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HATÁROZAT 

1.00 Az Excelsior Hegymászó Sportegyeslilet (1033 Budapest, Szentendrei út 95., KÜJ: 103552220, 
KSH törzsszám: 18013777, továbbiakban: Engedélyes) részére a Vértesi Tájvédelmi Körzet te
rületén lévő Csókakői vár melletti sziklaképződményeken (EOVY= 591.812, EOVX= 224.347 
koordinátájú pont környezetében) a sziklamászó sporttevékenység végzését az alábbi feltéte
lekkel 

engedélyezem. 

2.00 Természetvédelmi előírások: 

2.01 Jelen határozat másolatát a tevékenység végzése során az Engedélyesnek a helyszínen magánál 
kell tartania, a sziklamászó tevékenységet végzők egyesületi tagságukat a helyszínen igazolni 
kötelesek. 

2.02 Az Engedélyes a sziklamászó tevékenységet folytató tagjaival az engedély taitalmát köteles 
igazolható módon ismertetni. 

2.03 Az Engedélyes köteles felhívni a tagok figyelmét az érintett védett természeti terület állapotá
nak, értékeinek megőrzésére és a vonatkozó szabályok, elöírások betaitására, valamint arra, 
hogy a sziklamászás során a vadon élő állatok zavarása, a növények, állatok, ásványok és köze
tek gyűjtése, károsítása tilos. 

2.04 A sziklamászófal teljes felületén tilos a sziklamászási tevékenység minden év március 1. és 
március 20. között. A sziklamászófalnak a „Koszos" nevű útvonalától északra lévö részén tilos 
a sziklamászási tevékenység minden év február 15. és június 30. között. 

2.05 Meglévö mászóutak felújítása, átalakítása során természetkímélő és a lehetöségek szerinti ma
ximális balesetmentességet garantáló, hosszú távon felújítást nem igénylő megoldásokat kell 
alkalmazni, mellyel kapcsolatban egyeztetni szűkséges a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
(továbbiakban: Igazgatóság) képviselőjével. 

2.06 Tilos a mászóutak kifestése, indokolatlanul nagy, feltünő betükkel, jelekkel történő jelölése. A 
földtani képződményeket szem1yeződéstől és rongálástól meg kell óvni. 

2.07 A sziklamászó tevékenység során a biztosítóeszközök (ékek, friend-ek stb.) elhelyezését, fel
szerelését. cseréjét és rögzítését a sziklaalakzatok, falszakaszok, valamint az azokon található 
sziklai növényzet kíméletével szükséges végezni. 
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2.08 A sziklafalakon újabb falfelületek növényzettől való megtisztítása tilos. 

2.09 A sziklafalak kizárólag klasszikusan, gumitalpú (vagy egyéb, természetes anyagú) 
mászócipőben (illetve mászócipő nélkül is) és kézzel mászhatóak. 

2.10 A sziklamászó tevékenység során földmunkák végzése, a gyepszint bolygatása, ásása, valamint 
fák és cse1jék kivágása tilos. 

2.11 A sziklamászó tevékenység befejezését követően a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és 
kijelölt hulladékgyűjtőbe történő elhelyezéséről gondoskodni szükséges. 

2.12 Az igénybevett területek, mászóhelyek megközelítése során a kijelölt turistaútvonalakat szük
séges használni, új nyomvonalak kialakítása tilos. 

2.13 A mászóhelyeken a sziklamászó tevékenységgel veszélyeztetett védett vagy fokozottan védett 
természetvédelmi érték megjelenésének, jelenlétének észlelése esetén a sziklamászó tevékeny
séget fel kell függeszteni, és haladéktalanul é1tesíteni kell az Igazgatóságot és a Természetvé
delmi Hatóságot. 

2.14 A mászóhelyeken a terület állapotában bekövetkezett változás észlelése esetén ugyancsak hala
déktalanul értesíteni kell az Igazgatóságot és a Természetvédelmi Hatóságot. 

3.00 Jelen engedély nem jogosít az érintett területeken új mászóutak létesítésére, a klasszikus szik
lamászástól eltérő jellegü mászótevékenység, rendezvények, versenyek szervezésére, táborozás
ra, sátorozásra, valamint a forgalom elől elzá1t területen járművel tötténő közlekedésre. A felso
rolt tevékenységek kizárólag a Tem1észetvédelmi Hatóság által külön eljárás lefolytatása után 
kiadott engedélyének bi1tokában végezhetők. 

