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Magyar Természetjáró Szövetség
részérea Pilis- e5 a Buddj hegység

Trárgy:

telületén
sziklamászás
spoÍttevékenységengedélyezése20132014. évre
Galamb István

HATAROZAT
A Maryar Természetjáró

szövetség (1146 Budapest, Thököly

Kére]nező) részéIea kérelmezett sziklamászó tevékenységet

út 58-60. V107.; továbbiakban:

engedélyezem
a DÜna-Ipoly

Nernzeti Paxk tedletén a csobánJ<ai oszoly-tető szil,1afalon;

Budai Tájvédelmi Kölz et tedletén, Budapest II. kerületében, a Francia-bánya' a Kecskehegyi kőfejtő, az oloszlán-szik]ák' a Tündér-szikllík teriiletén;
a

nem engedélyezem
a Mál.aj Táj!édelmi Körze( területén. az Ágasr'ári L_l1x torony sziJ<Jafalon.

A

1

I.
TEvÉKENYsúG FoLYTATÁSÁNAK TERMÉsZETVÉDEl,MIFEr,TÉTEl,F.r

A tevékenységnem veszélyeáetheti vagy kírosíthatja az

omzágos természetvédelmi oltalom
sziklák' sziklafalak növény- és állatvilágát.
A tevékenység nem veszélyeáetheti vagy kírosíthatja az európai közösségi jelentőségú
természetvédelmi lendeltetésű területet (a továbbiakban: Natua 2000 terület), az ott található
alatt álló tefliletek, ide értve a

2

közösségi jelentőségú és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat, illetve élőhely típusokat.
A spoÍtverseny ideje alatt Kére]Ínező köteles gondoskodni anóI, hogy a résztvevők a természeti
értékekben ne tegyenek káít és a Natura 2000 tedllet fenntartási céljainak elérésétne
veszélyeztessék'

4. A

Íöldtani képződményeket szennyeződéstől és rongálástól meg kell óvni. Tilos a mászóutak
feltúnő jeiö]ése' kifestése.

5. A

védett természeti területeket csak napkeltétő] napn1ugtáig lehet igénybe verrni, az éjszakai
igénybevétel tilos.

Lcvelezési cínr: 1'1'17 Budapest. Pf:

Telelon:

178-41-00.
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Jeleü engedél} keletóbcn a n]áI neglé\ ő. valamint a N{ag)'alolszág

7.

A

sZikla íszó Ka]aLlZa

(2007'
február) elDevezésíikiadvár1barr szerepeltetetl kiépített mászóutak vehetók igénybe
sziklan'rászásra. Uj mászóutak létesítésti]os'

sziklafalak kizárólag klisszikusan, gumitalpú mászócipőben és kézzel nászhatók- A
sziklamászó tevékenység baiesetmeütességét szavatoló technikaí felszelelés (mestelséges
biztosítóelemek) épsége'kar'bantar1ása és cseréje. valamílt a temészetes fogások

megbízhatóságlinak ellenőrzése minden esetben a sziklamrászók felelőssége.

8' A

biztosítóeszközök cseréjekol, valamint a temészetes íogások biztonsági rögzítéseko.
töIekedni Lell olyan technológia alkalmazásáía' amellye] a cseIélt, kalbaÍrtaÍtott eszközök'
falszakaszok a tájba illeszkednek.

9' A

védett temészeti területeken túzgyújLiscsak biáonságos, erle kia]akított, kijelölt ttzrakó

helyen történiet. Tűzgyújtási tilalom esetén a ttizgÉjtás tilos.

10' Elektromos, vagy egyéb hangosítás haszíÍí]ataa védett természeti teriileteken tilos.
1

1'

12.

A védett természeti te ileteken ideigleíes építrnényekelhelyezése tilos.
védett természeti terülehe gépjrímlivelbehajtani tilos. A mászóhelyek megközelítése kizírólag

temészetvédelmi kezelő területileg illeték€s munkatifusával egyeáetett módon töIténiet.
13. Az éIinteft területekeí (a sziklamászrísra engedélyezett sziklMlakzatokon) veszélyeztetett
tefurészetvédelmi éItékmegjelenésének, jelenJétének észleléseesetén
sziklamászó
tevékeíységetfel kel1 ffiggeszteni, és haladéktalanul értesiteni kell a természetvédelmi kezelő
tefliletileg illetékes munkaLísát'
a

a

14.A sziklamászó tevékenységbefejezés€ után' az érintett területet az eredeti álapotban kell
bárrahag)ni.

