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HATÁROZAT 

 
A Bakonyi Kalandorok Turista Egyesület (9012 Győr, Epres utca 4.; a továbbiakban: Engedélyes) 
részére 

engedélyezem 
 
a 2021. augusztus 28. napján országos jelentőségű védett természeti területek és védett természeti 
területnek nem minősülő európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (a 
továbbiakban: Natura 2000) területek érintésével tervezett „Magas-Bakony 50/30/20/10” elnevezésű 
gyalogos teljesítménytúra (a továbbiakban: közösségi esemény) megrendezését összesen legfeljebb 
500 fő résztvevővel, az alábbi feltételekkel: 
 
1. A közösségi esemény során, a térkép mellékleten megjelölt, a védett természeti területeket és a 

védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeket érintő útvonalakról letérni tilos. 
A közösségi esemény a kijelölt útvonalakat csak gyalogosan veheti igénybe. 

2. A közösségi esemény útvonalai a következők (a mellékelt térképeken ábrázolva): 
Magas-Bakony 50: 
Bakonybél → Gerence-völgy → Gerencepuszta → Kőris-hegy → Noszlopy-kunyhó romja → Vinye 
→ Zörög-hegy → Csesznek → Porva-Csesznek vá. → Porva → Szépalmapuszta → Bakonybél 
Magas-Bakony 30: 
Bakonybél → Gerence-völgy → Gerencepuszta → Kőris-hegy → Porva → Szépalmapuszta → 
Bakonybél 
Magas-Bakony 20: 
Bakonybél → Gerence-völgy → Gerencepuszta → Kőris-hegy → Kisszépalmapuszta → 
Szépalmapuszta → Bakonybél 
Magas-Bakony 10: 
Bakonybél → Gerence-völgy → Gerencepuszta → Bakonybéli-Szarvad-árok → Bakonybél 

3. A közösségi esemény nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja az érintett országos jelentőségű 
védett természeti területeket, azok növény- és állatvilágát, valamint az ott található védett 
természeti értékeket. 

4. A közösségi esemény nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja az érintett védett természeti 
területnek nem minősülő Natura 2000 területeket, az ott található közösségi jelentőségű és 
kiemelt közösségi jelentőségű fajokat, illetve élőhely típusokat. 

5. A közösségi esemény során tilos bármilyen védett, élő vagy holt, növényi és állati szervezet vagy 
szervezetrész gyűjtése. 

6. A közösségi eseménnyel a védett természeti területeket és a védett természeti területnek nem 
minősülő Natura 2000 területeket csak 2021. augusztus 28. napján lehet igénybe venni. 

7. A védett természeti területeken és a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 
területeken szalagozás, egyéb jelzés 2021. augusztus 27. napján napkeltétől kihelyezhető. 

8. A védett természeti területeken és a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 
területeken ellenőrzőpontokat külterület esetén kizárólag meglévő erdészeti úton, turista utakon, 
turista pihenőhelyeken, közutak kereszteződéseinél és kijelölt parkolóhelyen, pihenőhelyen 
szabad elhelyezni. Ellenőrzőpont a nyomvonal menti tisztásokon, gyepterületeken, 
sziklagyepeken nem alakítható ki. 
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9. A védett természeti területeken és a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 
területeken lévő ellenőrzőpontokon eszközök 2021. augusztus 28. napján napkeltétől helyezhetők 
el. 

10. A védett természeti területeken és a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 
területeken a közösségi eseményhez kihelyezett ideiglenes jelöléseken, eszközökön fel kell 
tüntetni a szervezők nevét, elérhetőségét. 

11. A kihelyezett jelzések és eszközök eltávolítását legkésőbb 2021. augusztus 29. napján 
napnyugtáig el kell végezni. 

12. A védett természeti területeken és a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 
területen ideiglenes építményt elhelyezni tilos, kapcsolódó kiszolgáló egység nem létesíthető. 

13. Elektromos, vagy egyéb hangosítás a védett természeti területeken és a védett természeti 
területnek nem minősülő Natura 2000 területeken tilos. 

