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Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
 
9002 Győr, Pf.  471. 
 
 
Tárgy: Engedélykérelem – Cuha teljesítménytúra 
 
Tisztelt Felügyelőség! 
 

Egyesületünk 2011. július 16-án (szombaton) „Cuha” néven teljesítménytúrát rendez három 
változatban, 50, 35 és 25 km-es távon. A túra útvonala Bakonyszentlászló, Pápateszér, Fényes-
hegy, Farkas-hegy, Fenyőfő, Régi fenyőfői út, Ősfenyves, Pápalátó-kő, Hódos-ér völgye, Kopasz-
hegy, Cuha-völgy, Vinye, Zörög-hegy, Csesznek-Suttony, Kőmosó-völgy, Csesznek, Kis-Zörög-
oldal, Kenyeri-hegy, Zsidó-rét, Alsó-Cuha-völgy, Ördög-rét térségében jelzett turistautakon, 
illetve (a mellékelt térképvázlaton szaggatottan jelölt szakaszokon) jelzetlen erdei utakon vezet. A 
jelzés nélküli szakaszokon az útvonalat a túra előtti napon kihelyezett szalagozással megerősítjük; 
a szalagokat a túra napján eltávolítjuk, maradandó jelzést nem hagyunk. 

A rendezvényen előre láthatólag 200–250 túrázó vesz részt. 

Teljesítménytúránk a Teljesítménytúrázók Társasága közhasznú egyesület által szervezett 
non-profit gyalogos természetjáró rendezvény. A túrán különös figyelmet fordítunk a természet 
értékeinek megóvására és a szemét keletkezésének megakadályozására. Ennek érdekében minden 
ellenőrzőponton szemétgyűjtőt helyezünk el a túra idejére. A természetvédelmi előírások 
betartására külön felhívjuk a résztvevők figyelmét. A közforgalom elől lezárt erdészeti utakra az 
illetékes erdészettől a rendezésben részt vevők részére gépjármű behajtási engedélyt kérünk. 

Alulírott Pinkert László, mint a Teljesítménytúrázók Társaságának elnöke, ezúton nyilatkozom, 
hogy a 2010. évben folytatott tevékenységéből a Teljesítménytúrázók Társaságának társasági 
adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, ezért illetékmentességben részesül. A 2004. évi CXL. 
tv. 128. § (2) bek. a) pontja szerint kérelmünk teljesítése esetén lemondunk a fellebbezés jogáról. 

Kérem a megadott információk alapján a Felügyelőség hozzájárulását a túra megrendezéséhez. 
 
Budapest, 2011. február 21. 
 

Tisztelettel 
 
 
  Fehérvári Máté Pinkert László 
  főrendező elnök 
 
Melléklet:  a túra útvonalának térképvázlata 1 lap 
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