15.Az engedély a Magya1 TermészeÜáró szövetség tagsági igazolvánnyal rcndelkező tagiait
jogosítja fel szik]anászó tevékenységre.

16.

Az engedélyes az engedély taltalmát köteles a sziklamlíszó tevékenységetfol}'tató személyekkel
ismeltetni. A sziklafuíszók a védett területen jelen engedély másolati példányát kötelesek
maguknál taltani.

17.Az éves tevékenység tapasztalatairól M éy yégéníriásos beszámoló benyújtása sziikséges a
tedletileg il]etékes temészetvédelmi kezelő (Dunalpoly Nernzeti Párk lgazgatóság), illetve
temészetvédelmi hatóság (Közép-Drma_vt'lgyi Kömy%etvédelmi, Természetvédelmi és
vízűgyi Felügyelőség; a továbbiakban: Felügyelőség) részére.
18. Jelen engedély nem jogosít az ériítettteriileteken, a ka.rbantartrisi tevékenységen túlmenő, a

helyszínek egészérevonatkozó munkálatok (teljes fal kopogózása) elvégzéséÍe.új mászóutak
létesítés&e' k]asszikus sziklamászi$tól eltérő jellegú mászótevékenység, valamint
IeÍrdezvények' versenyek szervezéséIe'táborozásra' bivakolrásra. A felsololt tevékenységek
kizárólag a tedletileg illetékes Felügyelőség által kiilön eljáiis lefolÍa1ása után kiadott
engedelyéneL bi11okában \ égezhetók.

a

19. Tilos a szik]afalak és mászóutak engedélyezett haszÍíatán kÍvüli egyéb hasznosítása.

IL

JoGKÓ!'ETKEZMÉNrTK
1.

2.

A természet údelmétől szó1ő )'996. éyiLIlI. töIvéÍy (a továbbiakban: T\,t.) 78. $ (l) bekezdése
szednt a temészetvédelmihatóság korlátoáatja, felffiggesztheti vagy megtilthatja a védett
természeti éÍtéketés tedletet kÍosító vagy súIyosan veszélyeztető tevékenységeket. A
hatá!ÍozdÍ _ a védett temészeti éIték,terü1et közvetlen vagy súlyos séreLne' illetve
veszélyeáetéseesetében fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilv.ínítható.
Tájókoztatom a Kérelmezőt arról, hogy a Tvt- 80. $ (1) bekezdés e) pontja atapján, aki
tevékenységévelvagy mulasztásával a természetvédelmi hatóság engedélyéhez'

hozzájárulásához |iötött tevéken}5égetengedély' hozzÍjárulás nélküI vas\ attó| eltéróen
l ége.. lermé!/enédclmi birs:igol liöleles llzetni.

EGYÉB L*ÍR/isor

l.

Jelen engedéiy 2014' dec€mber

3l-ig hatályos.

2' Jelen engedély nem mentesít a szükséges e5réb hatósági, szakhatósági' tulajdonosi,
vas/onkezelői, stb. etrgedélyek beszerzése alól.

{.

E-gyidejüleg megiíllapítom,hogy a tevékenység engedélyezésérevonatkozó eljrírás 5000 forint
illetékköteles.

A

tevékenységet engedélyező döntésem ellen, a közléstől szímílott 15 napon belül, az országos
Kömyezetvédelmi' Természetvédelrni és vízügyi Főfelügyelőséghez (10l6 Budapest, Mészríosu.

58/a.) címzett, de a Közép-Duna-vö]gyi Kömyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Fe]ügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) két Példínyban benÉjtott fellebbezéssel élhet. A
teljes személyes illetekmentességben nem részesüőknek a feltebbezéii eljánás illetéke 10 o00 Ft,
amelyet illetékbélyegben, a fellebbezésen kell leróni' A fellebbezes elektronikus úton töítéúő
benÉjtásfua jelenleg a technikai feltételek hiánya miatt nincs lehetőség.