14. Védett természeti területeken tűzgyújtás csak biztonságos, erre a célra kialakított és kijelölt 
tűzrakó helyen történhet, a szabadban történő tűzrakás általános szabályainak betartásával. 
Tűzgyújtási tilalom esetén a tűzgyújtás tilos. 

15. Védett természeti területeken járművel közlekedni csak az arra kijelölt mezőgazdasági és 
erdészeti használatú utakon, valamint a közutakon szabad, egyéb utak használatához külön 
engedélyt kell kérni. 

16. A közösségi esemény befejezése után, az érintett területeket eredeti állapotukban kell 
hátrahagyni. A közösségi eseményen keletkező hulladék összegyűjtése és elszállítása 
Engedélyes felelőssége, melyről 2021. augusztus 29. napján napnyugtáig köteles gondoskodni. 

17. A természetvédelmi előírásokról a közösségi esemény valamennyi résztvevőjét tájékoztatni kell. 
18. A közösségi esemény és kapcsolódó tevékenységei során Engedélyes köteles jelen határozatot 

magánál tartani, és azt az ellenőrzésre jogosult személy kérésére bemutatni. 
 
Jelen engedély a szükséges egyéb hatósági, tulajdonosi, vagyonkezelői engedélyek beszerzése alól 
nem mentesít. 
 
Jelen engedély csak 2021. augusztus 28. napján érvényes. 
 
Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, ellene közigazgatási per 
indítható - az okozott jogsérelemre hivatkozással - a közléstől számított harminc napon belül a 
Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz (a továbbiakban: Kormányhivatal) írásban 
vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén, elektronikus úton benyújtott keresettel. A 
törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha 
szükségesnek tartja tárgyalást tart. 
 

I N D O K O L Á S 

 
Az Engedélyes a Bakonyban található országos jelentőségű védett természeti területek és védett 
természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területek érintésével 2021. augusztus 28. napján, kb. 
500 fő részvételével tervezett közösségi esemény megtartásához kért engedélyt a Kormányhivataltól. 
 
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] 15. § (1) bekezdése alapján az országos természetvédelmi hatóság jár el elsőfokú országos 
illetékességgel rendelkező természetvédelmi hatóságként, ha a természetvédelmi hatósági engedély 
megszerzése iránti kérelem az ország egész területére vagy több területi természetvédelmi hatóság 
illetékességi területére irányul. A Kormányhivatal a kérelmet átvizsgálva megállapította, hogy a 
közösségi eseménnyel érintett terület több kormányhivatal – a Veszprém Megyei, valamint a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal – területét, így több területi természetvédelmi hatóság 
illetékességi területét érinti. A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. §-a értelmében az ügyben a 
Kormányhivatal rendelkezik országos illetékességgel. 
 
A kérelem szerint a közösségi esemény teljes egészében kijelölt turistautakon halad. A résztvevők 
navigálása céljából A4 méretű, laminált útirányjelző táblákat és 4 helyen egyesületi molinót helyeznek 
el. A táblák és molinók rögzítése szalaggal vagy madzaggal történik. A közösségi esemény 4 
résztávon kerül megrendezésre, amelyek útvonalán 1-2 személyes ellenőrzőpontokat terveznek 
létesíteni 10 helyen. A közösségi esemény során hangosítás, tűzgyújtás nem lesz, gépjárművel a 
védett természeti területeken található közforgalom elől elzárt utakon nem kívánnak közlekedni. 
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A tervezett közösségi esemény útvonalai áthaladnak a Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet 
létesítéséről, helyi jelentőségű védett természeti értékként kezelt terület országos jelentőségűvé 
nyilvánításáról, valamint a természetvédelmi kezelő kijelöléséről szóló 4/1991. (III. 22.) KTM rendelet 
által védetté nyilvánított Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet országos jelentőségű védett és fokozottan 
védett természeti területein, valamint az Országos Természetvédelmi Tanács 1196/1954. számú 
határozatával védetté nyilvánított és a 108/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű 
Fenyőfői-ősfenyves Természetvédelmi Területen, továbbá az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [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 kihirdetett 
Északi-Bakony (HUBF30001) jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, valamint 
különleges madárvédelmi (Natura 2000) területeken is. 
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) szerint:  
 
