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H A T Á R O Z A T  

 

1.00 A Szent Jakab Millenniumi Zarándok Egyesület (1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 38., 
KÜJ: 103045755, KSH: 18101209-9499-529-01, továbbiakban: Engedélyes) részére 
Badacsonytomaj és Kisapáti térségében, 2015. november 28-ára 400-450 fő részvételével 
tervezett „Tanúhegyek nyomában” elnevezésű – 40, 20, 15 és 10 km-es – gyalogos 
teljesítménytúra megrendezését az alábbi feltételekkel 

engedélyezem. 

Természetvédelmi előírások: 

2.00 Jelen határozatot, vagy annak másolatát a tevékenység végzése során az Engedélyesnek a 
helyszínen magánál kell tartania és a vonatkozó előírásokról a rendezvény összes résztvevőjét 
tájékoztatnia kell. 

3.00 Az Engedélyes köteles felhívni a résztvevők figyelmét az érintett védett és Natura 2000 terület 
állapotának, értékeinek megőrzésére és a vonatkozó szabályok, előírások betartására, valamint 
arra, hogy a túra során a vadon élő állatok zavarása, a növények, állatok, ásványok és kőzetek 
gyűjtése, károsítása tilos. 

4.00 A túra megkezdése előtt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: 
Igazgatóság) illetékes munkatársát (Békássy Gábor – 30/491-0058) értesíteni kell. 

5.00 A gyalogos teljesítménytúra során a jelen határozat mellékletét képező térképmásolat szerinti 
útvonalat kell használni, új nyomvonalak kialakítása tilos.  

6.00 A túra által érintett fokozottan védett területeken (Badacsony, Szent György-hegy, Gulács és 
Tóti-hegy) csak a kijelölt turista utak vehetők igénybe. 

7.00 A túra során a szalagok, egyéb jelzések kizárólag a terület növényzetének megóvása mellett 
helyezhetők el, azok szegezése tilos. A turistajelzések felújításának kivételével maradandó 
jelzés (pl. festékszóró) nem alkalmazható. 

8.00 A rendezvény előkészítése, megrendezése és a terület elhagyása során földmunkák végzése, a 
gyepszint bolygatása, ásása, valamint fák és cserjék kivágása tilos. 

9.00 Tűzgyújtás kizárólag csak erre kialakított és kijelölt tűzrakó helyen történhet. Tűzgyújtási 
tilalom esetén a tűzgyújtás tilos! 
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10.00 Ellenőrző/frissítő pont csak erdészeti utak, földutak kiszélesedő elágazásaihoz, illetve olyan 
helyen telepíthető, ahol az a természetes talajtakaróban taposási kárral nem jár.  

11.00 Lakott területeken kívül védett, vagy Natura 2000 területen a rendezvényhez kapcsolódó 
kiszolgáló egység nem létesíthető, elektromos vagy egyéb hangosítás tilos. 

12.00 A rendezvény befejezését követően, a túra útvonalának helyszíneit, az igénybevett területeket 
legkésőbb 2015. november 29-ig az eredeti állapotba vissza kell állítani, amelynek keretében a 
kihelyezett jelzőszalagokat, egyéb jelzéseket el kell távolítani, továbbá a keletkezett hulladék 
összegyűjtéséről és kijelölt hulladékgyűjtőbe történő elhelyezéséről gondoskodni kell.  

13.00 Jelen engedély csak a területtulajdonosok, vagyonkezelők hozzájárulásával együtt érvényes és 
nem mentesít más (pl. illetékes vadásztársaságtól, erdészettől származó) engedélyek beszerzése 
alól. 

14.00 A Fejér Megyei Kormányhivatal jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes 
teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges 
intézkedéseket. 

15.00 Az Engedélyes teljes személyes illetékmentességben részesült, egyéb eljárási költség nem 
merült fel.  

16.00 Az Engedélyes a fellebbezési jogáról lemondott. 

17.00 Döntésem ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (továbbiakban: Főfelügyelőség) címzett, de hozzám 2 
példányban benyújtandó – 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 Szent Jakab Millenniumi Zarándok Egyesület (1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 38., KÜJ: 
103045755, KSH: 18101209-9499-529-01, továbbiakban: Engedélyes) a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (továbbiakban: 
Kormányhivatal) 2015. szeptember 16-án érkezett kérelmében Badacsonytomaj és Kisapáti 
térségében, 2015. november 28-ára 400-450 fő részvételével tervezett „Tanúhegyek nyomában” 
elnevezésű – 40, 20, 15 és 10 km-es – gyalogos teljesítménytúra megrendezéséhez kért engedélyt.  