INDoKoLÁs
A

Kérelmező a rendelkező részben felsololt érintett helyszíneken' 2013. mfuciusától 10 évre
sziklamászó tevékenységfol}'tatísához kért engedélÍ.
Tlírgyi tevékeÍységgelé ntett helyszínek köziil a csobrín]<ai oszo]y_tető sziklafal a Duna-Ipoly
Nemzeti Park létesítésélőlszőló 34lI99'I. (xI' 20.) KTM rendelet alapján a Dr-rna-Ipoly Nemzeii
PaIk részeként,a Frarrcia-brínya, a Kecske-hegyi kőfeÍő, az oloszlán-szik]ák, a Ttlndér-sziklrík
tetÍi]ete a Budai Tójyédelmi KÓfzet védettségénekfenntartásáró! szóló 1251200,1' (XII. 27.) KvVM
rendelet alapjiín a Budai Tájvédelmi KöÚet részeként,valamint az Ágasvrári L- rIX torony a Mátrai
Tájvédelmi Körzet védettségéek fenntartósórót szóÍó I37/200'1' (xII.27.) KVVM rendelet alapjr;n
Mátrőí Ttijvédelmi Körzet részekéntfokozottan védett orságos jelentőségű védett terméiieti
területnek minősülnek.

A Budai Tájvédelrni Köfzethez tartozó kérelmezett sziklamászó helyszínek rr: európaí kÓzijsségi
jelentőségű természetyédelmi re deltetésű terúletekről szóIó 2'7512004. (X. 8') Korm.
rendelet [a
továbbiakban: 275/2004. (x.8') Korm' rendelet] és az európai kö;össégi jelefitősé;ű
természetyédelmi rendelteté|ű terülelekkel érinlett ÍóldrészletekÍőtszóló 14l20l0.
1v' i r '; rwi,l
Iendelettel kihirdetett Natura 2000 hálózaÍhoz taÍozó, I{UDI20009 tediletjellel íyilvlíntaÍtott,
Budai-hegység elnevezésú, jóváhagyott kiemeltjelentőségií természetmegőrzési tertiletet is érintik.
A csobánkai oszo]y_tető a HIIDI20039 területjellel nyilvántartott, Pilis és Visegrádi-hegység
elnevezésít, jóváhagyott kiemelt jelentőségű te.mészetnegőrzési teÍiiletet is erinti, továbbá az
Agasviári L-frx to.ony a HUBN1000ó teIületjelle] nyilvántartott, Mátra elnevezésú'jóváhagyott
különleges madrárvédelmi te.ületet' valamint a HLIBN20o49 területjellel nyilvántaltott' Mátrabércfallóskúti-rétek elnevezésű, jóváhagyott kiemeltjelentőségú természetnegőrzési területet is ériüti.

A

I'eliigyelőség hi\atkozássaj u kij:ígu-'gLltisi hatósági eli/u'(js és s.olgLikcniLs últdlá]furi
szctbályairóI szóló 200.1. évi cXL. törvény (a to\ábbiakban: Ket.) 26- .s (l) bekezdésénekc)
pontjára az eljárás soriin bel1öldi jogsegély keretében megkereste a Duna_Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóságot (a továbbiakban: DINPI) és a BiilJ.i Nemzeti PaÍk Igazgatóságot (BNPI) hogy
szolgáitasso1l adatot. infoÍ]'iációt aZ érintett teliileten található védett fajokl.ó].
'illet\e. hogy
amennyiben szükségesnek ítéli'adja meg temészetvédelmi kezelői véleményét.

A DINPI

l183/2/20i3. szímil vé]eményébenaz illetékességiterületéhez taitozó sziklamiiszó
tevékenység engedélyezése ellen kifogást nem emeit' Ugyanaklor a kéIelemben jelzett 10 éves
idótaltamot temészetvédelmi szen]pontból tekintettel az adott helyszínek élővilágának
dinamizmusára nem tartotta elfogadhatónak.

