HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Természetvédelmi Osztály
Iktatószám:

HE/TVO/00284-6/2021

Ügyintéző:

Pintér Ákos

Telefonszám: (36) 795-159
E-mail:

pinter.akos@heves.gov.hu

Melléklet:

1 db táblázat

Tárgy: „Fedémes” starthely használatának engedélyezése

HATÁROZAT

I.

A Magyar Szabad Repülők Szövetsége (1044 Budapest, Káposztásmegyeri út 14. C lph. 3.
em./12. ajtó; KÜJ: 102858266) és a Siklórepülő Szövetség (1137 Budapest, Újpesti rakpart 7.;
KÜJ: 102794399; a továbbiakban együtt: Engedélyesek) tagjai részére a „Fedémes” elnevezésű
starthely (Tarnalelesz 060/1 és 068/8 hrsz.) siklóernyőzés és sárkányrepülés céljából történő
igénybevételét feltételekkel
engedélyezem.

II.

Előírások
1. A starthely csak gépi rásegítés nélküli eszközzel, így különösen motor nélküli sárkányrepülővel
használható.
2. A starthely csak száraz vagy fagyos időben és ennek megfelelő talajviszonyok mellett
használható. A Tarnalelesz 068/8 hrsz.-ú ingatlan meredek, erodált részein gyalogos forgalom
sem lehetséges.
3. A starthely csak adott év június 15-től kezdődően a következő év március 1. napjáig
használható.
4. A starthelyet egy napon maximum húsz fő használhatja.
5. A starthely gépjárművel történő megközelítése csak az ingatlan-nyilvántartásban is útként
szereplő utakon és a határozat 1/1. mellékletében felsorolt gépjárművek számára lehetséges,
naponta legfeljebb a max. 20 fő szállításához szükséges gépjárműszámmal. Nedves vagy
felázott talajon gépjárművel közlekedni tilos.
6. A kérelemben megadott koordináták által határolt starthely az ingatlan-nyilvántartásban is
útként szereplő utakról csak gyalogosan közelíthető meg. A korábban alkalmazott,
gépjárművel történő személyszállítás nem lehetséges.
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7. A starthelyen levő és annak kapcsán létesített összes építmény, eszköz 2021. augusztus 31-ig
teljesen elbontandó és elszállítandó. A területen levő hulladékot eddig az időpontig
maradéktalan el kell szállítani.
8. A starthely és környezetének szemétmentességét a keletkező hulladék összegyűjtésével és
elszállításával a használat során naponta, folyamatosan biztosítani szükséges.
9. A starthelyen tüzet gyújtani, bármilyen anyagot elégetni tilos.
10. A starthely állapotáról, a használat hatásairól – így különösen a talajfelszín, a gyep esetleges
károsodásáról; gyom- vagy inváziós növényfajok megjelenéséről; a természeti állapot
megőrzését

vagy

javítását

segítő

intézkedésekről

–

adott

év

szeptemberében

a

természetvédelmi kezelő Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban BNPI) közösen
jegyzőkönyvet kell felvenni. A kérelmezett tevékenység a következő évben csak akkor
folytatható, ha a jegyzőkönyvben a BNPI erre vonatkozó javaslata szerepel. A jegyzőkönyv egy
példányát hatóságomnak 8 napon belül meg kell küldeni.
11. Jelen engedély egy példányát (a gépjárművekre vonatkozó melléklettel együtt) a starthely
adott napi üzemeltetéséért felelős köteles a helyszínen tartani, és azt az ellenőrzésre jogosult
személy kérésére bemutatni.
12. Jelen engedély kizárólag az Engedélyesek tagjait jogosítja a terület használatára.
III.

Jelen engedély 2025. december 31. napjáig hatályos. Az engedély bármely pontjának be nem
tartása természetvédelmi bírság kiszabását eredményezi.

