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HATAROZAT

.{z Észa|- dunánlú]i Köm}.ezet\ éde]mi. Temlészet!édelmi és Vízügyi Felügye1őség, mint
elsólbkú természetr édelmi ható5ág a Teljesítmén}.túrázók Társasága (1035 Budapest, Raktár
u' 6') Iészére a ..Cuha'. elne\'ezésű telje sítménytúra m€gtartását Bakonyszentlászló,
Pápateszér' Fén.ves- heg1'. Farkas- heg1'. lenyőfő, Régi fenyőfői út, osfen}.ves, Pápalátó- kő'
Hódos- ér völgye' Kopasz- hegy, Cuha- völgy' Vinye, Zörög- hegy' Csesznek- Suttony'
Kőmosó- völgy. esesalek' Kis- Zifuijg-ol+ Kenj'eri- heg)'' Zsidó- Iét, Álsó- Cühe- \ö]g].,
o rd ög-  rc l  unond 'or .20| l .  jú| ius  l6 -  áo

engedélyezi

az alábbi elóirások betartása mellert|

A teljesítmén}túÍa álta1 igén}be vett terü]eten talá1ható temészeti értékek nem
szenvedhetnek károsodást'
A tura csak a kérelem mellékletét képező útvonalon haladhat.
A növényzeten maradandó jelzés nem helyezhető el. A .jelzéseket a túrát követően
haladéktalanul össze kell szedni-
A twa végezté\'el a terepet rendezetten, hulladéktól megtisztítva kell hátrahagynl.
A tula során az egyes á11omás- kontrollpontokhoz csakis a szolgáltatáSt biztosító, i]]et\'e
az egészségügyi személyzet jogosu1t gépjánnűvel behajtani a temészeti éfiékek
megóvásának maximáis fi gye1embe véte1ével'
Gépjrínnúvekkel közlekedni csak az arra kijelölt' aszfa1tos úton szabad.
Jelen engedély nem mentesít az .gyéb, jogszabáyokban előífi engedólyek'
hozzájárulások beszerzése aIól'

l l .

Jelen határozat e]]en a kézhezvételtől számítot| 10 munkanapon belül az olszágos
Környezetvéde]mí. Természetvédelmi és vízügyi Iőfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú
hatóságnál két példányban ben1ujtandó fellebbezésnek van he]ye.

A lratározat JoGERos:



A fellebbezés itletéke l0'000,-Ft (azaz Tízezer Íorint)' melyet a fellebbezés egyik példányrin
illetékbélyegben kell leróni. A fellebbezés az engedéiyes teúntetében illetékmáes.

INDoKoLÁs

A..Teljesítmén}túrázók Tlírsasága (1035 Budapest, Raktár u. 6.) képviseletében Fehérvári
Máté főIendező és Pin]<elt László elnök kérelmet nÉjtott be az Észak- <]unántúli
Kömyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Feltigyelőséghez, mint elsőfokú
természetvédelmi hatósághoz a 2011. júiius 16- án tewezett, ,,cuha'' elnevezéslj
teljesítmón}túB megrendezésének engedél1'ezése ilánt. A túra nagyobb része jelzett
turistautakon, kisebb szakasza jelzetlen erdei utakon vezet.
A jelzés nélküli szakaszokon az útvona]at a tura előtti napon kihe]yezett szalagozással
kívánják megjelölni, majd azokat a túra napjan, a tura befejezésit követően távolítanák el'
A rendezvényen, mely 3 távon (50, 35 és 25 km) halad, 200.250 ttuázó lészvételéIe
számítanak'
A kérclemhez mellékelt térképen jelölt útvonal étittti a 4lI991. ( I.22.) KTM rendelettel
létesített Magás. bakonyi Tájvédelmi Kötzetet' az országos Temészetvédelmi Tanács
l ] 961l95.l' sziímú hatiírozatával védette nyi|\ ánitott, a l 08/20-07' (xu'2 7 ' ) KvVM rendelettel
iinntaíott Fen} ófói- ősfen}.ves természet\ éde]nri teÍü]etet, eme]]ett Natula 2000 területeket is
(..EszaLi- Balont - HL BF30001).
A teméSzet r.édelméröl sZó]ó 1996' évi LIII' törvény 38'$ (1) bekezdés i) pontja szerint'
védett természeti tenileten a lemészetlédelmi hatóság engedélye sztikséges á közösségi és
tömegsportesemények rendezéséhez. spom'clsenyhez, technikai jellegű sporttevéken'ség
Í.oIFdlásáho..' Az európai kö7össégi jetentó(egü le"lne-/eL\édL'1]i renáeIteiesu teÍü|e ekro'.zolo 275 2004' íX'8't Korm. rend' q.6 i2,-cekezdes dJ pontja s,,erint' a \éden lermészeli
|eni]etnek nem minősülő Natura 2000 tert'Lleten a felügyelőség engedélye sziikséges a
ta]ajfelszínen. száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegspotesemény
rendezéséhez. r'alamint a technikai jell.gű spottevékenység fol}tatásához.
A \ ersenl a Kózép- dunántuli Kömtezehédelmi, Temészetvédeimi és Vízügyi Felügyelőség
i]leté|ességi leúletét is érinti. AZ eljfuást a megelőzés elve alapján (a közigazgatási hatóságl
eljárás és szolgáltaús általános szabályairól szóló 2004' évi CXL. ttirvény 21.$ (5) bekezdése
szerint több illelékes halóság közül az jár el, amelynél az eljrírás előbb indult meg) az Eszak-
dunánfuli Köm'ezetvédelmi. Temészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség folÍatta le' Az
el.jarásról a Felügyelőség éÍesítette a Közép. dunántúli Kömyezetvédelmi, 1ermészetr,édelmi
és vízügyi Fe]ügyelőséget, valamint a Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot a
verseny teruezett nyomvoÍalát ábrázoló helyszinrajz egy példányának megküldésével.
Az éítesítettek az eljárás ideje alatt észlevételt nem juttattak el a Felügyelőséghez.
A je]en hatfuozat lendelkező lészében foglalt feitételek betaftás; me]Iút a renoezvenv
lebonyolítása tennészetvédelmi éIdeket nem séIt' Natura 2000 tedlefue \ ítha!óa;
kedvezőtlen hatást nem gyakorol, ezéfi a hatóság az engedély megadása mellett döntött'
A hatóság ezúton is felhívja a figyelmet arra' hogy a feg}.veles biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálahól szó|ó 199,7. évi CLIX' törvény 12. $- ában
Íöglaltak szerint, a természetvédelmi ő.szolgálat tagia az igazgatóság működési tedletén
jogosuit és köteles- többek között. a temészet, valamint a Iégészeti ölökség védelméIe
vonatkozó előírások beíartását ellenőrizni; a természet és a légészeti őrökség védelmének
érdekeit séfiő, a természeti éftéket és területet - beleétve a védett temészeti éftéket és
terü]etet veszé]yeztető vagy károsító, valamiít régészeti ]előhelyet klíosító jogellenes
cselekményt e]követő személ)'t cse]ekményének abbahagyására felszólítani' feltártóztatni,
ig.17ol1a]ni. eIlene e|járast kezdemenJ e7ni.



