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HATÁROZAT

I.

A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség (1147 Budapest, Károlyi István u. 10., 24. ép.; KÜJ:
101866316; a továbbiakban: Engedélyes) jelen határozat mellékletében megjelölt tagegyesületei
részére és a Nemzetközi Hegymászó Szövetség (UIAA) tagszövetségeinek tagjai részére a
felsőtárkányi Szurdok-szikla [(Kőközi-szoros-szikla), EOV koordináták: Y: 753 810, X: 294 165]
sziklaképződményen sziklamászó sporttevékenység gyakorlását, valamint a vasalt utak („via
ferrata”) mászását
engedélyezem.

II.

Előírások
1.

A meglévő és az 1997-es Magyarország Szikláin c., valamint a 2007-es Magyarország
Sziklamászó Kalauzában szereplő kiépített sziklamászó-utakon, valamint a kiépített via
ferrata útvonalakon kívül további utak létesítése tilos.

2.

A sziklafalak kizárólag az 1. pontban szereplő útvonalakon használhatók, azokról letérni, a
gyepre kimenni tilos.

3.

A sziklamászás kizárólag klasszikusan, gumitalpú mászócipőben és kézzel történhet.

4.

A 10 fő feletti csoportok jelenlétét a természetvédelmi kezelésért felelős Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság (a továbbiakban: BNPI) kapcsolattartójának (Bartha Attila, tel.: +36-30/2397344) legalább 2 héttel korábban be kell jelenteni.

5.

A sziklamászók kötelesek érvényes, fennálló tagsági viszonyukat igazoló igazolványukat
maguknál tartani, és azt a BNPI Természetvédelmi Őrszolgálatának felszólítására bemutatni.

6.

Az engedélyezett sziklákon a növényzet kímélése érdekében ki kell alakítani a közvetlen
visszamászás kizárólagos lehetőségét. A visszamászásnál használt konzolok számát,
megjelenését, elhelyezését egyeztetni kell a BNPI kapcsolattartójával.

7.

Tilos a mászóutak kifestése nagy, feltűnő betűkkel, jelekkel.

8.

A sziklafalakon a falfelületek növényzettől való megtisztítása még a via ferrata útvonalak
mentén is tilos.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály
3300 Eger, Szövetkezet u. 4., 3301 Eger Pf.: 230., Telefonszám: +36 (36) 795-145
E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves

2
9.

Amennyiben az Engedélyes a sziklaformáción illetve annak közelében veszélyeztetett
természeti érték – elsősorban védett, fokozottan védett madárfaj – megjelenését, idegen
szerkezet beépítését észleli, a sporttevékenységet haladéktalanul fel kell függeszteni, és
lehetőség szerint azonnal, illetve az észlelést vagy a tudomásra jutást követő 3 napon belül,
írásban is értesítenie kell a BNPI kapcsolattartóját és hatóságomat.

10. Amennyiben az Engedélyes sziklamászó út vagy via ferrata útvonal felújítását tervezi, a
felújítás megkezdése előtt legalább 1 hónappal köteles a BNPI kapcsolattartójával
egyeztetni, a konzultációról jegyzőkönyvet készíteni.
11. A biztosítópontok kiépítése során – a biztonsági szempontokon túl – a tájesztétikai
szempontokat is figyelembe kell venni. A mászóutak kiépítése, biztosítása során
természetkímélő és baleset-mentességet garantáló, hosszú távon felújítást nem igénylő
megoldásokat kell választani, mellyel kapcsolatban egyeztetni szükséges a BNPI
kapcsolattartójával.
12. Táborozni az arra kijelölt táborhelyeken lehet. Tilos a sziklák közelében és a sziklagyepen
tüzet gyújtani; minden más helyszínen a tűzrakásra vonatkozó általános szabályokat kell
betartani.
13. A mászást úgy kell folytatni, hogy annak befejezését követően a területen hulladék ne
maradjon.
14. Sziklamászó tevékenységben és a vasalt utak mászásában mindenki csak saját
felelősségére vehet részt.
15. A vonatkozó előírásokról az Engedélyes tagegyesületeinek összes tagját tájékoztatni kell.
III.

Jelen engedély 2025. december 31-ig hatályos. Az engedély bármely pontjának be nem tartása
természetvédelmi bírság kiszabását eredményezi.