4.00 Jelen engedély alapján a sziklamászó tevékenység 2025. december 31-ig végezhető. 

5.00 Jelen engedély csak a területtulajdonosok, vagyonkezelők hozzájárulásával együtt érvényes és 
nem mentesít más (pl. illetékes vadásztársaságtól, erdészettől származó) engedélyek beszerzé
sére vonatkozó kötelezettség alól. 

6.00 A Fejér Megyei Kormányhivatal jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesíté
sének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket. 

7.00 Az Engedélyes teljes személyes illetékmentességet élvez, egyéb eljárási költség nem merült fel. 

8.00 A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közlésétől számított 30 napon 
belül közigazgatási pe1t indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fejér Megyei 
Kormányhivatalnál kell benyújtani, a Veszprémi Törvényszéknek címezve. A jogi képviselővel 
eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a 
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu honlapon keresztül elektronikus űrlap használatával nyújthat
ja be. 

A végleges döntést a törvényszék az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen 
ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével - jogsé1tés megállapítása esetén, ha a jogi feltéte
lek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szüksé
ges, a Fejér Megyei Kormányhivatalt új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a 
törvényszék a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasz
tó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a 
halasztó hatály elrendelését. 

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, 
amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, az ezek igazolására szolgáló 
okiratokat csatolni, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell. 
A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tmtását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasz-
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lása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék 
döntése szerint kell megfizetni. 

INDOKOLÁS 

Az Excelsior Hegymászó Sportegyesület (1033 Budapest, Szentendrei út 95., továbbiakban: Engedé
lyes) a természetvédelmi hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Ter
mészetvédelmi Főosztályához (továbbiakban: Tennészetvédelmi Hatóság) 2020. április l-jén érkezett 
kérelmében a Vértesi Tájvédelmi Körzet területén lévő Csókakői vár melletti sziklaképződményeken 
és a Pázmándi Kvarcitsziklákon sziklamászó sporttevékenység végzéséhez kért engedélyt 2025-ig. 

A beadványt áttanulmányozva megállapításra került, hogy a sziklamászó sporttevékenység helyszíne 
az országos jelentőségű Vé1tesi Tájvédelmi Körzeten kívül érinti a helyi jelentőségű Pázmándi 
K varcitsziklákat is. 

A Természetvédelmi Hatóság a természetvédelmi kezelő Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot és 
az erdőgazdálkodót az FE-08/KTF/03540-2/2020. iktatószámú levelében tájékoztatta az eljárás meg
indításáról. A döntés kiadmányozásáig egyéb ügyféli észrevétel nem érkezett. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 38. § (1) bekezdésének i) 
pontja alapján védett természeti területen közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sp01tver
senyhez, technikai jellegű sporttevékenység folytatásához a természetvédelmi hatóság engedélye szük
séges. A Tvt. 75. §(!)bekezdése szerint a természetvédelmi hatósági engedélyt határozott időtartam
ra, de legfeljebb tíz évre lehet kiadni. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 71/2015. Korm. rendelet) 16. § (]) bekezdésé
nek t) pontja szerint helyi jelentőségű védett természeti te1ület esetén a települési önkormányzat jegy
zője jár el a Tvt. 38. §(!)bekezdésében foglalt hatósági eljárásokban természetvédelmi hatóságként. 

Az álla/ónos közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 17. § sze
rint a hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha 
valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel rendelkező 
hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti. 

Előbbiekre figyelemmel az ügynek az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő 
részbeni áttételéről rendelkeztem az Ákr. 17. §-a szerint a FE-08/KTF/03540-3/2020. iktatószámú 
levélben. 

