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1033 Budapest, Szentendrei út 95. tárgy: Sziklamászás engedélyezése helyi 
jelentőségű természetvédelmi területeken 

HATÁROZAT 

Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzője, mint elsőfokú természetvédelmi hatóság az Excelsior 
Hegymászó Sportegyesület (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 95 .. ; képviseli: Buzgó Botond 
egyesületvezető), mint Engedélyes által benyújtott kérelemnek természetvédelmi szempontból 

helyt adok, és engedélyezem 

a sziklamászási tevékenységet a Budapest Ill. kerület, Róka-hegyi bánya és a Budapest XII. kerület, Kis-Sváb
hegy helyi jelentőségű természetvédelmi területeken az alábbi feltételekkel: 

• Sziklamászásra a Róka-hegyi bányában kizárólag a felső, nyugati bányaudvarban kiépített, a Kis-Sváb
. hegyen pedig a Budapest XII. kerület 9853 helyrajzi számú területen meglévő sziklamászó utak vehetők 

igénybe. 

• Újabb sziklamászó út kiépítése, vagy engedély nélkül kiépített sziklamászó út használata szigorúan tilos! 

• A tevékenység végzése során az élő és élettelen természeti környezet károsítása, veszélyeztetése, 
illetve zavarása tilos! 

• A mászók a mászóút befejezése után kizárólag közvetlen visszaereszkedéssel térhetnek vissza a fal 
tetejéről, a fal feletti gyep közlekedésre nem vehető igénybe. 

• A mászások balesetmentes biztonságát szavatoló technikai felszerelés (mesterséges biztosítóelemek) 
épsége, karbantartása és cseréje, valamint a természetes fogások megbízhatóságának ellenőrzése a 
mászó felelőssége. 

• A geológiai képződményeket a szennyeződéstől és rongálástól meg kell óvni. 

• A mászható sziklákhoz új ösvény nem alakítható ki, a meglévők kitáblázása nem megengedett. 

• Az igénybevett területet tisztán kell tartani, a tevékenységgel összefüggésben keletkezett hulladék 
területről történő eltávolításáról a tevékenységet végzőknek gondoskodniuk kell. 

• A biztosítóeszközök felszerelésekor, cseréjekor, valamint a természetes fogások biztonsági rögzítésekor 
törekedni kell olyan technológia alkalmazására, amellyel a cserélt, karbantartott eszközök, falszakaszok 
a tájba illeszkednek. 

• A védett területekre járművel behajtani, illetve a mászóhelyeketjármüvel megközelíteni tilos! 

• Budapest Főváros Önkormányzata a bekövetkezett balesetekért felelősséget nem vállal. 
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• Jelen engedély nem pótol más hatósági, szakhatósági, tulajdonosi, vagyonkezelői, egyéb kezelői stb. 
engedélyt, hozzájárulást. 

• Jelen határozat tartalmának az Egyesület tagjaival történő megismertetése az Engedélyes kötelessége. 

• A mászó köteles az Excelsior Hegymászó Sportegyesület által kiállított érvényes tagsági igazolványát 
magánál tartani és azt az ellenőrzésre jogosult személy kérésére bemutatni. 

Jelen engedély 2030. március 31-ig érvényes. 

Jelen eljárás illetéke 5 OOO Ft, amelynek megfizetése alól teljes személyes illetékmentességére tekintettel 
mentesül Engedélyes. 

Jelen döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A véglegessé vált döntés ellen a közléstől számított harminc 
napon belül az ügyfél a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiuma (1027 
Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) elölt közigazgatási pert indíthat a keresetlevél Főpolgármesteri Hivatalhoz, mint 
a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez történő benyújtásával. 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 

Az engedélyben foglaltak megsértése természetvédelmi bírság kiszabását vonja maga után, melynek összege 
a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet 
rendelkezései szerint kerül meghatározásra. 

INDOKOLÁS 

Az Excelsior Hegymászó Sportegyesület nevében eljáró Buzgó Botond egyesületvezetö kérelmezte 
sziklamászó tevékenység engedélyezését a Budapest Ill. kerület, Róka-hegyi bánya és a Budapest XII. 
kerület, Kis-Sváb-hegy helyi jelentöségO természetvédelmi területeken. 

Az érintett területek a Budapest helyi jelentöségO védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV.18.) Főv. 
Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § 6. és 14. pontjai értelmében helyijelentöségO természetvédelmi 
területek. 

A kérelmezett tevékenység a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdés i) pontja, 
valamint a Rendelet 6. § a) pontja értelmében engedélyköteles. 

Hatóságom megállapította, hogy a sziklamászó tevékenység - a határozatban meghatározott feltételek 
teljesítése mellett- természetvédelmi érdeket nem sért. 

Jelen engedélyben foglaltaktól való eltérés a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján természetvédelmi bírság 
kiszabását vonja maga után. 

Hatáskörömet és illetékességemet a környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés f) pontja 
alapozza meg. Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg. 

A jogorvoslat lehetöségéröl Ákr. 114. § (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 1. 
törvény 13. § (3) bekezdés a) pontja és 39. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A jogorvoslati eljárás 
illetékének előzetes megfizetése alól az ltv. 62. § (1) bekezdés h) pontja szerinti illetékfeljegyzési jog mentesíti 
az ügyfelet. 

A határozat előírásainak megsértése esetén alkalmazandó természetvédelmi bírság mértékéről a 
természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet 1-3. § 
rendelkezik. 
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A természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. év XCIII. törvény 
mellékletének XIII. fejezetének 1. bekezdése alapján határoztam meg. Az illeték megfizetése alól Engedélyes 
az ltv. 5. § (1) bekezdés d) pontja és a (3) bekezdés szerinti nyilatkozata alapján mentesül. 

Jelen határozat - külön értesítés nélkül - a közléssel válik véglegessé. 

Adatainak védelme érdekében tájékoztatom, hogy személyes adatait az Európai Parlament és Tanács a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendeletének 
megfelelően kezeljük. A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztató megtalálható a 
,,http://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=333" oldalon. 

Budapest, 2020. április,, ~- " 

Tértivevény! 

dr. Számadó Tamás 
főjegyző nevében és megbízásából: 

Német~ t.ászló 

főoszt,ályvezetö 
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