A

rendelkező részben meghatáÍozott feltételek betMása meliett figyelembe véve a DINPI
vé]eményét a szikla:ni{szó tevékenység az engedélyezett tedleteken természetvéde]mi
szempontból kirt nem okoz, ezért a DINPI i]letékességiterületéhez tartozó sziklaftíszó
helyszíneken az engedél}'t megadtam'

-

A T\,t' 40' $ (1) bekezdése éItelmében fokozottan védett temészeti terület.e történő belépéshez_ a
jelzett trrristautak és talösvények kivételével a temészetvédelÍni hatóságnak a nemzeti park
igMgatóság szakértői véleményénekfigyelembevételével kiadoft engedélye sziikséges'

A

BNP| 261D/2013. sziárnon fentaíott 880/ID012. számú véleményébeíaz illetékességi
területéhez tartozó L-fix torony helyszínénsziklanászó tevékenység engedélyezése ellen kifogást
emelt az alábbiak szerint:
jogosító engedéllyel rendelkezik az
''A Kérelmező ó]tal kért helyszínre éryényes,szikla ászásra
egyébkéntlerelÍjkben hiyaÍkozott, közel 8001ijs tagsággal rendelkző Magnt Hegl- és Sportmaszó
SzÖvetség. Áz ezen sportszet|ezet tagsága óha! Eeijesztett' az eg)ébként íokozotta l,édelt
természeti tefülel élőyílLigót érő terhelés további novelése meghaladruj a BNPI áLÍal eaoqadhatónak
tartott mértéket,ígl a Kérelmező számára Igazgatóságunk az engedély negadósót nem tárhogaÍja.''

*
A

2'75l2)o4. (x.8.) KoIm. rendelet 4. $ 11.1 bekezdésének értelrnében: .,A Natura 2000 területek
lehatárolásának és fenntartásának célja az Mokon ÍaláIhaÍó,
1-3. szímúmellékletben
meghatirozott fajok és 4. számú mellékletben meghatározott élőhely.típusok kedvező
természetvédelmi hel1zetének megőzése, fenntartása, hel1,reáiiítása, valamint a Natura 2000
terüIetek lehatíollisínakalapjául szolgáló teÍmészeti álapot, illetve a feratartó gazdálkodr1s
feltételeinek biáositása''

a

M

A2'7512004' (X. 8.) Korm' Iendelet 8. s (2) bekezdése szeÍint: ,'A védett te.mészeti tediletnek nem
minősülő Natura 2000 teÉleten tilos engedély nélkül vagy az engedél}'től eltérő módon olyan
tevékenységet fol)'tatni, illetve olym benúázást végezoi, amely a a. s (1) bekezdésére
figyelernÍnel _ a teriilet véde]Íni céljainak a megvalósítását akadílyozza.''

A

2'15/2004. (X' 8.) Korm. rendelet 10. $ (1) bekezdése alapján: ,,olyan terv vagy beruhízás
elfogadása' illetőIeg engedélyezése előtt, funely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000
ted]et terrnészetvédelmi kezelésétvagy alúoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura
2000 teú]etle akár önmagában, akifu más tel1 r'el vagy beruházríssal együtt haLíssal lehet, a terv
kidolgozójának' illetőleg a beruhr1zást engedélyező hatóságnak - a telwel. illetve beruházással
érintett tedlet kite{edésére, az érintett területÍrek a Natura 2000 területhez viszonÉott
elhelyezkedéséIe, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra
írgyelemmel - vizsgálnia keII a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület
jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4' számú, mellékletben meghatfuozott fajok és élőhelytípusok
temészetvédelmi he]yzetére gyakoro]t hatásokat'''

]\

a )'7512004' (X.8') Koln' rendelet lo. s (1) bekezdésébenmeghálározott
\'izsgálatot elvégezte. an'rely solán mega]llp]tU1ta. hog\ a kikötesek betartás.lval az engedélyezett
sziklamászó helyszíneken a spontevékenység fo]}tatása a Natula 2000 te.ület je1olésénikalápjáLr1
szolgáló lajok és élőhely típusok természetvédelmi helyzetéIe jelentős hallist v.thatóaD nem
gyakorol. ezéft a Natula 2000 hatásbecs]ési dokunlelltáció e1készítésétjelen eljárásban nem
tartottam szükségesnek'
Feliig}előség

A Tlt' 8. s

(1) bekezdése szelint:
',A vadon élő szelwezetek, továbbá ezek ál]ományai'
életközösségei megőrzését élőhelyiik védelmével együtt kell biztosítani.''
A Tú. 17. s (1) bekezdése szerint: ,.A 8. $ (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon é1ő
szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségénekmegóvása érdekében minden

tevékenységeta teÍmészeti éItékek és területek kíméletévelkell végezni'.'

A T!t.

31. $ alapjrín: ,,Tilos a védett természeti teflilet állapotát (állagát) és jellegét a
temészefuédelmi célokkal ellentétesen megvlíltoztatni.''

