2
7.00

A Szövetség köteles az Igazgatóság felé azon tagok névsorát és adatait (név, születési
id , anyja neve) megküldeni, akikre vonatkozni fog az engedély és a névsorban beállt
változásokat haladéktalanul – de maximum 10 munkanapon belül – közölni az
Igazgatósággal.

8.00

A Szövetség tagjai a tevékenység megkezdését az azt megel
10 napon belül
kötelesek bejelenteni a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnak, a
http://csobanc.bfnp.hu honlapon történ regisztrációval.

9.00

A starthelyeket naponta (0-24 óra között) maximum 30 személy veheti igénybe. A
maximális létszám évi 12 alkalommal 50 f ig megemelhet .

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL SÉG

Ügyszámunk:
22985/2012.
Iktatószámunk:
103346/2012.
Ügyintéz nk: Kaszián Ágota

10.00 A starthelyeken a keletkezett hulladék összegy jtésér l,
hulladékgy jt be történ elhelyezésér l gondoskodni kell.

Tárgy: Fokozottan védett területre történ belépés engedélyezése

1.00 A Siklórepül Szövetség (1037 Budapest, Toboz út 7., KÜJ: 102794399, KSH: 180039129499-522-01, továbbiakban: Szövetség) részére a Csobánc-hegy területét érint , Gyulakeszi
070 hrsz.-ú és a Tapolca 0584 hrsz.-ú, fokozottan védett területekre siklóerny s repülési
tevékenység végzéséhez történ belépést
engedélyezem.
2.00 Jelen határozatot vagy annak másolatát az egyesületi tagságot igazoló dokumentummal együtt a
Szövetség tagjai kötelesek a helyszínen maguknál tartani, valamint az ellen rzésre jogosult
hatóság, illetve a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság)
képvisel jének bemutatni.
3.00 A Szövetség tagjai kötelesek a tevékenység során a fokozottan védett területekre vonatkozó
szabályokat, el írásokat betartani, valamint a fokozottan védett területek állapotát, értékeit
meg rizni.
4.00 A Csobánc-hegytet területe, azaz Gyulakeszi 070 hrsz-ú és Tapolca 0584 hrsz-ú ingatlanok
területei március 1. és május 31. között nem használhatóak siklóerny s tevékenység végzésére.
5.00 A Csobánc-hegytet megközelítése, valamint az ott tartózkodás csak gyalogosan a kijelölt
turista útvonalon történhet.
6.00 A siklóerny vel történ fel- és leszállás, a repülést el készít illetve befejez szerelési,
csomagolási tevékenységek, valamint repülésre várakozás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatósággal (továbbiakban: Igazgatóság) egyeztetett módon, GPS koordinátákkal megjelölt
alábbi területeken történhet:

K1: N46.87216 E17.50629
K2: N46.87224 E17.50611
K3: N46.87198 E17.50581
K4: N46.87184 E17.50608
D1: N46.87070 E17.50385
D2: N46.87071 E17.50424

D3: N46.87103 E17.50415
D4: N46.87091 E17.50386 (fapad)
Ny1: N46.87236 E17.50363
Ny2: N46.87193 E17.50363
Ny3: N46.87195 E17.50388
Ny4: N46.87213 E17.50389
Ny5: N46.87231 E17.50413 (fapad)
Ny6: N46.87241 E17.50410
Ny7: N46.87244 E17.50399

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra !

Telefon: (22) 514-300
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Telefax: (22) 313-564
Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137
Honlap: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu

kijelölt

11.00 Jelen határozat nem mentesíti a Szövetséget a terület tulajdonosától, illetve
vagyonkezel jét l származó hozzájáruló nyilatkozat beszerzése alól.

HATÁROZAT

E1: N46.87261 E17.50503
E2: N46.87258 E17.50480
E3: N46.87242 E17.50493
E4: N46.87245 E17.50510

valamint

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Ügyfélfogadási id : Hétf : 830-1200
Szerda: 830-1200 és 1300 – 16 00
Péntek: 830 – 12 00
Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás!

c:\$zizedoc\sikloernyo\újszövetség\$_sireszdoc\csobánc\2013 engedély\siresz_2013-csobanc-engedely.doc

12.00 Jelen engedély érvényességi ideje: 2013. december 31.
13.00 Az igazgatási szolgáltatási díjat a Szövetség megfizette. Egyéb eljárási költség nem
merült fel.
14.00 Döntésem ellen a közlést l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi F felügyel séghez címzett, de hozzám 2 példányban
benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A
fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
felügyel ség bírálja el. A F felügyel ség jelen döntést helybenhagyhatja,
megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra
utasíthat.

