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Ügyszám: KTF-9367/2015., 37957/2015. 

Ügyintéző: Kincses Ágnes 

Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 

Tárgy: fokozottan védett természeti területre 

történő belépés engedélyezése 

siklóernyős repülés céljából 

Melléklet: - 

Hivatkozási szám: - 

 

H A T Á R O Z A T  

 

1.00 A Szabad Repülők Szövetsége (1139 Budapest, Dagály u. 11., KÜJ: 102858266, KSH: 
18116997-9412-517-01 továbbiakban: Szövetség) részére a Csobánc-hegy területét érintő, 

Gyulakeszi 070 hrsz.-ú és a Tapolca 0584 hrsz.-ú fokozottan védett területre siklóernyős 

repülési tevékenység végzéséhez történő belépést az alábbi feltételekkel 

 

engedélyezem. 

Természetvédelmi előírások: 

2.00 Jelen határozatot, vagy annak másolatát az egyesületi tagságot igazoló dokumentummal együtt 

a Szövetség tagjai kötelesek a helyszínen maguknál tartani, valamint az ellenőrzésre jogosult 

hatóság, illetve a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) 

képviselőjének bemutatni. 

3.00 A Szövetség tagjai kötelesek a tevékenység során a fokozottan védett terület állapotát, értékeit 

megőrizni, és a vonatkozó szabályokat, előírásokat betartani. A tevékenység során a vadon élő 

állatok zavarása, a növények, állatok, ásványok és kőzetek gyűjtése, károsítása tilos. 

4.00 A tevékenység során a természeti környezet zavarása, szennyezése, veszélyeztetése, károsítása, 

földmunkák végzése, a gyepszint bolygatása, ásása, valamint fák és cserjék kivágása tilos. 

5.00 A Csobánc-hegytető megközelítése, egyúttal a felszerelés eljuttatása a starthelyekhez csak 

gyalogosan, a kijelölt turista útvonalon történhet, új nyomvonalak kialakítása tilos. A területen 

táborozni, kempingezni tilos. 

6.00 A Csobánc-hegytető területe, azaz Gyulakeszi 070 hrsz.-ú és Tapolca 0584 hrsz.-ú ingatlanok 

területei kizárólag június 1. és február 28. között használhatóak siklóernyős tevékenység 

végzésére. 

7.00 A Szövetség köteles az Igazgatóság felé azon tagok névsorát és adatait (név, születési idő, anyja 

neve) megküldeni, akikre vonatkozni fog az engedély és a névsorban beállt változásokat 

haladéktalanul – de maximum 10 munkanapon belül – közölni az Igazgatósággal. 

8.00 A Szövetség tagjai a tevékenység megkezdését az azt megelőző 10 napon belül kötelesek a 

http://csobanc.bfnp.hu honlapon történő regisztráció után bejelenteni az Igazgatóságnak. A 

tevékenységet csak az kezdheti meg, aki a honlapon előzőleg sikeresen bejelentkezett az adott 

napra. 

9.00 Az összes starthelyet figyelembe véve, a területet naponta (0-24 óra között) maximum 30 

személy veheti igénybe. A maximális létszám évi 12 alkalommal 50 főig megemelhető. 

http://csobanc.bfnp.hu/
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10.00 A siklóernyővel történő fel- és leszállás, a repülést előkészítő illetve befejező szerelési, 

csomagolási tevékenységek, valamint a repülésre várakozás az Igazgatósággal egyeztetett módon, 

GPS koordinátákkal megjelölt alábbi területeken (starthelyeken) történhet: 

E1: N46.87261 E17.50503 D1: N46.87070 E17.50385 

E2: N46.87258 E17.50480 D2: N46.87071 E17.50424 

E3: N46.87242 E17.50493 D3: N46.87103 E17.50415 

E4: N46.87245 E17.50510 D4: N46.87091 E17.50386 (fapad) 

K1: N46.87216 E17.50629 Ny1: N46.87236 E17.50363 

K2: N46.87224 E17.50611 Ny2: N46.87193 E17.50363 

K3: N46.87198 E17.50581 Ny3: N46.87195 E17.50388 

K4: N46.87184 E17.50608 Ny4: N46.87213 E17.50389 

 Ny5: N46.87231 E17.50413 (fapad) 

 Ny6: N46.87241 E17.50410 

 Ny7: N46.87244 E17.50399 

11.00 Tűzgyújtás kizárólag csak erre kialakított és kijelölt tűzrakó helyen történhet. Tűzgyújtási 

tilalom esetén a tűzgyújtás tilos! 

12.00 A tevékenység során a starthelyeken, illetve a megközelítő útvonalakon keletkezett hulladék 

összegyűjtéséről és kijelölt hulladékgyűjtőbe történő elhelyezéséről a repülést végrehajtó 

személyeknek gondoskodnia kell. 

13.00 Jelen engedély érvényességi ideje: 2016. február 28. 

14.00 Jelen engedély csak a területtulajdonosok, vagyonkezelők hozzájárulásával együtt érvényes és 

nem mentesít más engedélyek beszerzése alól. 

15.00 A Szövetség az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel. 

16.00 Döntésem ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (továbbiakban: Főfelügyelőség) címzett, de hozzám 2 

példányban benyújtandó – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezéssel lehet élni. A 

Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, 

avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat. 