A

T\1. 42' $ (1) bekezdése kimondja: ,,Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeáetése,
engedély nélküli elpusáítása, kfuosítása, élőhelyeinek veszélyeztetése' kiárosítása.''
(2) bekezdés szerint: ,,Gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, tlfusulások
fennmaradásához sziikséges temészeti feltéte]ek, így többek között a talajviszonyok, viááztaltás
megőrzéséról.''

A

A Tvt. 43. $ (1) bekezdése alapján: ,,Tilos a védett latfajgk egyedének zavarása, krirosítása'
kínzása. elpusáítása, szaporodlísának és más élettevékenységénekveszélyeáetése, lakó_' élő-'
táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolrísa' krírosítrísa.''

Az eljfuás sonin megállapítottam, hogy az engedél}_ezett helyszíneken, a kéIelmezett sziklamríszísi
tevékenységsonín nem keriil sor végleges teÍületfoglalásra' amely soriín kozosségi jelentőségíí
jelölő é]őhelyek, illetve jelölő fajok károsodhatnak_ Az engedélyezett helyszíneken a rendelkezó
Észben meghatiírozott feltételek betarLisa mellett,

a sporttevékenység

természefvédelÍniszempontból

kríÍnem okoz, ezért a DINPI illetékességitedlletéhez ta1tozó sziklamIászó helyszíneken az
engedélÍ megadtam.

A

Mátrai Tájvédelmi Közet fokozott védett területén, az ÁgasvrÍi L-fix torony sák]afalon
töÍénő sporttevékenység vonatkoásában _ a BNPI véleményétfigyelembe véve _ az engedél}'t

nem adtarn meg.

Kikötéseket a fentiek, valamiít a T\,t. 7' s és 35. s (1) bekezdés figye]embevételével tettem.

A Felügyelőség

az esetleg bekövetkező

balesetekért felelősséget nem viílla].

Felhívom a Kérelmező Íiryelmét, hory a DINPI és a BNPI természetvédelmi őrszolgálatának

tagjai, valamint a Felü5'előség munkatársai jogosultak az előírt feltételek betarÚását
ellenőrizni. Amennyiben a sziklamászó tevékenységsorán a Kérelmező nem tartja be a
rendelkező részben foglaltakát, Yagy bármely egyéb módon károsítja, veszélyezteti a védett
természeti értékeket'ill. területet vary engedélytől eltérő tevékenységet folytat a
sporttevékenységet leáIlíthatják.

Felhívom a figyelmet arra, hogy jelen határozat csak jogelőre eme]kedését kóvetően jogosít tlárgyi
engedélyköteles tevékenységvégzésére.

Jelen döntéS a hivatLozolt j ogszabályokon tÍLl a
illetve 72' $ (l) bekezdésén aLaprrl'

1_\1-

]3.

.s

(i) beliezdéSén. valanint

a Ket. 71' s (l

)_

Kérelmező az illetékch-ől szóló 1990' évi Xclll. tón'ény (továbbiakban: Itv') 5- $ (l ) bekezdés d)
pontia alapján teljes szeméiyes i]]etéknentességben lészesiil, és en'ól nyilatkozotl.

A fellebbezési lehetőséget

a

Ket' 98.

$ (1) bekezdése.

valamint a 99. $ (1) bekezdése biaosítjá.

A fellebbezési eljárás illetékének méÍtékétaz ltv. XIII. melléklet

2. a) pontja

íia elő'

A

FelÍigyelőség feladat- és hatáskóréÍ, l1lclmint illelékességíteríiletéta kÓrnyezetvédelmi'
természetvédelmi, vízügyi hatósógi és igazgatósi felatlatol,rrt elltitó szeryek kijelöléséről szóIó
34712006' (xII. 23') Kom. rendelet szabá]yozza.
Jelen döntés - feilebbezés hiányábaí, kiilön értesítésnélküI _ a fellebbezési hatriddő leteltét követő
napon jogerőre emelkedik'
Budapest, 2013. április 25.

A kia(]rnány hitéléÜl

oszlalyVeze(ó]

Dolla Esáer
lgaz5ató
megbízásából:

Papp Lajosné s. k.

osáiíl}.vezető

Kapirík:
Ügyintézői utasítás sze.int