38. § (1) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen: 
i) közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű 
sporttevékenység folytatásához. 
40. § (1) Fokozottan védett természeti területre történő belépéshez – a jelzett turistautak és 
tanösvények kivételével – a természetvédelmi hatóságnak az igazgatóság szakértői véleményének 
figyelembevételével kiadott engedélye szükséges. 
 
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) 
Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint: 
 
9. § (2) A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi 
hatóság engedélye szükséges 
d) a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény 
rendezéséhez, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatásához. 
 
A közösségi esemény útvonalai érintenek fokozottan védett természeti területet (Öregszarvad-árok), 
azonban ezen a területen a közösségi esemény útvonalai végig jelzett turistautakon vezetnek, így a 
fokozottan védett természeti területre való belépéshez külön engedély kiadása nem szükséges. 
 
A Tvt. 8. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése, 31. §-a, 42. § (1) bekezdése és a 43. § (1) bekezdése 
alapján:  
 
8. § (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük 
védelmével együtt kell biztosítani. 
17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, 
azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és 
területek kíméletével kell végezni. 
31. § Tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal 
ellentétesen megváltoztatni. 
42. § (1) Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, 
károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása. 
43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, 
szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- 
vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 
 
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdése és 10. § (1) 
bekezdése értelmében: 
 
4. § (1) 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. 
10. § (1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja 
közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül 
szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy 
beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező 
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hatóságnak - a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 
2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra 
vonatkozó adatokra figyelemmel - vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 
2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és 
élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat. 
 
A Kormányhivatal a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján 
megállapította, hogy a kikötések betartásával a közösségi esemény a Natura 2000 területek 
jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére jelentős hatást 
várhatóan nem gyakorol, ezért a Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítését jelen 
eljárásban nem tartotta szükségesnek. 
 
Megállapította továbbá, hogy a közösségi esemény során nem kerül sor végleges területfoglalásra, 
amelynek során közösségi jelentőségű jelölő élőhelyek, illetve jelölő fajok, valamint védett természeti 
értékek károsodhatnak. A rendelkező részben meghatározott feltételek betartása mellett a közösségi 
esemény megrendezése természetvédelmi szempontból kárt nem okoz, ezért az engedélyt a 
Kormányhivatal megadta. 
 
Az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 
értelmében: 
 
37. § (2) Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul. 
 
50. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának 
napján kezdődik. 
(2) Az ügyintézési határidő 
a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 
b) sommás eljárásban nyolc nap, 
c) teljes eljárásban hatvan nap. 
(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ügyintézési határidőnél hosszabb határidőt törvény, 
rövidebb határidőt jogszabály állapíthat meg. 
 
A Tvt. szerint:  
 
76. § A természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő kilencven nap. 
 
Az Ákr. szerint:  
 
41. § (1)  Sommás eljárásnak van helye, ha 
a) a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok 
alapján a tényállás tisztázott és 
b) nincs ellenérdekű ügyfél. 
 
43. § (1) A hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül 
a) a kérelmet visszautasítja, az eljárást megszünteti vagy érdemben dönt, 
b) a beadvány elintézését függőben tartja, vagy az eljárás felfüggesztése vagy szünetelése iránt 
intézkedik, vagy 
c) - szükség esetén - szakhatóságot keres meg, rendelkezik a tényállás tisztázásához szükséges 
előre látható eljárási cselekményekről, hiánypótlásra hív fel. 
(2) A hatóság teljes eljárásra történő áttérés esetén - amennyiben annak feltételei fennállnak - 
elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő 
túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai 
szerint jár el. 
 
