebbezést - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem
rendelkezik - a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet
előterjeszteni ..";
102. § (1) A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a
megtámadott döntést hozta. Elkésettség okán a fellebbezés nem utasítható el,
ha az ügyfél a fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult
hatóságnál terjeszti elő.

• Szárliget, 2015. január 30 .
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