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HÁTARozAT

1.0o A Telj.sihénytuÉzrók TíEeaóga (]59o BÚdápe$. Rakár u. 6.. KÜJ |0225205|)
CovábbirkbJn Engedé|yé9 Íéserc oÍzágosan védet lermés@titerü|eten. a bcnyújtot
kéÍélen meL|éklelét képcz.i té*épvázl.lon íbáblt útvonalon sihleE csabrLn&k-
K.jklslaiTr c\epúkLi.nl Na(|ke,iÍeIl?ldnrall.s:aúin\t7
^lcsabi |.I)p]onm]n ' s ! rsóhrdjar - 201|. november 27 ére lei\ten Régilemp|omok
íyomíb.l gyl|ogos t.]jesínrétrytúÍít |00 l50 fó .é\zvét|éVel' az alábbi e|óíiúok

engldélyezeh.

2.00. Az Enledó|yes kilte|cs felhívni l Íévtvevók figyelmét m4 hogy l te!ékenysée sorín a
vadoné|ó á]hlok 7avxlíY. va]ami't i ]tdetél lokozoMn védett Dövédydk. í|] ok Ús
í\ványok. kózdek gyújté*, ltí.osí|íÍ li]os és kölc|ezö ]z é.ink( léd.( lcmésEli
Eriikkk íLLapoúnak és éíéke]iek megöÍZse és l lonalkdzó szíbályok. e|öíások

3'00' Jekn hÍífuZrÓ( vlg' rnnlk máso|atít ízEtrgedé]ye\ kóteks

4'00' A gyr]ogos leÚe\íménytÚú m.gk.zdés..lö( hírom munk'nappl|l Balalon tf|Vidéki
\emzeli Pa lgrzgalóst illctékcs mÜnklli$ít (BéLJiss! C.ibor ' 3049]a0$)

5'00' A gyl ogol le|jeí.ménylúr. $Ín a kéElemhez.sdoh lérklp\íu|]t.nlelöx ú{yonala('
sihneq csabftndek Kókl@rujor . (bepúkdjú,1 Nal:!ke!.l u,!la,n,!
s.lnlij|Iincsabi |.hp|an|ü! Alcsab i le,! ploDt.ll s!Bd''q,| keL|hÁZnálni

Ú.] nyomvonaIrk kir!rkítís tjIos'

6'00' A Í.Ddezvé|y b€tijezésél kóveióen. d gyn|ogos te|jesírményúrr útyonalín*
he|]'szÍneit' áz i!énybgrú t.rü|eteke. legkésóbb 20Ll' nov.nber 23rg az e.eddi
á]L]potba vissa kell állírni. lfiDlyí.k kerelében az útvonal je|zésként hosznált
nüanyassa|.sokll cIke|]úvoIilanj.lovíbbíx ktletkczct hulhdék ij$agyíÚlóíÍő| és
ki].lóll hu |]adékgyi|j lóbe tijdénó e Lhe|yezésé Íó| go ndo s kodni kel |.

7'00' Á kéreImezó te|jes 9ché]yes i||elóknünlcsslgben .éVesü|. ég!éb eLjírísi kö|tség nem

3.00. Az Eng.dé|yes a dónlés köZlé* előÍ |c'nondo(! fe||ebbezésijogíró|'

unrk' rF arr,*lzr t^n^t,3mk rtibceúnúur
rddoo, (22) sr'r,300
Tddri: (22) 313 .ó4

Ugytákolg]i|9t (11) 514.3|0

úln ysú: + | 5!
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.|e].jesfu.énylúÍíZók Tísa\ágo (1590 Bodapes! RakNfu u' ó' KUJ: l0225205l, továbbirkban:
Engtdé|yes) Észére oEztosrn védet lennészcti |crüLécn. a benyújlo! kére|em re|Léklelél
kép€ző léÍképvizLaton ábrízo|l úlvomlon 2011 novenbeÍ 2?+re teNezett RégL lomplTfook
nyo míba n gylloeos tc |j ésíÍÉnyt ún mesrcnde2éséheu. l 0o l 50 fö njszvéte |é Vel kéí e nge dély!'

A me]Lék.l úaTna| lérképvíz|ih lpjín aiúQjg]at lurhúulakoí' iIlélvejelzrlen e'deiés
Ílai Uhkon ve7rt. . lú.lúNonr]ak közül a jells nélkü|i szakaszokoD müanyagsa|qok
keúlrck kihelyczésfu. meIyngk e]livo|Ílásíól az e|óíások a|!p.jín Íendelkezlen
A kéf|met m8vizsgí|va megÁ]|apltot.m, hT€y x .ervezeB levékenysó8 a Éndélkeó .észben
foglah c|óíÍ'so( bellnísa mo|let, l lemésati éíékekE, védeÍ lajok, iuelrt é|óhe]yek kcdvező
tmészelvá]e|mi he|yze'ére. r védet bmésa! tefi|ct íllapo|íra és je]|egére kárcs harásrl
nem |ev' eZí há(áfuaronr .ende|kezó rész']ben fo8|]kak s4|nt donlóÍcfi'
A Fel*ye|ósÉ8 a Ba|.ton fe|vidékj Nemeti Pírk trzlatóságot (ovábbj*ban: I8azedósíg)
26]02/20]l' iktí|ószámon éfusíelte az c|jáÍfu megindnásíró|. A Fe|ügyelóség D kazgatóság
34697D0||' iktatósáfoú nyi]alkozatáb.n fog]altakat je]en hal-írczll rendelkező észéíek
kil|akítí5a sonín figyeIenbe velle.

