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Tárgy: Védett területen sziklamászó sporttevékenység gyakorlásának engedélyezése

HATÁROZAT
1.00 A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség (1065 Budapest, Bajcsi-Zsilinszky út 31.
II/2., KÜJ:101866316, KSH: 18172894-9319-521-01, továbbiakban: Engedélyes) részére
2012. évtől öt éves időtartamra sziklamászó sporttevékenység gyakorlását országos
jelentőségű védett természeti terület és Natura 2000 terület részét képező Padragkút
térségében, a Padragi sziklák és Csesznek térségében, a Cuha-völgy területén, valamint
Csókakő területén a határozatom 2.00. pontjában meghatározott helyszínen és
időtartamban a 3.00. pontba foglalt előírások betartása mellett
engedélyezem.
2.00 Az engedélyezett sziklamászó sporttevékenység időtartama és helyszínei:
2012. évtől öt éves időtartamra (2017. december 31-ig);
Csókakő (47° 21’37,48” N 18° 16’39,08” E)
Padragi sziklák (47° 02’30,81” N 17° 33’51,83” E)
Cuha-völgy (47° 21’05,46” N 17° 49’49,41” E)
3.00. Természetvédelmi előírások:
3.01. A sziklamászó tevékenység megkezdése előtt három nappal a konkrét helyszíni
egyeztetés érdekében a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékes
munkatársát Primusz József természetvédelmi őrt (06304910071) a Cuha- völgy és a
Padragi sziklák területén található védett fajok élőhelyének megóvása érdekében,
valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékes munkatársát Staudinger István
természetvédelmi őrt (06306634629) a csókakői helyszín esetében értesíteni kell.
3.02. A Padragi sziklák területén védett gímharasztfajok élőhelye található a sziklafalon, ezért
a sziklafal előzetes helyszíni egyeztetés után vehető igénybe.
3.03. A Cuha-völgy kapcsán a terület időbeli korlátozással – március 1. és június 15. között
tilos – vehető igénybe sziklamászó tevékenység végzéséhez, a védett és fokozottan védett
madárfajok költési időszakának, fészkelő helyének zavarása miatt.
3.05. A csókakői helyszínen új mászóhelyek-, utak nem alakíthatók ki, csak a már meglévők
használhatóak.
Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra !
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3.06. Az Engedélyes köteles felhívni a résztvevők figyelmét az érintett védett természeti terület
állapotának, értékeinek megőrzésére és a vonatkozó szabályok, előírások betartására,
valamint arra, hogy a sziklamászás során a vadon élő állatok zavarása, a növények,
állatok, ásványok és kőzetek gyűjtése, károsítása tilos.
3.07. A mászóutak kiépítése, biztosítása során természetkímélő és a lehetőségek szerinti
maximális balesetmentességet garantáló, hosszú távon felújítást nem igénylő
megoldásokat kell alkalmazni, mellyel kapcsolatban egyeztetni szükséges az érintett
Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaival. Tilos a mászóutak kifestése, indokolatlanul
nagy, feltűnő betűkkel, jelekkel történő jelölése.
3.08. A sziklamászó tevékenység során a biztosítóeszközök (ékek, friend-ek stb.) elhelyezését,
felszerelését, cseréjét és rögzítését a sziklaalakzatok, falszakaszok, valamint az azokon
található sziklai növényzet kíméletével szükséges végezni.
3.09. Az igénybevett területeken a tevékenység befejezését követően a keletkezett hulladék
összegyűjtéséről és kijelölt hulladékgyűjtőbe történő elhelyezéséről gondoskodni
szükséges.
3.10. Az igénybevett területek, mászóhelyek megközelítése során a kijelölt turistaútvonalakat
szükséges használni, új nyomvonalak kialakítása tilos.
3.11. A tevékenység végzése során jelen határozatot vagy annak másolatát az Engedélyes
köteles a helyszínen magánál tartani.
4.00. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jelen
határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén
végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.
5.00. Az Engedélyes teljes személyes illetékmentességben részesült, egyéb eljárási költség
nem merült fel.
6.00. Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon 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
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre
(továbbiakban: Felügyelőség) a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség (1065 Budapest,
Bajcsi-Zsilinszky út 31. II/2., KÜJ:101866316, KSH: 18172894-9319-521-01, továbbiakban:
Engedélyes) által 2012. április 6-án benyújtott kérelmében az országos jelentőségű védett
természeti terület részét képező Csókakő területén, valamint Padragkút térségében, a Padragi
sziklák és Csesznek térségében, a Cuha-völgy területén Natura 2000 területen sziklamászó
sporttevékenység gyakorlásához kért engedélyt.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés d) pontja alapján az Engedélyes
teljes személyes illetékmentességben részesült.
A tervezett sziklamászó sporttevékenység helyszíne Csókakő térségében érinti a Vértesi
Tájvédelmi Körzet védett természeti területét, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a
Vértesi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 146/2007. (XII. 27.) KvVM
rendelete alapján, valamint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet (továbbiakban:
Rendelet) melléklete alapján a Vértes (HUDI30001) elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 területet.
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A Rendelet melléklete alapján a Cuha-völgy az Északi-Bakony (HUBF30001) különleges
madárvédelmi és kiemelt jelentőségű természet-megőrzési, illetve a Padragkúti-sziklák a Kabhegy (HUBF20003) megnevezésű kiemelt jelentőségű természet-megőrzési Natura 2000
területekhez tartozik.
A Felügyelőség az eljárás megindításáról 36322/2012. iktatószámon értesítette a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot (továbbiakban: Igazgatóság). A Felügyelőség az
Igazgatóság 2339-2/2012. ügyiratszámú nyilatkozatában foglaltakat jelen határozat rendelkező
részében foglaltak szerint figyelembe vette.
A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben
foglalt előírások betartása mellett a természeti értékekre és a közösségi jelentőségű fajok, illetve
élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetére, a védett természeti terület állapotára és
jellegére, a Natura 2000 terület lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapotra káros
hatással nem lesz, ezért határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem.
Tárgyi határozat az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Natura Rendelet) 9. § (2) bekezdés d)
pontján, továbbá a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 38.
§ (1) bekezdésének i) pontján alapul. Előírásaimat a Tvt. 31. § alapján a védett természeti terület
állapotának és jellegének megőrzése érdekében tettem.
Tájékoztatom az Engedélyest, hogy előírásaim megszegése esetén a 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: 2012. július 5.
A Felügyelőség az ügyintézést a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési
határidőt megtartottnak tekinti.
A jogorvoslat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket) 98. § (1) bekezdése biztosítja.
Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség 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.
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.
A Felügyelőség a döntését a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdés és a Tvt. 38. § (1) bekezdés i) pontja, valamint a Natura
Rendelet 9. § (2) bekezdés d) 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, 2012. június 06.
Dr. Zay Andrea
igazgató megbízásából:
Bognár József s.k.
engedélyezési igazgatóhelyettes
Kiadmány hiteléül:
Papp Éva
engedélyezési iroda ügykezelője
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Kapják:
1. Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség. 1396 Budapest, Pf. 483.,+tv.
2. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 1121 Budapest, Költő u. 21., +tv.
3. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, 8229 Csopak, Kossuth u. 16., +tv.
4. Irattár
Jogerő után:
5. Hatósági nyilvántartás

