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Engedélvem nz 8|íbbi felléle|ek bct!Íála n€lett énényes
. A !úú csat l kÜelöIt fuIistaútvonalTn kérülhet lebolyolilás.a. annak soún az engedély€s

kötets ü €ldóól, u ddó védelh&ól és e erdőgazdáItodástól sóló 2009' évi )cc(.vI'
--tódéíyjz€rdéldt€eglás&a{ola*ozó 9l ;$ (a}q' bckezd&ben{oglal1aka!ídadék'- -

tale be$nani.ill' bet!íatislircl gondoskodni'
. A keletlrezett hulládékot a E!dwén'1 kilvetóm el k€ll takúilúi' a helyszínt eledeti áIla.

potbm kell visyahaEyni.
. A n]ní t€Ijesileni klvánók fieyelnrét f€l kell hiwi M Üinletl lcmészeli leíl|et állapotának

és érlékeinet neeózésére' a hulladéktezelési s2abályok behr]ásía|
' A t!élótúÉ során z élővilág .m kárcsodhá1 és tóÉkedni kel] am, ]ro8y a zaveis a le.

hetó legküebb mérlékü é9 idejú legyen'

Á T€|jsítbébytúnízók TáBNóg! (1590 BudaP*! Pt: ] l0') ' nilÍ eígedélyes !ó9áe u
osé8i Nenrzgli Pfuk 1eluletén' nint védeí tmégeli teriileten 2011. mÁius l4.én leNezett
''ouég'. neíj. 50' 30' 20 km.es teljesitménytúrál maeyaÚszági szákauinak nege ezését
02 alábbiak saint

In,

Az eljfuás sonin ill€t€k és i8ügatási.srclgáltatási díizelési ]otelez€ttség nen melnh fel'

Jelen harárczaton ellen a kézhezvét€ltóI sáhílott ]5 napon beliil u o$z{gos KTmy@tvé.
delmi' Temészetvédelnj * vl'rg/i Fófe]üB/e]óségnek cíMett (10]6 Budapest. Mésárcs u,
58/a')' de e ekó fokon €ljá!ó hatóságlroz (s@nbathely, vörösnarty u. 2) boÉjtaadó ille'
léki{illeles fellebbezógsel l€het élni' Az illeték nrértéke az i]letékmentességbe! nm Észesüló

A TeÜ*ítnrén)tulázók Tli6sága (]590 Bldap6l. Pí: l]o.) 20]1. n&cius ]én élkezett be'
advinyábfu kérle & általa 201 1' nrájus 14.én ia€gMd€zndó ,,Ö4ég" 50' 30 és 20 km.es tel.
jegitfr én)'Í'ji'k mecÉnderesmek engedélyezésél Felügelőségemtől.
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A kozigazsarási lalósági eljánís és szolgálrlLjs ála]ános sabáIyj|ól szóló 2004. évi cl.L'
töNáry Covábbiakb& Ket') 29' $ (5) bekdzdé$ alapján d eng€délyezési eljárás negindit.{'
sáról tájékozkttm a srcnbaLhelyi Erdészeti zn.t és ú oségi Nemzeti ldk Igugatóságot
(ovábbjatban| Igazgatóság)' mint az éíntelÍ terúlet téfuészetvéddnn kezelójét. ÚdÍől
ceybeD a kömyeetvédelmi' lemészetvédelni. vjzlgyi hatósáei és ig@gatási feladatokat €1|á.
tó szeÚek kÜelö|éséó| szóló 34?/2006. (Íl' 23')Konn' Íendelet a0, s (l) b.kezdése alapján
tárgyi iis' nregítélését elós€gító .datok és tények kó'ését kéÉenr' A2lgugatóság 31']/2011,
szánralat!teEnyilatkozalál.iil'áZrt.422l20l].száminyilatkozaláÍjelenlrátáÍozatonncg.
loallla soÍán firyelenbe vetten' A zn. kilön felhi\'1a a Íjcyelmel ÜE' hoeJ ! Ende7ény
Észtvevói ü erdei élelközösésekben' az qdö talajábm és az eldészeti létesítnényekben káÍ
nenr okozhatnat, to'ábbá az ott tadózkodók pineuését. va|gnint a rendeltetésgeÍjj eidőgü.
dáltodási tevékenységel nrdokolátlen| nem zavarhltják. A nirál sorín. a kijélóll íÍ kivételé
lel galogosan sem veheló igényb€ az eldósi!ésk területe. mig a rajtuk lévó |aállomány a
ké1 nrétel átlagos íagsúgot el nenr é '

A b9n\dit.Ír enledélvké@len volatkozásábaí az alábbiakbm állaojlotte üe[ á ténvál|ást és
avonatkozó io6abálvi rendelkclseket.
A temésret védclnréól 1996. évi LTII' löíény (ovábbia}bd T1'Í') 38' $ (l) bek€zdés i')
pon|jd alapjíú ',|éd!ll lmé$e\i k/n]ek" a |emésze\é.jelhi hat|jsáE ekgada'g yilt'éEes

kii:önö'en kó:óskaí és \öúeEspotevüé\jek reidezéséhe., sPofie1eirhe,' |echnikai jelegíi

s po r | | e, ! k e h! s é g./ b |'k l k^ ú h o 2.''
Az éÍintett terület védet tc'mészeli terülehrek fuinósill az oBégi N.mreti Park léles'léséról
szóIó 4/2002' 0].27') KTM reMelet olopjnn'

,l ueaavany aúánitmanioza.ai f,dvéÍóen n@|laPitottanr' lrog a beadvír'ban térelneren
tÍÚa . a lratároat rendelkező észébor rtgzílett felláe]e* betÜLisa esetén . qÍhatóm temé'
szeli Lílkozássa! nen jál, temészeNédeini érdekeknel nen ell€ntéles' ezéÍt annak engedé.

Iia!:rzatom a T\,t' 38' $ (1) bekezdése i) poDtján alaPul'
Á feuebbezés ill.tékfizetési kötelezdhégélü illelékeknól sziló 1990' évi xcjlÍ' löNény
'o'\ 

\) be(ez.Jse' n;íe|.d | 'e |elelenek \l|| . r'e:' poíl|a i' e o' A/ | leLé| ' en|e. égel
e|'e/ot "óel Ld eÍ!.d.|}es' óFéBi Ne.' 'e'i Pdk |Pal}lo.'g' U |ft' '' s í|] be|e/dése

A íellebbezésijogol aKel' 98' { (l) bekezdé$ bjáosil.ja'
Fellig/előségen batásköre a könyezewéde|ni, temészetvédeImj' vízügti balósági és iEBzga.
tási feladatokal ellátó szetrek kijelöléséól 9ó|ó 3471200ó' (xII,23') Kolfu' End.|et l3' $ (2)
bekezdésén, illeték€ssége az l '/rV' sání nellékletén alalul'

szofubadlely.20l1' ápriIis ] l.

Iialárczatonal kaliáI:
1' Te1jsitn&)'ttÜázók Társasáea (l590 Budap*t, Pi: 1l0')
2' szonrba$el'l Edégeti zí' (9'00 szTbtathe|y, sM8]ry n' 15')
3. irégi Nemzeli Park Isazgaóság (994] onsz&$étel' siskÚer 2614')

A kiadÍény hjb|éll] Blbron Tih'mér s'k.
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