--á

.l

BuDásffirPesT

-i

Budapest FőVáros Önkormányzata
Főpolgármesteri HiVatal
Vá ros

Ü

zeme ltetési FőoszlálV

ÉR X

ilt

! ,.( j u'.,-..-

]iltilltilililililil ullilllililililililililIililIt iltililil
ikt'

1000054038986'

E;1E

szám:

i} ,,,r'

51yrl tl

i

/4lx

FPH061 /983 - 11 !2013

dr. Simkó Gabrie|la
igazgató

hiv szám:

Magyar Természetjáró Szovetség
1244 Budapest, Pf.: 846.

ügyintéző: TÓth Eszter
+36 I 999-9238
totheszter@budapest. hu

Természetvédelmi hatóSági
engedély a RÓka-hegyi bánya

táÍgy:

természetvédelmi terÜleten
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végzésére

nnrÁRoznr
Budapest Főváros Önkormányzal Főpolgármesteri Hivatalának főjegyzője, mint
elsőfokú természetvédelmihatóság a Magyar Természetjáró szÖVetség (székhelye:
1o75 Budapest, Károly
képviseli:
Simkó Gabriella
igazgató)' mint Engedé|yes kérelmének természetvédelmi szempontból

krt. 11.,

dr.

helyt adok' és engedélyezem

a

sziklamászási tevékenységeta Budapest

lll'

kerÜlet, Róka_hegyi bánya

természetvédelmiterÚleten' az a|ábbi feltételekkel:

.
.

Sziklamászásra kizárólag

a

terÜleten kiépítettsziklamászó utak vehetők

igénybe.

Újauo szik|amászó út kiépítésevagy engedély nélkül k!építettszik|amászó út
használata szigorúan tilos!

. A

tevékenységvégzésesorán

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.
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mászások balesetmentes biztonságát szavatoló technikai felszere|és
(mesterséges biáosítóelemek) épsége'karbantartása és cseréje, Valamint a
terméSzetes fogások meg bízhatóságának el|enórzése a mászó íelelőssége.
A Fóvárosi Önkormányzat a beköVetkezett balesetekért felelósséget nem válIal'
A geológiai képződményeket a szennyeződéstól és rongálástól meg kell óVni,
az igénybevett területet tisztán kell tartani, a tevékenységgel összefüggésben
keletkezett hulIadéknak a terÚletről történő eltávolításáról
végzóknek gondoskodniuk kel|.

a

tevékenységet

. A
r
.

biztosítóeszközök felszerelésekor' cseréjekor' valamint a természetes
fogások biztonsági rögzítésekor tÖrekedni keIl olyan technológia alkalmazására,
amelIyel a cserélt, karbantartott eszközök, falszakaszok a tájba illeszkednek'

A védett területre gépjárművel behajtani, illetve a mászóhelyeket gépjárművel
megközelíteni tilos!

Jelen határozat csak az Engedélyes regisztrált tagjaira Vonatkozik, a tagságot
és a személyazonosságot minden, a tevékenységetvégzó személynek a
helyszínen igazolnia tudni kell' és jelen határozatból vagy másolatából egy
példányt magánál kell tartania'

.

.
.

Az Engedélyesnek a hegymászó szakágban regisztrált tagok listáját legalább
féléventemeg kell kÜldenie hatóságomnak, és hatóságom, Valamint a helyi
je|entőségű védett természeti teru|etek őzéséértfelelős Budapesti

Természetvédelmi orszolgálat kéréséreröVid úton tájékoztatást kell adnia az
esetleges VáltozáSokról.
Új tagok nevÜk bejetentése előtt a Róka-hegyi bánya természetvédelmi területet
sziklamászásra nem Vehetik igénybe!

Amennyiben az Engedélyes a regisztrált tagjai részérefényképes hegymászó
szakági tagsági igazolványt állít ki' úgy annak egy mintapéldányát, vagy annak
teljes másolatát Engedélyes köteles megkÚldeni hatóságomnak'

. Jelen
.

engedély nem pótol más hátósági' szakhatósági, tulajdonosi,

Vagyonkezelői, egyéb kezelói stb' engedélyt' hozzájárulást.

Jelen határozat tartalmának ismerete és a Magyar Természetjáró Szövetség
regisárált tagjaival történó megismertetése az Engedélyes kötelessége.

Je|en engedély 20í4. december 31-ig Vagy Visszavonásig érvényes.

