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Tisztelt Elnök Úr! 
 
Az Önök számára a természetvédelmi hatóság, azaz a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 58047/2011. iktatószámon engedélyezte a Csobánc-hegy 
területén található Gyulakeszi 070 és Tapolca 0584 hrsz-ú fokozottan védett természeti területekre a 
belépést és ezeken a siklórepülős repülési tevékenység folytatását. Az engedély feltételei között 
szerepel, hogy be kell szerezniük a tulajdonos (vagyonkezelő) hozzájárulást is az engedélyezett 
tevékenység folytatásához.  
 
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, mint a fent említett ingatlanok vagyonkezelője, az 
alábbi feltételek teljesítése esetén hozzájárul az érintett területekre történő belépéshez, illetve ezekről 
(mint starthelyekről) induló siklóernyős repülési tevékenységhez. Feltételek: 

 A természetvédelmi hatóság engedélyében foglalt feltételrendszert maradéktalanul be kell 
tartani. 

 A terület állapotát érintő minden olyan esetleges beavatkozást (pl. növényzet eltávolítása a 
starthelyekről), amit Önök végre szeretnének hajtani a területen, minden esetben előzetesen 
egyeztetni kell Igazgatóságunkkal (kapcsolattartó: Petróczi Imre 30/4910095, 
petroczi@bfnp.kvvm.hu).  

 A starthelyek, illetve a Csobánc-tető állapotával kapcsolatos gondok, problémák, haváriák 
azonnali bejelentése szükséges a kapcsolattartó felé.  

 Az Egyesülethez tartozó azon tagok adatainak (név, születési hely és idő, anya neve) digitális 
formában való megküldése szükséges a kapcsolattartónak, akik repülni fognak a területről. Az 
ebben bekövetkező változásokat 3 napon belül szintén jelezni kell. 

Szívesen egyeztetünk bármilyen olyan, önkéntes alapon vállalt egyéb tevékenységről, ami a terület 
állapotát kedvezően érinti (pl. hulladékgyűjtés és elszállítás a hegyet érintően, táblák kihelyezése). 
Felhívjuk a Tisztelt Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a jelen vagyonkezelői hozzájárulásban 
meghatározott feltételeket nem, vagy csak részben tartják be, úgy 
Igazgatóságunk jelen vagyonkezelői hozzájárulását visszavonja, egyúttal kezdeményezni fogja a 
hatósági engedély felülvizsgálatát, illetőleg visszavonását. 
  
Csopak, 2011. július 13. 
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