A kérelemmel érintett terület a Vé1iesi Tájvédelmi Körzet és a Vé1tes megnevezésű (területkód: 
HUDI30001) különleges madárvédelmi és kiemelt jelentőségű természet-megőrzési Natma 2000 terü
let része (a Vértesi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 146/2007. (XII. 27.) K vVM 
rendelet melléklete és az európai közösségi jelentőségií természetvédelmi rendeltetésií területekkel 
érintettföldrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet !. sz. melléklet 5.9. pontjának és az 5. 
sz. melléklet 5.55. pontjának megfelelően). 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által közölt adatok alapján az érintett sziklafalakon zavarásra 
érzékeny, fokozottan védett ragadozómadár költése megfigyelhető az idei évben is. A korábbi eljárá
sok során sor került a természetvédelmi kezelő Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság képviselőjével 
töiténő helyszíni egyeztetésre is. A rendelkezésre állt adatok és információk alapján a fokozottan vé
dett madárfaj egyedeinek zavartalansága, illetve az élőhelyük védelme a március 1. és március 20. 
közötti időszakban történő teljes tiltással, illetve a sziklamászó tevékenységnek a sziklamászófalnak a 
,,Koszos" nevű útvonalától északra lévő részén a február 15. és június 30. közötti tiltásával biztosítha
tó. 
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A Tvt. 43. §(])bekezdése szerint a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztí
tása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pi
henő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása tilos. A revírfoglalási és költési időszakban a köl
tőhely közvetlen környezetében végzett sziklamászó tevékenység a költés zavarását okozza, amely a 
költés meghiúsulásához, a fiókák pusztulásához is vezethet. Így a jelzett területen a sziklamászó tevé
kenység folytatása csak időkorlátozás mellett végezhető a természetvédelmi érdekek sérelme nélkül. A 
revírfoglalási és költési időszakon kívüli időben a rendelkező részben foglalt előírások betartása mel
lett a sziklamászó tevékenység a védett természeti értékek természetvédelmi helyzetére, a védett ter
mészeti terület állapotára és jellegére előreláthatólag káros hatással nem lesz. A Természetvédelmi 
Hatóság a kérelmet az európai közösségi jelentőségíí természetvédelmi rendeltetésií területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Natura rendelet) 10. § (!) bekezdése szerint meg
vizsgálta és megállapította, hogy a sziklamászó tevékenységnek a rendelkező részben foglalt előírások 
betartása mellett a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajokra és 
élőhelytípusok:ra jelentős hatása nem várható. Ennek megfelelően a rendelkező részben foglaltak sze
rint döntött. 

Tárgyi határozat a Tvt. 38. § (!) bekezdésének i) pontján alapul. 

Elöírásaimat a Tvt. 31. § és a Natura rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a védett természeti terület és a 
Natura 2000 terület állapotának és jellegének megőrzése, illetve a védett növény- és állatfajok védel
me, károsodásuk megelőzése érdekében a Tvt. 5. §(!)bekezdése, a 42. § (!), 43. § (!) bekezdése 
alapján tettem. 

A rögzített előírásaim megszegése esetén a Tvt. 80. §-a alapján a jogellenes tevékenység végzője ter
mészetvédelmi bírság fizetésére köteles, illetve a Természetvédelmi Hatóság a Tvt. 37. § (3) bekezdé
se alapján köteles a tevékenység folytatásától eltiltani. 

A rendelkező rész 6.00 pontjában lévő, a határozatban foglalt teljesítési határidő meg nem tartásának 
és az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatásom az Ák:r. 132. § és 
133. §-án alapul. 

Döntésem 7.00 pontja szerint az !tv. 5. § (1) bekezdés d) pontja és (2), (4) bekezdése alapján Engedé
lyes teljes illetékmentességben részesül, melyről a FE-08/KTF/03540-1/2020. iktatószámú levelében 
nyilatkozott. 

Az FE-08/KTF/03540-2/2020. iktatószámon kiadott függő hatályú döntéshez joghatások nem kapcso
lódnak. 

A jogorvoslatról az Ákr. 112-114. §-aiban, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 
!. törvény 13., 37., 39., 50. §-aiban, továbbá a XV. és XVI. fejezeteiben foglaltak alapján adtam tájé
koztatást. 

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Ákr. 82. §(!)bekezdése é1telmében a határozat a közlés
sel véglegessé válik. Az Ákr. 85. § (5) bekezdésének a) pontja értelmében a döntés közlésének napja 
az a nap, amelyen azt írásban közölték. 

A Tennészetvédelmi Hatóság az ügyintézést a jelen döntés elektronikus úton történt továbbításával 
!ezá1ta, az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti. 

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM 
rendelet szerint jelen határozat nyilvántartásba vételéről intézkedem. 

A Természetvédelmi Hatóság a döntését a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 13. §-a és a Tvt. 38. § (!) 
bekezdésének i) pontja szerinti hatáskörében, valamint a 71/2015. Konn. rendelet 8/A. § (1) bekezdése 
szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg. 
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A kiadmányozási jog gyakorlása a j(Jvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mííködési sza
bályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás és a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a 
kormánymegbízott közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egységek kiadmányozásának átmeneti 
szabályairól szóló 7/2020. (II. 28.) utasítása alapján történt. 

Székesfehérvár, 2020. április ~ 

Dr. Simon László 
kormánymegbízott 

nevében és megbízásából 
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