50. § (5) Az ügyintézési határidőbe nem számít be 
a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 
b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének 
időtartama. 
 
A Kormányhivatal megállapította, hogy az eljárás során a tényállás tisztázása szükséges, ezért az 
Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján, PE-KTFO/2861-4/2021. ügyiratszámú levelével arról tájékoztatta az 
ügyfeleket, hogy a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.  
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A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet szerint:  

37. § Az NPI állami alaptevékenysége körében 
a) ellátja 
aa) a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, 
a Natura 2000 területek és közösségi jelentőségű értékek, valamint a nemzetközi természetvédelmi 
egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos 
feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles 
ellátni. 
 
A Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelemmel érintett területekre vonatkozó, megfelelő 
részletességű természetvédelmi adatbázissal, és helyszíni adatokkal nem rendelkezik, ezért a 
tényállás tisztázása érdekében a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság - mint 
természetvédelmi kezelő – megkeresése szükséges. Erre figyelemmel a Kormányhivatal PE-
KTFO/2861-3/2021. ügyiratszámú végzésével, a működési területével érintett nemzeti park 
igazgatóság természetvédelmi kezelői nyilatkozatát kérte.  
 
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: BfNPI) tárgyi ügyben 2705-2/2021. 
ügyiratszámon ügyféli nyilatkozatot tett, ami a feltételek meghatározásakor figyelembevételre került. 

A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét arra, hogy az Igazgatóság Természetvédelmi 
Őrszolgálatának tagjai, valamint a Kormányhivatal munkatársai jogosultak az előírt feltételek 
betartását ellenőrizni.  

A Kormányhivatal ezen kívül rámutat, hogy az esetlegesen bekövetkező balesetekért felelősséget 
nem vállal. 

A fentiekre tekintettel, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.  
 
A Kormányhivatal felhívja a figyelmet az alábbiakra:  
 
A Tvt. szerint:  
 
80. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával 
e) természetvédelmi hatósági engedélyköteles tevékenységet, vagy - a természetvédelmi hatóság 
szakhatósági közreműködési kötelezettségéhez, vagy természetvédelmi szakkérdés vizsgálati 
kötelezettséghez kötött - más hatósági engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül vagy az 
engedély természetvédelmi előírásaitól eltérően, továbbá a természet védelmét szolgáló jogszabályi 
előírást érintő bejelentést, ellenőrzött bejelentést anélkül vagy a tevékenység megkezdésére való 
jogosultság megnyílását megelőzően végez 
természetvédelmi bírságot köteles fizetni. 
 
78. § (1) A természetvédelmi hatóság korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett 
természeti értéket és területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységeket. A határozat – a 
védett természeti érték, terület közvetlen vagy súlyos sérelme, illetve veszélyeztetése esetében – 
azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható. 
 
Jelen határozat a fent hivatkozott jogszabályhelyek mellett az Ákr. 80. §, 81. §-án alapul. A 
Kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a 71/2015. Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése határozza 
meg. A határozat ellen az Ákr. 116. §-a alapján fellebbezésnek helye nincs.  
 
A közigazgatási per lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A közigazgatási per 
lehetősége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (1) 
bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében, valamint a 39. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul. A 
tárgyaláson kívüli elbírálást a Kp. 77. § (1) bekezdése tartalmazza. 
 
Budapest, dátum a digitális aláírás szerint 

                                                          
                                                                  Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

                                                                       nevében és megbízásából: 
 
 

                                                                   dr. Szentmiklóssy Zoltán   
                                                                     osztályvezető  
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Kapják: 
 

 Címzett neve, levelezési címe Csatolandó Postázás módja 

1. 
Bakonyi Kalandorok Turista Egyesület (9012 Győr, Epres 
utca 4.) (Adószáma: 18298307) 

térképek +CK 

2. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (KÉR: BAP) térképek +KÉR 

3. Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. (11345161) térképek +CK 

5. HNYR térképek +B 

6. Irattár térképek +B 

 

 

 

 

 

 

 

 