A túra 40, 15 és 20A résztávja Badacsonytomajból, 20B és 10 km-es résztávja Kisapátiból, a Kaán 
Károly kulcsosházból indul, a cél a kulcsosházban és Badacsonytomajban lesz. A rendezvényen 
előreláthatólag 400-450 túrázó vesz részt. A turistajelzéssel nem jelzett szakaszokon kizárólag már 
meglévő utakon és ösvényeken halad a túra útvonala. Az ellenőrző pontokon szemétgyűjtőt helyeznek 
el a túra idejére. Gépkocsival csak a közforgalomra megnyitott utakat használják. 

A tervezett rendezvény összes távja érinti a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről szóló 
31/1997. (IX.23.) KTM rendeletben kijelölt országos jelentőségű védett természeti területet, illetve 
annak fokozottan védett területrészeit is. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján a 40, 
20A, illetve 20B távok a Badacsony (HUBF20025) és a Szent György-hegy (HUBF20020) kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési, a 10 km-es táv a Szent György-hegy (HUBF20020) kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 területen halad át. 

A Kormányhivatal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot (továbbiakban: Igazgatóság), 
valamint a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.-t a 61001/2015. iktatószámú levelében értesítette az 
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eljárás megindításáról. Az Igazgatóság 4474-3/2015. sz. ügyféli nyilatkozatában foglaltakat jelen 
határozat meghozatala során figyelembe vettem. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5.§ (1) bekezdés d) pontja alapján az Engedélyes teljes 
személyes illetékmentességben részesült. 

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben foglalt 
előírások betartása mellett, a természeti értékek, természetvédelmi helyzetére, a védett természeti 
terület állapotára és jellegére káros hatással nem lesz. A Kormányhivatal a kérelmet az európai 
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10. § (1) bekezdése szerint megvizsgálta és megállapította, hogy a 
túra megrendezésének a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett a Natura 2000 terület 
jelölésének alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajokra és élőhelytípusokra jelentős hatása nem 
várható. 

Tárgyi határozat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 38. § (1) 
bekezdésének i) pontján alapul. Előírásaimat a Tvt. 31. § illetve a Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján 
a védett természeti terület és a Natura 2000 terület állapotának és jellegének megőrzése, illetve a 
védett növény- és állatfajok védelme, károsodásuk megelőzése érdekében a Tvt. 42. § (1) bekezdése és 
43. § (1) bekezdése alapján tettem. 

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy a 2.00. - 12.00. pontokba foglalt előírásaim megszegése esetén a 
Tvt. 80. §-a alapján a jogellenes tevékenység végzője természetvédelmi bírság fizetésére köteles, 
illetve a Kormányhivatal a Tvt. 37. § (3) bekezdése alapján köteles a tevékenység folytatásától 
eltiltani. 

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2015. december 16. 

A Kormányhivatal az ügyintézést jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt 
megtartottnak tekinti. 

A határozatban foglalt teljesítési határidők meg nem tartásának és az önkéntes teljesítés elmaradásának 
jogkövetkezményére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdésének df) pontjában foglaltakat figyelembe 
véve tettem előírást. 

Az Engedélyes kérelmében fellebbezési jogáról lemondott. 

A jogorvoslat lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja. 

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Kormányhivatal 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 Itv. Mellékletének XIII. fejezet 2. a) pontja alapján a fellebbezés illetéke az alapeljárás illetékének 
kétszerese, 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) bekezdésének a) pontja alapján. 

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy a Ket. 73/A. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, 
amennyiben a fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond 
fellebbezési jogáról vagy visszavonja fellebbezését, az utolsó kézhez kapott lemondás vagy 
visszavonás napján tárgyi határozat jogerőssé válik. 

A tevékenység időpontjára tekintettel, felhívom az Engedélyes figyelmét arra, hogy tárgyi 
tevékenység kizárólag jogerős engedély birtokában végezhető. 

A Kormányhivatal a döntését a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 
rendelet) 13. §-a és a Tvt. 38. § (1) bekezdésének i) pontja szerinti hatáskörében, valamint a Korm. 
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rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése és a 2. számú melléklet 4. pontja, a 3. számú melléklet 1.2. pontja és a 
Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg. 

 

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem. A kiadmányozási jog gyakorlása a 
Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 3/2015. (III.31.) utasítása alapján 
történt. 

Székesfehérvár, 2015. november 24.  
 
 
 Dr. Simon László 
 kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából 
 
 
 
 Kovács Béla s.k.  
 osztályvezető 
 
 
 
 
 

                  Kiadmány hiteléül: 
                      Papp Éva 
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Kapják: 
1. Szent Jakab Millenniumi Zarándok Egyesület, 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 38. + tv. + 

melléklet + e-mail: katog@freemail.hu 
2. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, 8229 Csopak, Kossuth u. 16. + tv. + melléklet + e-

mail: bfnp@bfnp.hu 
3. Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt., 8500 Pápa, Jókai u. 46. + tv. + melléklet 
4. Irattár + melléklet 
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5. Hatósági nyilvántartás + melléklet 
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