IN DO K OL ÁS

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ségre
(továbbiakban: Felügyel ség) a Siklórepül Szövetség (továbbiakban: Engedélyes) 2012.
szeptember 18-án érkezett kérelmében a Csobánc-hegyet érint , Gyulakeszi 070 hrsz.-ú és a
Tapolca 0584 hrsz.-ú, fokozottan védett területekre siklóerny s repülési tevékenység
végzéséhez kért engedélyt.
Az érintett Gyulakeszi 070 hrsz.-ú és a Tapolca 0584 hrsz.-ú területek, melyek a Csobánc-hegy
tetején helyszínként megjelölt területrészek, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítésér l szóló
31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet 4. számú melléklete alapján fokozottan védett területek.
A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1)
bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a rendelet 1. melléklet I-V. pontjában
meghatározott eljárásokért.
A beadványt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a Felügyel ségen kezdeményezett eljárás
díjköteles, azonban az igazgatási szolgáltatási díj nem került megfizetésre.
Jelen esetben az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a rendelet 1. számú melléklet I. részének
38. pontja alapján 5.500 forint.
A Felügyel ség az Engedélyest a 79901/2012. iktatószámú végzésében az igazgatási
szolgáltatási díj megfizetésére szólította fel. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat
határid ben megfizette.
A Felügyel ség a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot (továbbiakban: BfNPI)
79896/2012. iktatószámon értesítette az eljárás megindításáról. A Felügyel ség az Igazgatóság
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91705/2012. számon iktatott, 4813-3/2012. ügyiratszámú nyilatkozatában foglaltakat jelen
határozat rendelkez részében foglaltak szerint figyelembe vette.

A Tvt. 80. § (5) bekezdése szerint a természetvédelmi bírság nem mentesít a büntet jogi, a
kártérítési felel sség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, továbbá
a helyreállításra vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

A fenti nyilatkozatában foglaltak alapján a BfNPI a tavaszi siklórepüléseket továbbra sem
támogatja az alábbiak szerint: „A 2012. évre vonatkozó Saga pedo (Orthoptera) monitorozásos
jelentés többek között az alábbiakat tartalmazza: Gyulakeszi, Csobánc (532238; 170862)
Becsült állományméret (2007): több száz egyed. Becsült állományméret (2012): néhány tíz
egyed. Az állományt a Bakonyvidék legnagyobb Saga pedo állományaként tartjuk nyilván,
melynek területén a faj több él hely-típusban, gyakorlatilag minden számára alkalmas
gyeptársulásban el fordul. A 2012-es vizsgálat fogási adatai alapján az állományméret
jelent sen csökkent az el
vizsgálathoz képest. A faj egyik legoptimálisabb él helyének
taposás (siklóerny zés) eredet degradálódását már 2007-ben is jeleztük. Ez a hatás az idei év
er teljesen aszályos id járása miatt fokozottan jelentkezett. Az állományméret csökkenését
rögzít második ismétlés eredményének ismeretében az el fordulás állapotának további nyomon
követése kiemelten fontos.
Némiképp szerencsétlen körülménynek tekinthet , hogy az el
(2007) vizsgálat id járási
viszonyaihoz hasonlóan az idei évi adatrögzítésre is er sen aszályos vegetációs id szakban
került sor. E tényez láthatóan minden állomány esetében alacsonyabb aktuális egyedszámokat
eredményezett. Tekintettel arra, hogy a Csobáncon található lokalitás kivételével minden
vizsgált él hely folyamatosan jó természetességi állapotot mutat, az állományok egyedszámában
tapasztalható eltéréseket egyel re természetes, id járásfügg jelenségeknek kell tekintenünk.
Természetvédelmi szempontból az azonban mindenképp megemlítend , hogy a Nemzeti Park
minden törekvése ellenére is a Csobánc platójának taposás eredet terhelése növekedni látszik.
Mivel a területen jelen lév védett faj lárvái a peték 2–3 éves elfekvése után kelnek ki, általában
május elején-közepén, így a tavaszi siklórepüléseket - többek között ezért is - továbbra sem
támogatjuk.”
Az Engedélyes kérelmében az alábbiak szerint nyilatkozott: „az engedély minden tagunkra
alanyi jogon vonatkozik, mi egyoldalú korlátozást alkalmazunk az engedélyt betartó tagjainak
és a szervezet védelme érdekében. Csupán a tagviszony alapján nem tesszük lehet vé az
engedély adta lehet ségek igénybevételét, hanem megköveteljük és szigorúan dokumentáljuk.
hogy a Csobáncon repülni kívánó tagok megismerjék és elfogadják az engedély feltételeit,
valamint ezek teljesítésére egyéni felel sséget vállaló jognyilatkozatot tegyenek.”