Az Engedélyes teljes személyes illetékmentességben részesÜl'
Jelen határozatom el|en a kézhezvételtolszámított'l5 napon belül a Főpolgármesteri
Hivatal VárosüzemeltetéSi Főosztályához benyújtott,
Budapest Főváros
Kormányhivatalának (1056 Budapest' Váci u. 62_64.) címzett iIletékmentes
feIlebbezéssel lehet élni.

a
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lndokolás

Az Engedélyes sziklamászási tevékenység végzésérekért engedélyt Budapest lll.
kerület, Róka-hegyi bánya természetvédelmiterÜleten'

Fenti terÜlet a Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló
20512013. (lV' 18.) Főv' Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. s 6. pontja'szerint
természetvédelmi terÚlet' az engedélykérelemben szereplő tevékenység a Rendelet
6. s-a alapján engedélykoteles

A

'

Róka-hegyi bánya természetvédelmi terillet Budapest egyik legjelentósebb
geológiai értékekkelbíró terÜlete. Bár keletkezése mesterséges beavatkozás
köVetkezménye, az így kialakult, pionír növénytársulásokra jellemzó fajokban
gazdag flóra több védett és fokozottan Védett nöVényt foglal magában, mely a
változatos gerinctelen és gerinces faunával együtt igen nagy természetvédelmi
értékkel bír. Ezért a terÜlet elsődleges funkciója a természeti értékek megőrzése,
bemutatása.

A terület szik|amászásra történő hasznosítása így csak másodlagos íunkció, ami
teljes mértékbena természetvédelmi érdekeknek alárendelve végezhető. A terület

sziklamászás céljára történó igénybevétele önmagában, az általános zavaráson túl
nem hordoz közvetlen Veszélyt a terÚlet élő és élettelen természeti értékeirenézve,
azonban az e célból megnövekedett emberi jelenlét negatíV irányú másodlagos
hatásokat eredményezhet' llyenek lehetnek a fokozott szemeteléS, illegális tűzgyújtÓ
heIyek kialakítása éS használata, Valamint a megnöVekedett jelenlét hatására
illegálisan kialakított mászóutak megjelenése. E hatások erősödése a terÜlet
elsődleges, azaz természetvéde|mi rendeltetésétsértheti. Ezért a megléVó

sziklamászó utakon

túl újabbak kiépítésenem

egyeztethető

össze

a

természetvédelmi érdekekkel. Amennyiben a fent említett kedvezőtlen hatások az
újabb mászóutak |étesítésénekhiányában is erősödő tendencíát mutatnak, erősen
megkérdőjelezhetó a terület sziklamászáSra történó igénybevételének
engedélyezhetősége.

Az Engedélyes által

benyújtott nem fényképestagsági kártyán nem tÜntetik fel a
jelölést, így nem állapítható meg pontosan a határozattal
szakág''
,,hegymászó
érintett, és a későbbiekben regisztráló tagok pontos száma sem. Ezért a
tevékenységetvégzők számának nyomon követése céljából az Engedélyes
felelőssége hatÓságom rendszeres, de legalább féléVes tájékoztatása a tagjainak
számáról néV szerinti Összeírásban, illetve hatóságom, valamint a Budapesti
Természetvédelmi Őrszolgálat szintén hatósági személy tagjainak kéréseesetén az
adatváltozásokkal kapcsolatos gyors tájékoztatás. Az új tagok e bejelentés előtt nem
végezhetnek sziklamászási tevékenységeta tárgyi tertlleten.

Mindezek alap!án az Engedélyes fokozott felelőssége a fenti feltételek betartása és
betartatása, a természetvédelmiérdekek szem előtt tartása'
Fentiékre tekintettel a rendelkező réSzben foglaltak szerint döntöttem.

Hatáskörömet és illetékességemeta természet védelméről szóló 1996. évi Llll.
törvény (a továbbiakban: Tvt.) 38' $ (1) bekezdés i) pontja, a környezetvédelmi,
természetvédelmi, vízÜgyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
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kijeloléséről szólo 34712006' (Xll' 23') Kormányrendelet 15.
valamint a Rendelet 6. $ a) pontja alapozza meg.

s

(1) bekezdése,

a

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban. Ket.) 71. $ ('l) bekezdése
és a 72' $ (1) bekezdése alapján hoztam meg.
Határozatomat

A

fellebbezési lehetőséget a Ket' 98. $ (1) bekezdése, valamint a 99: s (1)
bekezdése alapján biáosítottam. A fellebbezést elektronikus úton benyújtani nem
lehet.

Az teljes személyes illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XClll' törvény
5. s (1) bekezdés d) pontja alapján állapítottam meg.

A TVt. 76' $ ('l) bekezdése értelmében az ÜgyintézéSi határidő természetvédelmi
hatósági engedélyezési eljárásokban három hónap, melynek utolsó napja:
2013. november 5.

Budapest,

20í3. L-.-g
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Sárádi Kálmánné dr.
liclF-
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