IV. Jelen engedély nem mentesít egyéb engedélyek, hozzájárulások (pl.: az illetékes erdészet, a
terület tulajdonosa, vagyonkezelője) beszerzése alól, egyéb tevékenység végzésére (pl.:
közforgalom elől elzárt védett természeti területen járművel történő közlekedésre, versenyek
rendezésére, rendezvények megtartására, továbbá bármilyen jóléti, vagy egyéb létesítmény
elhelyezésére) nem jogosít.
V.

Az Engedélyes az eljárás illetékének megfizetése alól mentesül.

VI. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszéknek címzett,
közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A
keresetlevelet elektronikus úton vagy postai úton, elektronikus ügyintézésre köteles gazdálkodó
szervezet, illetve jogi képviselővel eljáró természetes személy ügyfél esetében elektronikus úton a
közigazgatási döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított harminc
napon belül kell benyújtani. A közigazgatási cselekmény hatályosulására a keresetlevél
benyújtásának nincs halasztó hatálya. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység
vagy azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a keresetlevél benyújtásával együtt, vagy az
eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, ennek keretében halasztó hatály elrendelése
esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem
gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat.
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Indokolás
Az Engedélyes a tagegyesületei és a Nemzetközi Hegymászó Szövetség (UIAA) tagszövetségei
számára a „Kő-köz” (Felsőtárkány 0113a hrsz.; EOV Y: 753 810, EOV X: 294 165) helyszínen
sziklamászó sporttevékenység gyakorlásához és vasalt utak mászásához kérte hatóságom
engedélyét.
A helyszín a Bükki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 126/2007. (XII. 27.) KvVM
rendelet alapján országos jelentőségű védett természeti területen található, továbbá az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm.
rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM
rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózathoz tartozó Bükk hegység és peremterületei
(HUBN10003) különleges madárvédelmi terület része.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 38. § (1) bekezdés i) pontja
alapján védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges technikai jellegű
sporttevékenység folytatásához.
A fentiek alapján az ügyben hatóságom előtt engedélyezési eljárás indult.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet]
24. §-a, 37. § aa) és b) pontja, 39. §-a és 1. mellékletének II. 3. b) pontja, valamint az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) bekezdés b)
pontja alapján az ügyben megkeresést intéztem a BNPI felé. A BNPI 745/1/2021 sz. válaszában tett
megállapításait az érdemi döntés meghozatalánál figyelembe vettem.
A sziklaformáción és környezetében az alábbi védett természeti értékek előfordulása ismert: bajszos
sármány (Emberiza cia) – fokozottan védett, nagyezerjófű (Dictamnus albus), széleslevelű nőszőfű
(Epipactis helleborine), hóvirág (Galanthus nivalis), pirosló hunyor (Helleborus purpurascens), sárga
kövirózsa (Jovibarba globifera subsp. hirta), koloncos lednek (Lathyrus lacteus), leánykökörcsin
(Pulsatilla grandis), dunai berkenye (Sorbus danubialis), hegyi árvalányhaj (Stipa pennata), pilisi
bükköny (Vicia sparsiflora).
A Tvt. 5. § (2) bekezdése alapján a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe
vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok
folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.
A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei
megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.
A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai
sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek
kíméletével kell végezni. A (2) bekezdés alapján a természeti területek hasznosítása során
figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai
sokféleség fenntartására.
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A Tvt. 19. § (2) bekezdése alapján a természeti érték igénybevételével járó tevékenység, így
különösen a beruházás, építés, létesítés tervezése, kivitelezése során biztosítani kell, hogy a földtani
természeti értékek, valamint a nyilvántartott ásványvagyon csak a lehető legkisebb mértékben
károsodjon.
A Tvt. 31. § (1) bekezdése alapján tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a
természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.
A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély
nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása. A (2) bekezdés alapján
gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti
feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.
A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása,
elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-,
költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Natura 2000 területek lehatárolásának
és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4.
számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése,
fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló
természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Tekintettel arra, hogy a helyszín a Natura 2000 hálózat része, a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. §
(1) bekezdése alapján a kérelmet megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a kérelmezett
sporttevékenységek gyakorlása az előírások betartása mellett a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. §
(1) bekezdésében foglaltakkal nem ellentétes, a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló
fajok természetvédelmi helyzetére nem gyakorol jelentős hatást.
Az előírások betartása mellett – amelyeket a területen előforduló védett növény- és állatfajok, földtani
értékek védelme érdekében, a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján tettem – a
tevékenységek gyakorlása a természetvédelmi célokkal összeegyeztethető, ezért a rendelkező
részben foglaltak szerint az engedély megadása mellett döntöttem.
Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy a BNPI Természetvédelmi Őrszolgálatának tagjai, valamint
hatóságom munkatársai jogosultak az előírt feltételek betartását ellenőrizni. A Természetvédelmi
Őrszolgálat az engedélyezett tevékenység további időszakos korlátozását rendelheti el, amennyiben
azt veszélyeztetett természeti érték megjelenése indokolja.
Tájékoztatom az Engedélyest, hogy:


a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján, aki természetvédelmi
hatósági engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül vagy az engedély természetvédelmi
előírásaitól eltérően végez, természetvédelmi bírságot köteles fizetni;



a Tvt. 78. § (1) bekezdése alapján a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, felfüggesztheti
vagy megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető
tevékenységeket.
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Jelen határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. A döntés elleni
jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A bíróság hatáskörét
és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. §
(1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) és (2) bekezdése, 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, valamint a
bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi
CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. A keresetlevél benyújtására vonatkozó
tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam meg, a keresetlevél tartalmi követelményeit a Kp. 37. §-a
tartalmazza. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a állapítja meg.
Határozatomat a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében, valamint 13. § (2)
bekezdésében biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1)
bekezdései szerint, a Tvt. 76. § (1) bekezdésében meghatározott 90 napos ügyintézési határidőn belül
hoztam meg.
Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.
dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és
megbízásából:
Kelemen Zoltán
főosztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint
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HE/TVO/203-2/2021 sz. határozat melléklete
Az Engedélyes tagegyesületi listája:
1. Alpin Sport Club
2. Bivak Alpin Sport Egyesület
3. Balassagyarmati Hegymászó Klub
4. Batta Xtreme Sport Club
5. Bükk 900 Természetbarát Egyesület
6. Buddogo Magyar Élmény-Sport Egyesület
7. Csúcs Kulturális és Sport Egyesület
8. Debreceni Kárpát Egyesület
9. Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület
10. EX-T Sport Egyesület
11. Gi Fal- és Sportmászó Klub Sport Egyesület
12. Grossglockner Sport Club
13. Gerecse Sziklamászó Sport Egyesület
14. Hétkaland kh. Egyesület
15. SC Hírös-Ép
16. Hegyisport Club
17. Ibex Fal- és Hegymászó Sport Egyesület
18. Budapesti Önkéntes Mentő Egylet – Katasztrófa Elhárítási Csoport Alapítvány
19. KLÉBI Diák Sport Egyesület
20. Magyar Alpinista Egyesület
21. Magyar Kaland-Sport Egyesület
22. Magyar Hegymászó Oktatók Egyesülete
23. Magyar Síalpin és Túrasí Sport Egyesület
24. Mozogj Kreatívan Sport Egyesület
25. Mont Adventure Sport Egyesület
26. Mormota Szabadidősport Egyesület
27. Metalpin Sport Egyesület
28. Mászóka Sportegyesület
29. NKESE Gekko Hegy- és Sportmászó Szakosztály
30. Pécsi Falmászó Ifjúsági Sport Egyesület
31. Perem Sziklamászó Egyesület
32. RISZI Diák Sport Egyesület
33. Rotpunkt Sziklamászó Egyesület
34. Salgótarjáni Hegymászó Club
35. Sport és Falmászó Egyesület
36. Szirt Sport Egyesület
37. Summit Sport Egyesület
38. Szitakötő Vízi- és Extrémsport Egyesület
39. Székesfehérvári Hegymászó Sportklub
40. Tatabányai ALPIN Sportklub
41. Traverz Sziklamászó Sport Egyesület
42. Terepsport Club Sport Egyesület
43. Ujjerő Hegymászó és Sport Egyesület
44. Üveghegy Sport Egyesület
45. Veszprémi Sportmászó Egyesület
46. Yellowstone Szabadidősport Egyesület
47. Zerge Sziklamászó Sport Egyesület