Az Eneedé|]'es ]9953/20ll' jkxtós,,ínÓn meBkii|dt a FcLÜgye|ős* ÉszéE rz lgr4atósá3
ny' |]tkozJiíbln foc]all. kí a k meglelelóen njódoíto( úlvonl|lént r

A kéÍclenhez csrto|l lérkép kivísrl dapján a gys|ogos t|jeí.ménylúm Íódositot úivond!: -
sii,,q c b,end?k KókuldajDr G!?PúkLi.ik - N!&|k{.i ienPl,nrdn
<'' ]' J' ',L' d : l ' I D]Utf'n 4]' 'oÜl l ' rr',|i or :I3ah,' ]'r

H ÍÚatÓmala teméyet védelméÍó|szó|ó 1996. éViLn' (v,33 $ (|) b€ke,-dés i) ponlj.
alapjjn adlam ner TíÍgyi h.tíÍoalb.n e]öírásokll a llmÚszet
véd.]mérő| Mó]ó l99ó éviLI ..'Ívény (loyíbbi]kbr: Tvi) l7 $ (2) bckczdés és 42a3' $ (l)
bekezdés á|{pján r temlésze.i trüLel íllapotínak ésje||egének mqóÚésc érdekébeÍ tetem'

Tíjékozt.tom .z Engedé|yes. hogy e óÍráslim mgszeBése esetén. a lemlésal VódelÍÉÍó| sóló
199ó' évi Lm' tv, (Tvt,) 30' $'a aLapjín rjoge|lenel tevékenyÉs végzóje t.mésze(éde|mi
bírí'q fizetéséLe kolc|os, jlLéive a Fe|ügye|ösó! l Tvt, 3? s (]) be| €zdése ohp.jín kötel.s r
le véken ység fo |ybtí{tó| e hilkni

Azon ülyfe]gk csetében, akikke] a Felúgyülóség dönté$t poÍal úton kózli. a kjzisl4 ási
haróságj e].jirÁs és szo|!áh ís í]lalános szabí|yairól sóló 2004, évi cxl' tö.vény
(tov]'bbiakban: Keo 73 { (l0) bekezdét É5 . 99' 5 (]) blkezdése llapjín a közlé\tó|. aaz l
kéZhczvéie]ú]színlilo( 15 nv ílLEndeIkezéveajogoÍos|.ti kérelem b.íyújlásíÍr'

J.|en hrtjlo7al a Ket' l23' s (2) bekezdés l) ponl']a.].pján' ficycIemmel' |23,t (l) bekezdés
b) poíljíra a kózlé$el joge.órc emcIkcdik. ckinteteI rÍa, hogy az Engedé|yes . dT|tés közlésé
c|ót |emondotr fel|ebbezési,]ogáról és rz úgyben nLn.se||enéídekú trgyfé|.

Az i|]etékekröl szóló l99o' évi xclü.lőFény 5's (|) bekezdés d) ponÜ] ]|rPjín D EnEedé]yes
te|js szené|yes i|]eléknentésséEben Észesüh.

Az ügyinÉzési h.láridő |oEIlének napja 201l.05'27'

A f.lúgye]ósé! u ti8yinléls a je|en dönÉs poíír. adísívrl Léáír. így az úglintézési
haúidót negbdonnak leki'ti'

A Fe]ii8)€ |ósés a d.jn'ósÚ t á kömye 7etvéde Imi' te Ímész.tvó de Im i. vízilgyi hrtóúgi és iglzgi.ísi
fe|ídalo]$l e||átó \zoÍvek kijg|ö|ésóó| szó]ó 347/2006 (xll2]') fum .ende|et |]' s (l)
bekezdésés.Tvt 33' s (l) bekezdés i) pontj. srerinti hatísköéb€n és a Kom, Ende|et5 ! (2)
bekezdés és l sz me|lék].t Iv' fljcet 3, ponÜa. va]amjlt a Ket 2l's (l) bckczdés c) pontjr
sz*inti i ||uúke$ége a |ap] ín . |járvJ ho7l! mcg.
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'el.n határTál hltósági ny jIvánlaíásb! véEl&ől jnÉz]adlem.

sÉ*esf.hérvár' 20ll' núj6 ]l'

D.. Zay AndM
i8azgató regbíásáMl

KiadbáDy hirdéiil:

Papp b|a lq4 s.mé Móré Arikd 9k.
engedelyf7é9 :!odJ ügykUe|ó . ^ trcedé|)eAi 'gozg.lob.|yeÍe.
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