A Trt. 5.$ (1) bekezdése szelint minden természetes és jogi személy, valamint más szefvezet

kotelessége a temészeti éÍtékek és teÍületek védelme' Ennek érdekében a tőlük elvárható

mértékben kötelesek közleműkijdni a veszélyhelyzetek és karosodások megelőzésében, a

károk eíyhítésében, következményeik megsziintetésében, a károsodás eiőtti áltapot

hel}teállításában' védett természeti értéknek minősül a T\,'t. 4.s e') pont szerint e töNény

vajy más jogszabály által védetté. fokozottan védetté nyilvanított élő szenezet egyede'

r"j'úoesi aátj-u, s"utusza, alnak sziírmazéka' il)etőleg az é1ő szervezetek életközösségei.
í r"t. +z.s. (l) és 43'$ (i) bekezdése sze nt tilos a védett íövényfajok egyedeinek

veszélyeáetése, engedély nélküli elpusztítása, kírosítása, élőhelyeinek veszé]yeztelése'

kírosíiása; tilos u uéd"tt állutfujok egyedének zavarása, klírosítása, kínzása, e]pusztitása,

szaporodásának és más élettevékinységének veszélyeztetése, lakó-, é1ő-, táplálkozó-, költő.'

pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolás4 károsítása.
i hatóság-'az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről a közigazgatási hatósági eljárás és

szolgátatás altalános szabályaiól szóló 2004' évi cXL törvény (továbbiakban Ket.) 72. s (1)

bek;dés da) pontja alapján tájékozra|La. a fellebbezés jogát a Ket. 98'$-a biáosítja. A

fel1ebbezés i11eiékét az illetékekről szóló 1990' évi xclll. tön'ény (ltv') xIlI' cím 2'a) pontja

alapján állapította meg. Az engedélyes teljes személyes il]etékmentessége az Itv.5.$ (1)

bekezdés d) pontjrín. ill. (2) és (3) bekezdésén alapul'
.{z eljárás 2oli' március 2- án irrdult. a hatóság az engedély a Tv1. 76.$ (1) bekezdésében

rögzített hatáÍidőn belül adta meg.
.{ hatóság újékoztatja az tigfeleket' hogy a Ket. 66'$ (1) bekezdése szerint, aki az eljrirás

során .Jamil)' hatámapot. határidőt .jnhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet

teiesZthet e]ó'
A hatóság hatasktjre a fent idézett jogszabáyhelyeken és a kömyezetvédelmi,
temészetv;delmi' vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellá1ó szervek kijelöléséről szóló

34,712006' én_ 23j rorm. rendele1..13.s (1)-(2) bekezdésén, il1etékessége a

kőrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási fe]adatokat ellátó sze.vek

kije1óléséről szóIó 34.712006: (xII' 23.) Konn. Íende]et 1' szrímú mel]éklet lv. fejezet 1./A')

Dontián alapul'

Németh Zoltlín s.k.
igazgató


