
       KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI 
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Ügyszámunk: 13588/2012.
Iktatószámunk:38514/2012.
Ügyintézőnk: Kaszián Ágota

dr. M. G.

Tárgy: Káli-medence térségében kerékpáros teljesítménytúrák engedélyezése.

HATÁROZAT

1.00 Dr.  Altay  Zoltán (2040  Budaörs,  Liget  u.  6.,  KÜJ:  102980431,  továbbiakban: 
Engedélyes)  részére  a  Balaton-felvidéki  Nemzeti  Park  védett  természeti  területét 
érintően, a Káli-medence térségében 2012. április 29-re tervezett Káli 50 és 40 km-es 
kerékpáros teljesítménytúrákat a határozatom 2.00. pontjában meghatározott helyszínen a 
3.00. pontba foglalt előírások betartása mellett

engedélyezem.

2.00. Az engedélyezett teljesítménytúrák útvonalai:

Káli kerékpáros 50 km – Ábrahámhegy vasútállomás– Salföld – Kékkút – Rozskúti dűlő  
– Mindszentkálla – Monostorapáti – Kapolcs – Vigándpetend – Monoszló – Hegyes-tű –  
Köveskál – Kővágóörs –Révfülöp Vakáció Vendégház.

Káli kerékpáros 40 km  – Ábrahámhegy vasútállomás – Salföld – Kékkút – Rozskúti  
dűlő – Mindszentkálla – Köveskál – Balatonhenye – Monoszló – Hegyes-tű – Köveskál –  
Kővágóörs –Révfülöp Vakáció Vendégház.

3.00. Természetvédelmi előírások:

3.01. Az Engedélyes köteles felhívni a résztvevők figyelmét arra, hogy a tevékenység során a 
vadon élő állatok zavarása, valamint a védett növények, állatok és ásványok, kőzetek 
gyűjtése, károsítása tilos és kötelező az érintett védett természeti területek állapotának 
és értékeinek megőrzése és a vonatkozó szabályok, előírások betartása.

3.02. Jelen határozatot,  vagy annak másolatát az Engedélyes köteles a helyszínen magánál  
tartani.

3.03. A  kerékpáros  teljesítménytúra  megkezdése  előtt  a  Balaton-felvidéki  Nemzeti  Park 
Igazgatóság illetékes munkatársát (Barcza Gábor – 30/491-0057) értesíteni kell.

3.04. A kerékpáros túra során a kérelemben megadott útvonalat, valamint a jelölt aszfalt- és  
földútakat kell használni, új nyomvonalak kialakítása tilos.

3.05. A túra útvonalának helyszíneit  rendezvény befejezését követően, de legkésőbb 2012. 
április 30-ig az eredeti állapotba vissza kell állítani, amelynek keretében a keletkezett  
hulladék  összegyűjtéséről  és  kijelölt  hulladékgyűjtőbe  történő  elhelyezéséről 
gondoskodni kell.

4.00. Az Engedélyes  az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette,  egyéb eljárási költség nem 
merült fel.
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5.00. Döntésem ellen a  közléstől  számított  15  napon belül  az  Országos  Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi  és  Vízügyi  Főfelügyelőséghez  címzett,  de  hozzám  2  példányban 
benyújtott  –  igazgatási  szolgáltatási díjköteles –  fellebbezést  lehet  benyújtani.  A 
fellebbezést  az  Országos  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi 
Főfelügyelőség  bírálja  el.  A  Főfelügyelőség  jelen  döntést  helybenhagyhatja,  
megváltoztathatja  vagy megsemmisítheti,  avagy a  megsemmisítés  mellett  új  eljárásra 
utasíthat.

INDOKOLÁS

Dr. Altay Zoltán (2040 Budaörs, Liget u. 6., KÜJ: 102980431, továbbiakban: Engedélyes) a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett természeti területét érintően, a Káli-medence 
térségében  2012.  április  29-re  tervezett  Káli  50  és  40  km-es  kerékpáros 
teljesítménytúrák  megrendezéséhez  kért  engedélyt  a  Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőségtől  (továbbiakban: 
Felügyelőség).

A  környezetvédelmi,  természetvédelmi,  valamint  a  vízügyi  hatósági  eljárások  igazgatási 
szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) 
bekezdése  szerint  igazgatási  szolgáltatási  díjat  kell  fizetni  a  rendelet  1.  mellékletében 
meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági 
eljárásokért. 

