
       KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI 
FELÜGYELŐSÉG

Ügyszám: 15608/2014.
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Tárgy: eljárás megszüntetése 

V É G ZÉ S

1.00 A  Teljesítménytúrázók  Társasága  (1035  Budapest,  Raktár  u.  6.,  KÜJ:  102252051,  
KSH:  18083000-9312-521-01,  továbbiakban:  Kérelmező)  által  benyújtott  kérelem 
alapján  a  Pétfürdő  térségében,  2014.  július  18-ára  tervezett  éjszakai  10  km-es 
teljesítménytúra  megrendezésének engedélyezése tárgyában a 15608/2014.  ügyszámon 
indult közigazgatási hatósági

eljárást megszüntetem.

2.00 Eljárási költség nem merült fel.

3.00 Döntésem  ellen,  annak  közlésétől  számított  15  napon  belül,  az  Országos 
Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főfelügyelőséghez  (továbbiakban: 
Főfelügyelőség)  címzett,  de  hozzám  2  példányban  benyújtott  –  illetékköteles  – 
fellebbezéssel  lehet  élni.  A  Főfelügyelőség  jelen  döntést  helybenhagyhatja, 
megváltoztathatja  vagy megsemmisítheti,  avagy a  megsemmisítés  mellett  új  eljárásra 
utasíthat.

I N D O K O L Á S

A  Közép-dunántúli  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Felügyelőségen  (továbbiakban: 
Felügyelőség) a Teljesítménytúrázók Társasága (1035 Budapest, Raktár u. 6., KÜJ: 102252051, 
továbbiakban: Kérelmező) 2014. június 12-én érkezett kérelme alapján eljárás indult a Pétfürdő 
térségében, 2014. július 18-ára, előre láthatóan 100 fő résztvételével tervezett éjszakai 10 km-es 
teljesítménytúra megrendezésének engedélyezése tárgyában.

A  kérelem  alapján  a  túra  útvonala  részben  érinti  az európai  közösségi  jelentőségű 
természetvédelmi  rendeltetésű  területekkel  érintett  földrészletekről  szóló  14/2010.  (V.  11.) 
KvVM  rendelet alapján  a  Péti-hegy  (HUBF20021)  megnevezésű  kiemelt  jelentőségű 
természetmegőrzési Natura 2000 területet. 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 
(X. 8.) Korm. rendelet  (továbbiakban: Natura rendelet)  9. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 
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. 

Fentiekre tekintettel a 47580/2014. iktatószámon hiánypótlás keretében felhívtam a Kérelmezőt, 
nyilatkozzon arról, hogy a rendezvényen résztvevők száma várhatóan 100 fő fölött lesz-e. A 
Kérelmező 2014. június 19-én érkezett válaszában arról nyilatkozott, hogy a résztvevők száma 
várhatóan 100 fő alatt marad.
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Ennek  megfelelően  az  eljárást  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 30. § b) pontja és a 31. § (1) 
bekezdésének a) pontja szerint megszüntettem.

A jogorvoslat lehetőségét a Ket. 98. § (3) bekezdés c) pontja 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.

Az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény 29.  §  (4)  bekezdés  szerint  végzés  elleni 
fellebbezésért  –  ha  e  törvény másként  nem rendelkezik  –  3000 forint  illetéket  kell  fizetni,  
kivéve, ha az ügyfél teljes személyes illetékmentességben részesül. 

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.

Székesfehérvár, 2014. július 15.

Dr. Zay Andrea
igazgató megbízásából:

Bognár József s.k.
engedélyezési igazgatóhelyettes

Kiadmány hiteléül:
Simon Ilona

engedélyezési előadó

Kapják:
1. Teljesítménytúrázók Társasága, 1590 Budapest, Pf. 110.+ tv + email: 

ttt.levelek@gmail.com 
2. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, 8229 Csopak, Kossuth u. 16. +tv 
3. Irattár 
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