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HATÁROZAT

A Teljesítménytúrázók Társasága (1035 Budapest, Raktár u. 6.), mint engedélyes részére az Őrségi
Nemzeti Park területén, mint védett természeti területen 2015. május 9-én tervezett "Őrség" nevű 50,
30, 20 km-es és a 2015. május 10-én tervezett .Vendvidék" nevű 25, és 12 km-es teljesítmény túrák
magyarországi szakaszának megrendezését az alábbiak szerint

1.

engedélyezem

"Őrség" túraútvonal: Őriszentpéter, Templomszer, Zala-völgye, Szalafő, Pityerszer, Hodosi-tó, Dolenci
(Dolány), Farkasfa, Kondorfa, Lugos-patak völgye, Ispánk, Bárkás-tó
.,Vendvidék" túraútvonal: Felsöszölnök, Hármashatár, János-hegy, Felsőszölnök, malom, Kétvölgy,
harangláb, Kétvölgy, kilátó, Kétvölgy határpont, Kerkafő, Felsőszölnök

II.

Engedélyem az alábbi feltételek betartása mellett érvényes

A túra valóban csak a kijelölt turistaútvonalon kerülhet lebonyolításra, annak során az engedélyes
köteles az erdöröl, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény az
erdő látogatására vonatkozó 91.§ (4) és (5) bekezdésében foglaltakat maradéktalanul betartani, ill.
betartatásáról gondoskodni.
A túrát teljesíteni kívánók figyelmét fel kell hívni az érintett természeti terület állapotának és
értékeinek megőrzésére, a hulladékkezelési szabályok betartására!
A keletkező hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról az engedélyesnek gondoskodni kell, a
helyszínt eredeti állapotban kell visszahagyni.
A rendezvény során törekedni kell arra, hogy a zavarás a lehető legkisebb mértékű legyen.
A környező erdőkben sátrazni tilos.
Gépjárművel csak a közforgalom számára megnyitott utakon lehet közlekedni.
A túrákon hangosítás nem használható.
Tűz gyújtása csak a kijelölt tűzrakóhelyeken lehetséges.

Ill.

Az eljárás során illeték, ill. igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.
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IV.

Jelen határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőségnek címzett (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.), de az első fokon
eljáró hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó illetékmentes fellebbezéssellehet élni.

INDOKOLÁS

A Teljesítménytúrázók Társasága (1035 Budapest, Raktár u. 6.) 2015. február 9-én érkezett
beadványában kérte az általa 2015. május 10-én tervezett .Vendvidék" nevű 25, és 12 km-es és a 2015.
május 9-én tervezett .Örséq" nevű 50, 30, 20 km-es teljesítmény túrák magyarországi szakaszának
megrendezésének engedélyezését Hatóságomtól.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény
(továbbiakban: Ket.) 29. § (5) bekezdése alapján az engedélyezési eljárás megindításáról tájékoztattam
a Szombathelyi Erdészeti Zrt-t (továbbiakban: Zrt.) és az Örségi Nemzeti Park Igazgatóságot
(továbbiakban: Igazgatóság), mint az érintett terület természetvédelmi kezelőjét, amelytől egyben a Ket.
26. § (1) bekezdés c) pontja alapján belföldi jogsegély formájában és a környezetvédelmi,
természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése alapján - belföldi jogsegélyként - megkerestem,
hogy tárgyi ügy megítélését elősegítő adatot, tényt szíveskedjék megadni Hatóságom részére. Az
Igazgatóság 31-541-2/2015. szám alatt tett nyilatkozatát jelen határozatom meghozatala során
figyelembe vettem. A Zrt. jelen határozatom kiadásáig nyilatkozattételi jogával nem élt.

Az érintett terület védett természeti területnek minősül az Örségi Nemzeti Park létesítéséről szóló
4/2002. (II. 27.) KöM rendelet alapján.

A természet védelméről 1996. évi Lill. törvény (továbbiakban: Tvt.) 38. § (1) bekezdés i) pontja alapján
"védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen közösséqi és
tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység
folytatásához. "

A Tvt. 40. § (1) alapján "Fokozottan védett természeti területre történő belépéshez - a jelzett turistautak
és tanösvények kivételével - a természetvédelmi hatóságnak az igazgatóság szakértői véleményének
figyelembevételével kiadott engedélye szükséges. A külön jogszabályok alapján erre feljogosított
személyek - feladatuk ellátásához szükséges mértékben - engedély nélkül beléphetnek."

Az érintett terület jelentős részben védett természeti területnek minősül az Örségi Nemzeti Park
létesítéséről szóló 4/2002. (II. 27.) KöM rendelet alapján. A belterületi szakaszok kivételével a tervezett
túra útvonala további természetvédelmi oltalom alatt áll, mivel az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelete alapján Natura
2000 területnek minősül.

A beadvány áttanulmányozását követően megállapítottam, hogya beadványban kérelmezett túra - a
határozat rendelkező részében rögzített feltételek betartása esetén - várhatóan természeti károkozással
nem jár, nem gyakorol jelentős hatást a kijelölés alapjául szolgáló fajokra ill. élőhelyekre, a kijelölés
céljával és a természetvédelmi érdekekkel nem ellentétes, ezért annak engedélyezéséről rendelkeztem.

Határozatom a Tvt. 38. § (1) bekezdés i) pontján alapul.
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A fellebbezés illetékfizetési kötelezettségét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban:
Itv.) 29. § (2) bekezdése, mértékét XIII. címe 2. pontja írja elő. Az engedélyes az 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
rögzíti.

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály hatáskörét a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 71/2015. (Ill. 30.) Karm. rendelet 13. § (2) bekezdés állapítja meg, illetékességét a 2. sz.
mellékletének 3. pontja rögzíti.

Határozatomat kapják:
1. Teljesítménytúrázók Társasága (1590 Budapest, Pf.: 110.)
2. Szombathelyi Erdészeti Zrt. (9700 Szombathely, Saághy u. 15.)
3. Örségi Nemzeti Park Igazgatóság (hivatali kapun keresztül: ONPI.)

Szombathely, 2015. május ,P,~
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