IV. Jelen engedély egyéb engedélyek, hozzájárulások (pl.: a terület tulajdonosa, vagyonkezelője)
beszerzése alól nem mentesít, egyéb tevékenység végzésére nem jogosít.
V.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

VI. Jelen határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszéknek címzett,
közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A
keresetlevelet elektronikus úton vagy postai úton, elektronikus ügyintézésre köteles gazdálkodó
szervezet, illetve jogi képviselővel eljáró természetes személy ügyfél esetében elektronikus úton a
közigazgatási döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított harminc
napon belül kell benyújtani. A közigazgatási cselekmény hatályosulására a keresetlevél
benyújtásának nincs halasztó hatálya. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység
vagy azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a keresetlevél benyújtásával együtt, vagy az
eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, ennek keretében halasztó hatály elrendelése
esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem
gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat.
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Indokolás
Az Engedélyesek a „Fedémes” starthely siklórepülő eszközzel történő használatának engedélyezését
kérelmezték hatóságomtól. Az engedélyt tagjaik részére, 5 év időtartamra kérték.
A kérelemben megjelölt terület országos jelentőségű védett természeti területet nem érint, ugyanakkor
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.)
KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózathoz tartozó Hevesaranyosi-Fedémesi
dombvidék (HUBN20013) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület része.
A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés d) pontja alapján védett természeti területnek
nem minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a technikai
jellegű sporttevékenység folytatásához.
A fentiek alapján az ügyben hatóságom előtt engedélyezési eljárás indult.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet]
24. §-a, 37. § aa) és b) pontja, 39. §-a és 1. mellékletének II. 3. b) pontja, valamint az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) bekezdés b)
pontja alapján az ügyben megkeresést intéztem a BNPI felé. A BNPI 1626/4/2021 sz. válaszában tett
megállapításait az érdemi döntés meghozatalánál figyelembe vettem.
A tárgyi ingatlanokon, továbbá közvetlen környezetükben megtalálhatók az alábbi jelölő élőhelyek:
szubpannon sztyeppek (6240*), meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett
változataik (Festuco-Brometalia) (6210). A HUBN20013 jelű Natura 2000 területen kiemelt fontosságú
cél ezen élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása/helyreállítása.
További cél a talajfelszín bolygatásával járó sporttevékenységek fokozatos visszaszorítása. Az érintett
ingatlanokon lévő lejtősztyepprét és félszáraz gyep fennmaradásához és a kialakult természeti állapot
fenntartásához vagy javításához az emberi használat szabályozása szükséges. A terület elfogadott
Natura 2000 fenntartási terve alapján az ingatlan a KE-1 jelzésű kezelési egységbe tartozik. A
fenntartási terv „gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok" pontjánál az alábbi szerepel: „A Tarnalelesz
068/8 hrsz-on engedély nélküli siklóernyős bázis működését felül kell vizsgálni. További üzemeltetése
természetvédelmi

kezelői

hozzájárulás

és

természetvédelmi

hatósági

engedély

birtokában

lehetséges.”
A jelölő élőhelyek állapota érzékenységük, sérülékenységük okán a starthelyként történő intenzív
használat esetén, a rendszeres

