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H AT Á R O Z AT
A Veszprém Megyei Kormányhivatal természetvédelmi hatáskörében eljárva, a
Magyar Szabad Repülők Szövetsége (1044 Budapest, Káposztásmegyeri út 14/C.,
KÜJ: 102858266 KSH: 18116997, a továbbiakban: Szövetség) részére, a Csobánchegy platóján, a Gyulakeszi 070 és a Tapolca 0548 helyrajzi számú fokozottan
védett természeti területen tervezett siklóernyős- és sárkányrepülési
tevékenység végzését az alábbi feltételek betartása mellett
engedélyezem.
Természetvédelmi előírások:
1.0

Jelen határozatot, vagy annak (digitális) másolatát az egyesületi tagságot
igazoló dokumentummal és a repüléshez szükséges okmányokkal együtt a
Szövetség tagjai kötelesek a helyszínen maguknál tartani, valamint az
ellenőrzésre jogosult hatóság, illetve a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) képviselőjének bemutatni.

2.0

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.

3.0

A tevékenység során a természeti környezet zavarása, szennyezése,
veszélyeztetése, károsítása, földmunkák végzése, a gyepszint bolygatása,
ásása, valamint fák és cserjék kivágása tilos.

4.0

A Csobánc-hegytető megközelítése, egyúttal a felszerelés eljuttatása a
starthelyekhez csak gyalogosan, a kijelölt turista útvonalon történhet, új
nyomvonalak kialakítása tilos.
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5.0

A területen táborozni, kempingezni, tüzet gyújtani tilos, motoros repülő
eszköz használata nem megengedett.

6.0

A Csobánc-hegytető területe, azaz a Gyulakeszi 070 és a Tapolca 0584
helyrajzi számú ingatlanok területei kizárólag június 1. és február 28. között
használhatóak siklórepülési tevékenység végzésére, március 1. és május 31.
között a tevékenység tilos!

7.0

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 – közölnie kell az Igazgatósággal.

8.0

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.

9.0

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.

10.0 A siklóernyővel történő fel- és leszállás, a repülést előkészítő, illetve
befejező szerelési, csomagolási tevékenységek, valamint a repülésre
várakozás kizárólag az Igazgatósággal egyeztetett módon, GPS
koordinátákkal megjelölt alábbi területeken (starthelyeken) történhet:
E1: N46.87261 E17.50503
E2: N46.87258 E17.50480
E3: N46.87242 E17.50493
E4: N46.87245 E17.50510
K1: N46.87216 E17.50629
K2: N46.87224 E17.50611
K3: N46.87198 E17.50581
K4: N46.87184 E17.50608
D1: N46.87070 E17.50385
D2: N46.87071 E17.50424

D3: N46.87103 E17.50415
D4: N46.87091 E17.50386 (fapad)
Ny1: N46.87236 E17.50363
Ny2: N46.87193 E17.50363
Ny3: N46.87195 E17.50388
Ny4: N46.87213 E17.50389
Ny5: N46.87231 E17.50413 (fapad)
Ny6: N46.87241 E17.50410
Ny7: N46.87244 E17.50399

11.0 A Csobánc-hegytető területén a starthelyek 10.0. pontban ismertetett
igénybevétele mellett közlekedni, és tartózkodni kizárólag a kijelölt turista
utakon lehetséges.
12.0 A tevékenység során a starthelyeken, illetve a megközelítő útvonalakon
keletkezett hulladék összegyűjtéséről és kijelölt hulladékgyűjtőbe történő
elhelyezéséről a repülést végrehajtó személyeknek gondoskodnia kell.
13.0 Jelen engedély 2023. február 28-áig érvényes.
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Felhívom a Szövetség figyelmét az alábbiakra:
A természetvédelmi engedély csak a
hozzájárulásával együtt érvényes,
engedélyek beszerzése, valamint más
mindenkori járványügyi elkülönítési,
szabályok alól!

területtulajdonosok, vagyonkezelők
és nem mentesít más hatósági
jogszabályi előírások betartása és a
megfigyelési, zárlati és ellenőrzési

