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Határozat

I.

Az Észak- dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, mint elsőfokú természetvédelmi 
hatóság a Teljesítménytúrázók Társasága (1035 Budapest, Raktár u. 6.) részére 2014. augusztus 20- án a 
Gerecsei  Tájvédelmi  Körzet  részeként  védett,  és  a  Natura  2000  hálózat  részét  képező  területeken  a 
„Lábatlan” elnevezésű teljesítménytúra megrendezését 15 és 35 km-es távon

engedélyezi,

az alábbiak szerint:

-  A túra kizárólag a  kérelemben megjelölt,  korábbi  évben is  igénybe  vett  jelzett  turistautakon haladhat,  
fokozottan védett természeti területet nem érinthet. A túra csak gyalogosan teljesíthető.
- A túra által igénybe vett területen található természeti értékek nem szenvedhetnek károsodást.
- A résztvevők figyelmét fel kell hívni a túra által érintett védett természeti területek és értékek megőrzésére  
és a vonatkozó szabályok,  előírások betartására, valamint arra, hogy a verseny során a vadon élő állatok 
zavarása, a növények, állatok, ásványok és kőzetek gyűjtése, károsítása tilos.
- A túra során szalagok, egyéb jelzések, bóják, kizárólag a védett természeti terület növényzetének károsítása  
nélkül helyezhetőek el.
-  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 vételével.
-  Az  ellenőrző  pontokat,  a  verseny  előtt  kell  pontosítani  a  Duna-  Ipoly  Nemzeti  Park  Igazgatóság  
képviselőivel. 
- A túra ideje alatt a rendezők az engedély másolatát kötelesek maguknál tartani, és azt ellenőrzés esetén  
bemutatni.
- A túra végeztével, 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 vonja maga után.
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II. 

Az engedélyes teljes személyes illetékmentességben részesül. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem 
keletkezett.
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,  melyet  a  fellebbezés  első  példányán,  
illetékbélyegben kell leróni.

Indokolás

A Teljesítménytúrázók  Társasága  (1035 Budapest,  Raktár  u.  6.)  képviseletében Jakab Annamária  elnök 
nyújtott  be kérelmet  az Észak- dunántúli  Környezetvédelmi  és Természetvédelmi  Felügyelőséghez,  mint 
elsőfokú  természetvédelmi  hatósághoz  a  2014.  augusztus  20-  án  tervezett,  „Lábatlan”  elnevezésű 
teljesítménytúra  megrendezésének  engedélyezése  érdekében.  A  túra  útvonala  a  kérelemhez  mellékelt  
térképek és leírás szerint Piszke, Kan-berek, Szágodó, Domoszló- tető, Vízválasztó, Kis- Gerecse, Gerecse- 
tető, Bánya- hegy, Fábián- kő, Vértestolna, Halyagos, Vaskapu, Aknatorony-kilátó, Turul térségében jelzett 
turistautakon vezet.  Az útvonal  megegyezik a tavalyi  évi  útvonallal.  A rendezvényen előreláthatóan 200 
túrázó vesz majd részt.
A túra érinti a Duna- Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található „Gerecse” elnevezésű,  
HUDI 10003 kódszámú különleges madárvédelmi területet, a „Központi- Gerecse” elnevezésű, HUDI 20030 
kódszámú kiemelt  jelentőségű természetmegőrzési  területet,  illetve a 15/1977.  OTvH számú határozattal  
védetté nyilvánított és a 129/2007. (XII.27.) KvVM rendelettel fenntartott Gerecsei Tájvédelmi Körzetet.
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm.  
rendelet  9.§ (2) bekezdés d.)  pontja értelmében védett  természeti  területnek nem minősülő Natura  2000 
területen a felügyelőség engedélye szükséges a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi  
és tömegsportesemény rendezéséhez, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatásához.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38.§ (1) bekezdés i.) pontja szerint védett természeti  
területen  a  természetvédelmi  hatóság  engedélye  szükséges  a  közösségi  és  tömegsportesemények 
rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység folytatásához.
Az  eljárásról  a  Felügyelőség  értesítette  a  Duna-  Ipoly  Nemzeti  Park  Igazgatóságot,  a  Budapesti 
Erdőgazdaság Zrt. Süttői Erdészeti Igazgatóságot, a Pilisi Parkerdő Zrt. Bajnai Erdészetet és a Vértesi Erdő 
Zrt.- t a kérelem egy- egy példányának megküldésével.
Az értesítettek az eljárás ideje alatt észrevételt nem juttattak el a Felügyelőséghez.
A tavalyi évi túrával kapcsolatban észrevétel, panasz, bejelentés a hatósághoz nem érkezett. A tavalyi évhez 
képest a változás, hogy a túra két, egy rövidebb 15 km- es és egy hosszabb 35 km- es távon halad. A tavalyi  
évben a túra csak egy 35 km- es távon haladt, de a tervezett útvonal változatlan.
A  jelen  határozat  rendelkező  részében  foglalt  feltételek  betartása  mellett  a  gyalogos  túra  lebonyolítása  
természetvédelmi érdeket nem sért, Natura 2000 területre várhatóan kedvezőtlen hatást az idei évben sem 
gyakorol, ezért a hatóság az engedély megadása mellett döntött.
A Felügyelőség ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy 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 
megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában. Védett természeti értéknek minősül a Tvt. 4.§  
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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.§ (1) és 43.§ (1) 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-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
A hatóság az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános  
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72.§ (1) bekezdés da) pontja alapján tájékoztatta, a fellebbezés 
jogát a hivatkozott törvény 98.§-a biztosítja. A fellebbezés illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.  
törvény (Itv.)  melléklete  XIII.  címe  2./a.  pontja  alapján  állapította  meg.  Az  engedélyes  az  Itv.  5.§  (1)  
bekezdés d) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül.
Az  eljárás  során  egyéb  eljárási  költség  nem keletkezett,  melyet  a  hatóság  a  jelen  határozat  rendelkező  
részében is rögzített a Ket. 72.§ (1) bekezdés dd) pontja alapján.
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 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 természetvédelmi engedély kiadására irányuló eljárás 2014. június 12- én indult, a hatóság határozatát a  
természet  védelméről  szóló  1996.  évi  LIII.  törvény  76.§  (1)  bekezdésében  meghatározott,  3  hónapos 
ügyintézési határidőn belül hozta meg.
A hatóság hatásköre a Tvt. 38.§ (1) bekezdés i) pontján, ill. a Korm. rend. 9.§ (2) bekezdés d) pontján,  
valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) 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.

Győr, 2014. augusztus 13.
 Dr. Buday Zsolt

         igazgató megbízásából

                                                                                                                   Dr. Jagadics Zoltán
                                                                                                                 mb. igazgatóhelyettes

A határozatot kapja:
1.) Teljesítménytúrázók Társasága- 1035 Budapest, Raktár u. 6.
2.) Duna- Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság- 1525 Budapest, Pf. 86.
3.) Budapesti Erdőgazdaság Zrt. Süttői Erdészeti Igazgatóság- 2543 Süttő, Rákóczi u. 62.
4.) Pilisi Parkerdő Zrt. Bajnai Erdészet- 2525 Bajna, Bem u. 7.
5.) Vértesi Erdő Zrt.- 2800 Tatabánya II., Dózsakert u. 63.
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