Az ügyintézési határid leteltének napja: 2012. január 2.
A Felügyel ség az ügyintézést jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határid t
megtartottnak tekinti.
A jogorvoslat lehet ségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése biztosítja.
Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyel ség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10)
bekezdése és a 99. § (1) bekezdése alapján a közlést l, azaz a kézhezvételt l számított 15 nap
áll rendelkezésre a jogorvoslati kérelem benyújtására.
A jogorvoslati eljárás díja a rendelet 2. § (4) bekezdése alapján a rendelet I. számú
mellékletének I-V. pontjában meghatározott díjtétel 50%-a.
Jelen döntésem, amennyiben ellene fellebbezést nem terjesztettek el , a közlés utáni 16. napon
külön értesítés nélkül joger re emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
A Felügyel ség a döntését a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdése, valamint a Tvt. 40. § (1)-(2) bekezdés és a 38.§ (1)
bekezdés i) pontja szerinti hatáskörében és a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése és 1. sz.
melléklet IV. fejezet 3. pontja, valamint a Ket. 21. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti
illetékessége alapján eljárva hozta meg.
Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételér l intézkedtem.
Székesfehérvár, 2012. december 10.
dr. Zay Andrea
igazgató megbízásából:

A Csobánc-hegy fokozottan védett területére történ belépés siklóerny s tevékenység végzésére
március 1. és május 31. között a vegetációs és költési id szak miatt nem megengedett. A
térségben 2011. évben megjelent és 2012. évben is jelen volt új fészkel helyen is a
vándorsólyom, így a környez tanúhegyeken már 2 helyen fészkel, továbbá fészkel a
Keszthelyi-hegységben is. A költési id szakban jelent s zavaró hatása lehet a tevékenység
végzésének, amely a védett madarak napi aktivitását, életritmusát befolyásolhatja. Az érintett
területen számos védett és a fokozottan védett növény- és állatfaj (az Európai Közösségben
természetvédelmi szempontból jelent s növény- és állatfajok közzétételér l szóló 13/2001. (V.
9.) KöM rendelet 2. számú melléklete alapján) él helye található, amely ebben az id szakban a
tevékenység végzésével veszélyeztetné megfelel védelmüket. Az él helyeket ér nagymérték
taposási kár és az él lényeket ér jelent s zavaró hatás megel zése érdekében a BfNPI
véleményében a starthelyeket naponta maximum 30 f re limitálta.
A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység a rendelkez részben
foglalt el írások betartása mellett a természeti értékekre káros hatással nem lesz.
Tárgyi határozat a természet védelmér l szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 40. §
(1)-(2) bekezdés és a 38.§ (1) bekezdés i) pontján alapul.
Tájékoztatom az Engedélyest, hogy a 2.00. - 11.00 pontokba foglalt el írásaim megszegése
esetén a Tvt. 80. §-a alapján a jogellenes tevékenység végz je természetvédelmi bírság
fizetésére köteles, illetve a Felügyel ség a Tvt. 37. § (3) bekezdése alapján köteles a
tevékenység folytatásától eltiltani.

Kapják:
1. Siklórepül Szövetség, 1137 Budapest, Újpesti rkp. 7. +tv. +e-mail: elnok@siresz.hu
2. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, 8229 Csopak, Kossuth u. 16. +tv.
3. Irattár
Joger után:
4. Hatósági nyilvántartás

