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HATAROZAT

A Teljesítménytúrázók Társasága (1590 Budapest, Pf.: l10.), mint engedélyes részére az

Őrségi Nemzeti Park területén, mint védett természeti területen 2013. máius 11-én tewezett

,,Őrség" nevű 50, 30,20 km-es és a 20!3éi!i.@ tewezett,,Vendvidék" nevű 25, és 12

km-es teljesítménlurák magyarországí szakaszának megrendezését az alábbiak szerint

I.

engedélvezem

".Őrség" túraútvonal: Óriszentpéter, Templomszer, Za\a-völgye, Szalafő, Pi§erszer, Hodosi-
tó, Dolenci (Dolány), Farkasfa, Kondorfa Lugos-patak völgye, Ispánk, Barkás-tó

..Vendvidék" turaútvonal: Felsőszölnök, Hármashatar, János-hegy, Felsőszölnök, malom,
Kétvölgy, harangláb, Kétvölgy, kilátó, Kétvölgy határpont, Kerkafo, Felsőszölnök

II.

_ A túra csak a kijelölt turistaútvonalon kerülhet lebonyolításra, annak során az engedélyes
köteles az erdőrőI, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXML
törvény az erdő Iátogatására vonatkozó 9l.§ (a) és (5) bekezdésében foglaltakat maradék-
talanul betartani, ill. betartatásáról gondoskodni.

- A keletkezett hulladékot a rendezvényt követően el kell takarítani, a helyszínt eredeti álla-
potban kell visszahagyni.

- A túrát teljesíteni kívánók figyelmét fel kell hívni az érintett természeti terület állapotanak
és értékeinek megőrzésére, a hulladékkezelési szabályok beártására!
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Az eljárás során illetékfizetési kötelezettség nem merült fel.
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Iv.

Jelen hatarozatom ellen a kézhezvételtőI számitott 15 napon belül az Országos Környezetvé-

delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fófelügyelőségnek címzett (10l6 Budapest, Mészáros u.

58la), de az első fokon eljáró hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyujtandó fel-

lebbezéssel lehet élni. A fellebbezés során lerovandó illeték mértéke az illetékmentességet

nem élvezők esetén: 10.000 Ft.

A Teljesítm énytirénők Társasága (1590 Budapest, Pf.: 1 10.) 2013. februar 13-án érkezett be-

advanyában kérte az általa2013. május 1l-én tewezet,,Ofség" nevű 50, 30,20 km-es és a

2013. május t2-éntervezeff,,Vendvidék" nevű 25, és 12 km-es teljesítményturák magyaror-

szági szakaszának megrendezésének engedélyezését Felügyelőségemtől.

A közigazgaási hatósági eljarás és szolgáltatís áItalartos szabályiról szóló 2004. évi CXL.
törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (5) bekezdése alapján az engedélyezési eljáras megindítá-

sráról tájékoztaltam a Szombathelyi Erdészeti Zít-t és az Orségi Nemzeti Park Igazgatóságot

(továbbiakb an: Igazgatóság), mint az érintett tertilet természetvédelrni kezekŐjét, arnelytŐl

egyben a Ket. 26.§ (1) bekezdés c.) pontja alapjan belfrldi jogsegély formájában és a környe-

zetvédelmi, természetvédelmi, viÁigyihatósági és igazgatrási feladatokat ellátó szervek kijelö-
téséről szőIő 34712006. CXII. 23.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése alapjrán tfugyr ügy meg-

ítélését elősegítő adatok és tények közlését kértem. Az lgazgatóság 31-1080,212013. szátm

alatttettnyilatkozatát, ill. aZrt, 477l2013,sám,u-nyilatkozatátje|enhatáro,zatrrrnmeghozata-
la során figyelembe vettem. AZrt. külön felhívta a figyelmet arra, hogy arendenény résáve-
vői az erdei életközösségekben, az erdő talajában és az erdészeti létesítrnényekben kárt nem

okoáatnak, továbbá az ott tartózkodók pihenését, yalamint a rendeltetesszerű erdőgazŰlko-
dási tevékenységet indokolatlanul nem zavarhatjrák. A turák során, a kijelölt út kivételével
gyalogosan sem vehető igénybe az erdősítések területe, anig a rajtuk lévő farállomány a két

méter átlagos magasságot el nem éri.

A ben}rúitott engedélykérelem vonatkozásában az alábbiakban állapítottam meg a tényállast és

a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

Az érintett terület védett természeti területnek minősül az Örségi Nemzeti Park létesítéséről

szólő 412002. (|I.27.) KöM rendelet alapján.

A természet védelmérőI 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 38. § (1) bekezdés i.)
pontja alapjan ,,védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szül<séges

hilönösen kazasségi és tömegsporteseményekrendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű
sporttevékenys é g folytatás ához. "

A Tvt. 40. § (1) atapján ,,fokozottanvédett természeti területre történő belépéshez - a jelzett

turistautak és tanösvények kivételével - a természetvédelmi hatóságnak az igazgatóság szakér-

tői véleményénekfiglelembevételével kiadott engedélye szülrséges. A hilön jogszabályok alap-
ján erre feljogosított személyek - feladatuk ellátásához szülaéges mértékben - engedély nélkül

beléphetnek. "



Az érintett terület jelentős részben védett természeti területnek minősül az Őrségi Nemzeti
Park létesítéséről szőIő 412002. (I|.27 .) KöM rendelet alapjan. A belterületi szakaszok kivéte-
lével a tervezett tura útvonala további természetvédelmi oltalom alatt áll, mivel az európai kö-
zösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekíől szóló 27512004. (X.8.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) és a környezetvédelmi és vízügyi minisáer l4l20l0.
(V.11.) KvVM rendelete alapján Natura 2000 területnek minősül.

A beadvany áttanulmanyozását követően megállapítottam, hogy a beadványban kérelmezett
tűta - ahatározat rendelkezó részében rögzített feltételek betartása esetén - varhatóan termé-

szeti karokozással nem jiár, nem gyakorol jelentős hatást a kijelölés alapjául szolgáló fajokra
ill. élőhelyekre, a kijelölés céljával és a természetvédelmi érdekekkel nem ellentétes, ezért arr-

nak engedélyezéséről rendelkeáem.

Hatátozatom a Tvt. 38.§ (1) bekezdés i.) pontján alapul.

A follebbezés illetékfizetési kötelezettségét az illetékekről szőIő 1990. évi XCn. törvény (to-

vábbiakban: Itv.) 29.§ (2) bekezdése, mértékét XIIL címe 2, pontja írla elő. Az engedélyes és

azlgazgatőságaz Itv. 5.§ (1) bekezdése alapján teljes személyes illetékmentességben részesül.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, a jogorvoslati határidőt a 99. § (1)

bekezdés rőgzíti.

Felügyelőségem hatásköre a kömyezetvédelmi, természetvédelmi, vízúgyi hatósági és igazga-
üísi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 34712006. (XII.23,) Korm. rendelet 13. § (2)

bekezdésen,"illetekessege az 1.1§/ . sámú mellékletén alapul.

Szombathely, 2013 . méncius 27 .

Határozatomat kaoiák:
1 . Teljesítménytur azők T átrsasága ( 1 590 Budapest, Pf. : 1 1 0,)
2. Szombathelyi Erdészeti Zrt. (9700 Szombathely, Saághy u. 15.)

3. Órségi Nemzeti Parklgazgatóság (hivatali kapun keresáül: ONPI.)
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Bencsics Attila igazgatő
megbízásából

Balaton Tihamér s.k.
osztályvezető
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