Jelen esetben az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a rendelet 1. számú melléklet I. részének 
37.9.3. pontja szerint 36.000 Ft.

Az  Engedélyes  kérelméhez  csatolta  az  igazgatási  szolgáltatási  díj  megfizetéséről  szóló 
bizonylatot.

A Felügyelőség a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot (továbbiakban: Igazgatóság) 
36318/2012.  iktatószámon  értesítette  az  eljárás  megindításáról.  Az  Igazgatóság  ügyféli 
észrevételt nem tett.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről szóló 31/1997. (IX.23.) KTM rendelet alapján a 
tervezett teljesítménytúrák útvonala védett természeti területen haladnak át.

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a Káli-medence térségében megadott aszfal- és 
meglévő  földutakon  tervezett  tevékenység  a  rendelkező  részben  foglalt  előírások  betartása 
mellett,  a  természeti  értékekre,  védett  fajok,  illetve  élőhelyek  kedvező  természetvédelmi 
helyzetére  káros  hatással  nem lesz,  ezért  határozatom rendelkező részében foglaltak  szerint 
döntöttem.

Tárgyi határozat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 38.§ 
(1) bekezdés i) pontján alapul.

Tájékoztatom az Engedélyest,  hogy előírásaim megszegése  esetén,  a  Tvt.  80.  §-a  alapján a 
jogellenes  tevékenység  végzője  természetvédelmi  bírság  fizetésére  köteles,  illetve  a 
Felügyelőség a Tvt. 37. § (3) bekezdése alapján köteles a tevékenység folytatásától eltiltani.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2012. július 11.

A  Felügyelőség  az  ügyintézést  a  jelen  döntés  postára  adásával  lezárta,  így  az  ügyintézési  
határidőt megtartottnak tekinti.

A jogorvoslat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  
szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.)  98. § (1) bekezdése biztosítja.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10)  
bekezdése és a 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap 
áll rendelkezésre a jogorvoslati kérelem benyújtására.
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A  jogorvoslati  eljárás  díja  a  rendelet  2.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  rendelet  I.  számú 
mellékletének I-V. pontjában meghatározott díjtétel 50%-a.

Jelen döntésem, amennyiben ellene fellebbezést nem terjesztettek elő, a közlés utáni 16. napon 
külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Tájékoztatom az Engedélyest,  hogy a Ket.  73/A. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, 
amennyiben  a  fellebbezési  határidő  tartama  alatt  valamennyi  fellebbezésre  jogosult 
lemond  fellebbezési  jogáról  vagy  visszavonja  fellebbezését,  az  utolsó  kézhez  kapott 
lemondás vagy visszavonás napján tárgyi határozat jogerőssé válik.

A  túra  időpontjára  tekintettel,  felhívom  az  Engedélyes  figyelmét  arra,  hogy  tárgyi 
tevékenység kizárólag jogerős engedély birtokában végezhető.

Kérem,  hogy  a  jövőben  a  védett  természeti  területen  vagy  Natura  2000  területen 
megrendezni kívánt teljesítménytúrázással kapcsolatos engedélykérelmét a Tvt. 76. § (1) 
bekezdése  szerinti  három  hónapos  ügyintézési  határidőre  figyelemmel  küldje  meg  a 
Felügyelőség részére!

A  Felügyelőség  a  döntését  a  környezetvédelmi,  természetvédelmi,  vízügyi  hatósági  és 
igazgatási  feladatokat  ellátó szervek kijelöléséről  szóló 347/2006.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  
(továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdés, valamint a Tvt. 38.§ (1) bekezdés i) pontja 
szerinti  hatáskörében és a Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdés és 1. sz. melléklet IV. fejezet 3.  
pontja, valamint a Ket. 21.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta  
meg. 

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Székesfehérvár, 2012. április 23.

Dr. Zay Andrea
igazgató megbízásából:

Bognár József s.k.
engedélyezési igazgatóhelyettes

Kiadmány hiteléül:
Simon Ilona

engedélyezési előadó

Kapják:
1. Dr. Altay Zoltán, 2040 Budaörs, Liget u. 6.+(e-mail: altayzoltan@gmail.com) +tv.
2. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, 8229 Csopak, Kossuth u.16 + tv.
3. Irattár
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