 

 

I N D O K O L Á S  

 

A Szabad Repülők Szövetsége (1139 Budapest, Dagály u. 11., KÜJ: 102858266, KSH: 18116997-

9412-517-01, továbbiakban: Engedélyes) a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Felügyelőséghez 2015. március 19-én érkezett kérelmében Csobánc-hegy területén siklóernyős 

repülési tevékenység végzésének engedélyezését kérte 2016. február 28-ig.  

A 2015. április 1-jétől hatályos, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése és 3. mellékletének 

7. pontja alapján a Közép- dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja a 

Fejér Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal). 

Az Engedélyes az adott tevékenységre vonatkozóan a 1254/2014. ügyszámú engedéllyel rendelkezett, 

mely 2015. február 28-ig volt érvényes. 

Az érintett Gyulakeszi 070 hrsz.-ú és a Tapolca 0584 hrsz.-ú területek, melyek a Csobánc-hegy tetején 

helyszínként megjelölt területrészek, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről szóló 31/1997. 

(IX. 23.) KTM rendelet 4. számú melléklete alapján fokozottan védett területek. 
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A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási 

díjat kell fizetni a rendelet 1. melléklet I-V. pontjában meghatározott eljárásokért. 

A beadványt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a Kormányhivatalnál kezdeményezett eljárás 

díjköteles. Jelen esetben az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a rendelet 1. számú melléklet I. 

részének 38. pontjának szerint 5.500.- Ft. 

Az Engedélyes a díjat megfizette a Kormányhivatal részére. 

A Kormányhivatal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot (továbbiakban: Igazgatóság) a 

24968/2015. iktatószámú levelében értesítette az eljárás megindításáról. Az Igazgatóság 1898-2/2015. 

ügyiratszámú ügyféli nyilatkozatában foglaltakat jelen határozat meghozatala során figyelembe 

vettem. 

A tevékenység időbeli (vegetációs és költési időszakon kívüli) korlátozására és a résztvevők számának 

meghatározására, szigorú ellenőrzésére a területen megtalálható védett és fokozottan védett növény- és 

állatfajok védelme, a taposási kár és egyéb káros, zavaró hatások elkerülésének érdekében van 

szükség. 

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben foglalt 

előírások betartása mellett, a természeti értékek természetvédelmi helyzetére, a fokozottan védett 

természeti terület állapotára és jellegére káros hatással nem lesz, ezért határozatom rendelkező 

részében foglaltak szerint döntöttem. 

Tárgyi határozat a Tvt. 40. § (1) bekezdésén és 38. § (1) bekezdés i) pontján alapul. Előírásaimat a 

Tvt. 31. § alapján a védett természeti terület állapotának és jellegének megőrzése, illetve a védett 

növény- és állatfajok védelme, károsodásuk megelőzése érdekében a Tvt. 42. § (1) bekezdése, 43. § 

(1) bekezdése alapján tettem. 

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy a 2.00. - 12.00. pontokba foglalt előírásaim megszegése esetén a 

Tvt. 80. §-a alapján a jogellenes tevékenység végzője természetvédelmi bírság fizetésére köteles, 

illetve a Kormányhivatal a Tvt. 37. § (3) bekezdése alapján köteles a tevékenység folytatásától 

eltiltani. 

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2015. június 23. 

A Kormányhivatal az ügyintézést jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt 

megtartottnak tekinti. 

A jogorvoslat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése biztosítja. 

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Kormányhivatal döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) 

bekezdése és a 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll 

rendelkezésre a jogorvoslati kérelem benyújtására. 

A jogorvoslati eljárás díja a rendelet 2. § (4) bekezdése alapján a rendelet I. számú mellékletének I-V. 

pontjában meghatározott díjtétel 50%-a. 

Jelen döntésem, amennyiben ellene fellebbezést nem terjesztettek elő, a közlés utáni 16. napon külön 

értesítés nélkül jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdésének a) pontja alapján. 

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy a Ket. 73/A. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, amennyiben a 

fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond fellebbezési jogáról vagy 

visszavonja fellebbezését, az utolsó kézhez kapott lemondás vagy visszavonás napján tárgyi határozat 

jogerőssé válik. 

A tevékenység időpontjára tekintettel, felhívom az Engedélyes figyelmét arra, hogy tárgyi 

tevékenység kizárólag jogerős engedély birtokában végezhető. 
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A Kormányhivatal a döntését a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 

rendelet) 13. §-a és a Tvt. 40. § (1) bekezdése, valamint 38. § (1) bekezdés i) pontja szerinti 

hatáskörében, valamint a Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése és a 2. számú melléklet 4. pontja, a 3. 

számú melléklet 1.2. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva 

hozta meg. 

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem. 

Székesfehérvár, 2015. május 22.  

 

 

 Dr. Simon László 

 kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából 

 
 

 

 Kovács Béla s.k.  

 osztályvezető 

 

 

 

 

 
            Kiadmány hiteléül: 

              Papp Éva 
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Kapják: 

1. Szabad Repülők Szövetsége, 1550 Budapest, Pf.: 171., + tv. + e-mail: info@hffa.hu  

2. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, 8229 Csopak, Kossuth u. 16. + tv. 

3. Irattár 

Jogerő után: 

4. Hatósági nyilvántartás 
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