emberi jelenlét, taposás

hatására romlana. A technikai

sporttevékenység, a starthely tömeges, egész éves használata (a belépés, tartózkodás, ernyőterítés,
indulás), a gyalogos közlekedés, a taposás a társulás degradációját, termőhelyidegen- vagy inváziós
növények, gyomok megjelenését, a gyeptakaró maradandó károsodását eredményezheti, ezért a
tevékenység korlátozása szükséges.
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Az ingatlanon előforduló védett és/vagy jelölő növényfajok: tavaszi hérics (Adonis vernalis), borzas len
(Linum hirsutum), árlevelű len (Linum tenuifolium), agár sisakoskosbor (Orchis morio), vitéz kosbor
(Orchis militaris), csillagőszirózsa (Aster amellus), hosszúlevelű árvalányhaj (Stipa tirsa), hegyi
árvalányhaj (Stipa joannis). A fenti fajok kora tavasztól nyár elejéig virágzanak. A starthely
használatának június 15-ig történő korlátozása zavartalan szaporodásukat, termésérésüket biztosítja.
Az ingatlanon előforduló védett állatfajok: fürge gyík (Lacerta agilis), vörös vércse (Falco tinnunculus),
fürj (Coturnix coturnix), búbosbanka (Upupa epops), mezei pacsirta (Alauda arvensis), mezei poszáta
(Sylvia communis), cigánycsuk (Saxicola torquata), rozsdás csuk (Saxicola rubetra). Ezek többsége
talajon él, fészkelésüket a gyalogos közlekedés, ernyőkiterítés, elstartolás is veszélyezteti, így a
zavartalan szaporodást biztosító időbeli korlátozás szükséges.
Gépi rásegítésű eszköz (pl. motoros sárkányrepülő) üzemelése az állatokat zavarja, nekifutása során
a gyepet felsértheti, így használatát mellőzni kell.
A starthely közelében, a domb lábánál más gyomok mellett inváziós növényfajok (aranyvessző,
selyemkóró, parlagfű) is megjelentek, amelyek térhódításának megakadályozása fontos feladat. A már
fertőzött területről a starthely felé irányuló forgalom akaratlanul is segíti ezen özönnövények
terjedését, így szükséges a forgalom csökkentése és utakra történő korlátozása.
A tájképvédelmi övezetben, természetes látképű térségben fekvő starthelyen lévő építmények nem
tájbaillők, a tájban – lévén a legmagasabb, fátlan hegytető – esztétikusan nem elhelyezhetők,
elbontásuk emiatt szükséges.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (2) bekezdése alapján
a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a
működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége
fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.
A Tvt. 6. § (2) bekezdése alapján a tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg
kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai
adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi
tájértékek fennmaradásáról.
A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei
megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.
A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai
sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek
kíméletével kell végezni.
A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély
nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása. A (2) bekezdés alapján
gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti
feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.
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A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása,
elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-,
költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.)
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az inváziós és termőhely-idegen növényfajok
megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni.
A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Natura 2000 területek lehatárolásának
és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4.
számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése,
fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló
természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Előírásaim szigorú betartása mellett – amelyeket a fent taglalt indokok miatt, a hivatkozott jogszabályi
rendelkezések alapján tettem – a technikai jellegű sporttevékenység végzése a helyszínen a
természetvédelmi célkitűzésekkel összeegyeztethető, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az
engedély megadása mellett döntöttem.
Tekintettel arra, hogy a helyszín a Natura 2000 hálózat részét képezi, a 275/2004. (X. 8.) Korm.
rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a kérelmet megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a
siklórepülő sporttevékenység végzése az előírások szigorú betartása mellett a 275/2004. (X. 8.) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltakkal nem ellentétes, a Natura 2000 terület jelölésének alapjául
szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére várhatóan nem gyakorol jelentős hatást.
Felhívom az Engedélyesek figyelmét, hogy a BNPI Természetvédelmi Őrszolgálatának tagjai, valamint
hatóságom munkatársai jogosultak az előírt feltételek betartását ellenőrizni.
Tájékoztatom az Engedélyeseket, hogy:


a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján, aki természetvédelmi hatósági engedélyköteles
tevékenységet engedély nélkül vagy az engedély előírásaitól eltérően végez, természetvédelmi
bírságot köteles fizetni;



a Tvt. 78. § (1) bekezdése alapján a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, felfüggesztheti
vagy megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető
tevékenységeket.

Jelen határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. A döntés elleni
jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A bíróság hatáskörét
és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. §
(1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) és (2) bekezdése, 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, valamint a
bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi
CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. A keresetlevél benyújtására vonatkozó
tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam meg, a keresetlevél tartalmi követelményeit a Kp. 37. §-a
tartalmazza. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a állapítja meg.
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Határozatomat a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében, valamint 13. § (2)
bekezdésében biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1)
bekezdései szerint, a Tvt. 76. § (1) bekezdésében meghatározott 90 napos ügyintézési határidőn belül
hoztam meg.
Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.
dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és
megbízásából:
Kelemen Zoltán
főosztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint
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