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Ügyszámunk: 24442/2010.
Iktatószámunk: 85769/10
Ügyintézőnk: Kaszián Ágota
Melléklet: túraútvonal térkép másolata

Tárgy: Tanúhegyek nyomában teljesítménytúra, terepfutó verseny engedélyezése Natura 
2000  területén,  valamint  a  Balaton-felvidéki  Nemzeti  Park  védett  természeti 
területén.

HATÁROZAT

1.00 Teljesítménytúrázók  Társasága (1035  Budapest,  Raktár  u.  6.,  KÜJ:  102252051) 
(továbbiakban: Engedélyes) részére a Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett területein 
és  a  Badacsony  (HUBF20025), Szent  György-hegy  (HUBF20020) és  Balaton 
(HUF30002) elnevezésű különleges madár- és élőhelyvédelmi Natura 2000 területein, 
azaz Szigliget  – Badacsonytördemic – Badacsonytomaj – Nemesgulács – Kisapáti  –  
Káptalantóti  –  Tóti-hegy  –  Szent-György-hegy  –  Hegymagas  körzetében  található 
kijelölt  turista  útvonalakon  2010.  november  27-én  tervezett  Tanúhegyek  nyomában 
teljesítménytúra,  terepfutó  verseny  400-450  fő  részvételével,  az  alábbi  előírások 
betartása mellett 

engedélyezem.

2.00. Az Engedélyes köteles felhívni a résztvevők figyelmét arra, hogy a tevékenység során a 
vadon élő állatok zavarás, valamint a védett és fokozottan védett növények, állatok és 
ásványok, kőzetek gyűjtése, károsítása tilos és kötelező az érintett Natura 2000 és védett 
természeti  területek  állapotának és  értékeinek  megőrzése  és  a  vonatkozó szabályok, 
előírások betartása.

3.00. Jelen határozatot, vagy annak másolatát az Engedélyes köteles a helyszínen tartani.

4.00. A teljesítménytúra és a terepfutó verseny megkezdése előtt a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatóság illetékes munkatársát (Békási Gábor – 30/4910058) értesíteni kell. 

5.00. A Tanúhegyek nyomában elnevezésű 15 km-es, 10 km-es teljesítménytúra, 40 km-es, 
20A  és  20B  km-es terepfutó  verseny  során  a  kérelemhez  csatolt  térképi  melléklet 
útvonalait, turistaútvonalait kell használni, új nyomvonalak kialakítása tilos.

6.00. A rendezvény befejezését követően, a teljesítménytúra, terepfutó verseny útvonalának 
helyszíneit, igénybevett területeket legkésőbb 2010. november 28-ig az eredeti állapotba 
vissza  kell  állítani,  amelynek  keretében  a  keletkezett  hulladék  összegyűjtéséről  és 
kijelölt hulladékgyűjtőbe történő elhelyezéséről gondoskodni kell.

7.00. A kérelmező teljes személyes illetékmentességben részesül, egyéb eljárási költség nem 
merült fel.
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8.00. Döntésem  ellen  a  közléstől  számított  10  munkanapon  belül  az  Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám 
2 példányban benyújtott – illetékmentes – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A 
Főfelügyelőség  jelen  döntést  helybenhagyhatja,  megváltoztathatja  vagy 
megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

Teljesítménytúrázók Társasága (1035 Budapest, Raktár u. 6., KÜJ: 102252051) (továbbiakban: 
Engedélyes)  a  Balaton-felvidéki  Nemzeti  Park  védett  területein  és  a  Badacsony 
(HUBF20025), Szent György-hegy (HUBF20020) és Balaton (HUF30002) elnevezésű 
különleges  madár-  és  élőhelyvédelmi  Natura  2000  területein,  azaz Szigliget  –  
Badacsonytördemic – Badacsonytomaj – Nemesgulács – Kisapáti – Káptalantóti  –  
Tóti-hegy  –  Szent-György-hegy  –  Hegymagas  körzetében  található  kijelölt  turista 
útvonalakon 2010.  november  27-én tervezett  Tanúhegyek nyomában 15 km-es,  10 
km-es  teljesítménytúra,  valamint  40  km-es,  20A és  20B  km-es  terepfutó  verseny 
megrendezéséhez, 400-450 fő részvételével kért engedélyt.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről szóló 31/1997. (IX.23.) KTM rendelet alapján a 
teljesítménytúra  és  a  futóverseny útvonala  védett  természeti  területen  halad  át,  valamint  az  
európai  közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű  területekkel  érintett 
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapján  Badacsony 
(HUBF20025), Szent  György-hegy  (HUBF20020) és  Balaton  (HUF30002)  elnevezésű 
különleges madárvédelmi és élőhelyvédelmi területnek minősül. 

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben 
foglalt előírások betartása mellett, a természeti értékekre, védett fajok, illetve élőhelyek kedvező 
természetvédelmi  helyzetére káros hatással nem lesz, ezért határozatom rendelkező részében 
foglaltak szerint döntöttem.

A Felügyelőség  a  kérelmet  az  európai  közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű 
területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint is megvizsgálva, 
megállapította továbbá, hogy a verseny megrendezésének a rendelkező részben foglalt előírások 
betartása  mellett  a  Natura  2000  terület  jelölésének  alapjául  szolgáló  közösségi  jelentőségű 
fajokra és élőhelytípusokra jelentős hatása nem várható.

A Felügyelőség a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot (továbbiakban: Igazgatóság) 
79519/2010.  iktatószámon  értesítette  az  eljárás  megindításáról.  Az  Igazgatóság  ügyféli 
észrevételt nem tett.

Tárgyi  határozat  a  természet  védelméről  szóló 1996.  évi  LIII.  törvény 38.§ (1)  bekezdés i) 
pontján alapul.

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy előírásaim megszegése esetén, a természet védelméről szóló 
1996. évi LIII.  tv. (Tvt.) 80. §-a alapján a jogellenes tevékenység végzője természetvédelmi 
bírság fizetésére köteles, illetve a Felügyelőség a Tvt.  37. § (3) bekezdése alapján köteles a 
tevékenység folytatásától eltiltani.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2010.12.07.

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

A Kérelmező 78487/10. iktatószámon kérelme teljesítése esetére lemondott fellebbezési jogáról.

Azon ügyfelek esetében,  akikkel  a Felügyelőség  döntését  postai  úton közli,  a  közigazgatási  
hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény 
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(továbbiakban: Ket) 78. § (10) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a  
kézhezvételtől számított 10 munkanap áll rendelkezésre a jogorvoslati kérelem benyújtására.

Jelen  döntésem,  amennyiben  ellene  fellebbezést  nem  terjesztettek  elő,  a  közlés  utáni  10.  
munkanapot követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik a Ket. 128. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a kérelmező 
teljes személyes illetékmentességben részesült.

A Felügyelőség a döntését a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés és a Tvt. 38. 
§ (1) bekezdés i) pontja szerinti hatáskörében és a Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdés és 1. sz.  
melléklet IV. fejezet 3. pontja, valamint a Ket. 21.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége 
alapján eljárva hozta meg. 

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. október 7.

Dr. Zay Andrea

igazgató megbízásából

Kiadmány hiteléül:

Antalné Elek Bernadett Serné Móré Anikó s.k.

engedélyezési iroda ügykezelője engedélyezési igazgatóhelyettes

Kapják:
1. Teljesítménytúrázók Társasága, 1035 Budapest, Raktár u. 6., (ttt.levelek@gmail.com)+ tv.
2. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, 8229 Csopak, Kossuth u.16 + tv.
3. Irattár
Jogerő után:
4. Hatósági nyilvántartás
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