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a tevékenység során bekövetkező
balesetekért felelősséget nem vállal, a kijelölt starthelyeket mindenki a
saját felelősségére használhatja.
Amennyiben a Szövetség, illetve annak tagjai tevékenységükkel vagy
mulasztásukkal a természet védelmét szolgáló jogszabály, illetve a határozat
előírásait megsértik, természetvédelmi bírságot kötelesek fizetni, valamint a
terület károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén a
természetvédelmi hatóság a Szövetséget a tevékenység folytatásától eltiltja.
Jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének
elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszem meg a szükséges
intézkedéseket.
Az eljárás illeték és igazgatási-szolgáltatási díj mentes, egyéb eljárási költség nem
merült fel.
Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.
Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi
Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Veszprém Megyei
Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél
bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti
jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény
igazolásához szükséges.
A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben nevesített
gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu honlapon lévő űrlap kitöltésével köteles benyújtani.
A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott
nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az
ítélkezési szünet nem érinti.
A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél
azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti.
A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali
jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló
okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.
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A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz
érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi
elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem
gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a
végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de
legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha
a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A
tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő
rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.
A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül
határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja
szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás
illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni.
A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - a közigazgatási bírósági
eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.
INDOKOLÁS
A Szövetség 2022. március 11-én érkezett levelével, a Csobánc-hegy platóján, a
Gyulakeszi 070 és a Tapolca 0584 helyrajzi számú fokozottan védett természeti
területen tervezett siklóernyős- és sárkányrepülési tevékenység végzésének
engedélyezése tárgyában nyújtott be kérelmet a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára.
A tevékenység által érintett Gyulakeszi 070 és Tapolca 0584 hrsz.-ú ingatlanok,
melyek a Csobánc-hegy tetején helyszínként megjelölt területrészek, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park létesítéséről szóló 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet (a
továbbiakban: KTM rendelet) 4. számú melléklete alapján fokozottan védett
területek.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 38. § (1)
bekezdésének i) pontja alapján védett természeti területen a természetvédelmi
hatóság engedélye szükséges közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez,
sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység folytatásához.
A Tvt. 40. § (1) bekezdése szerint fokozottan védett természeti területre történő
belépéshez – a jelzett turistautak és tanösvények kivételével – a természetvédelmi
hatóságnak az igazgatóság szakértői véleményének figyelembevételével kiadott
engedélye szükséges.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 10. § (2) bekezdése szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott
ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a
jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek.
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A Tvt. 75/A. §-a szerint a természetvédelmi hatósági eljárásokban a védett
természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv e törvény erejénél
fogva ügyfélnek minősül, ha az eljárás a feladatkörét és a működési területét érinti,
így az Igazgatóságot az eljárás megindításáról VE/30/03608-3/2022. ügyiratszámú
végzésben értesítettem, egyben ügyféli nyilatkozatát kértem.
Az Igazgatóság 1601-2/2021. ügyiratszámú ügyféli nyilatkozatában kifejtette, hogy a
tevékenység engedélyezését nem ellenzi az előző években is megfogalmazott
feltételek megtartása esetén, melyet jelen határozat meghozatala során figyelembe
vettem.
A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a Csobánc-hegy platóján
tervezett tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett,
a természeti értékekre, azok természetvédelmi helyzetére, a fokozottan védett
természeti terület állapotára és jellegére káros hatással nem lesz, így annak
elvégzését feltételekkel engedélyezem.
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 rendelkező rész 1.0-12.0. pontjaiban foglalt természetvédelmi előírásokat a
fokozottan védett terület állapotának és jellegének megőrzése, a védett növény- és
állatfajok védelme, károsodásuk megelőzése, valamint a környezetszennyezés
megelőzése érdekében a Tvt. 5. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése, 19. §-a, 31.
§-a, 42. § (1) bekezdése és 43. § (1) bekezdése, valamint a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdései és a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31. §-a alapján tettem.
Tárgyi határozat a Tvt. 38. § (1) bekezdésének i) pontján és 40. § (1) bekezdésén
alapul.
A rendelkező részben rögzített előírások megszegésére vonatkozóan a Tvt. 37. § (3)
bekezdése és a Tvt. 80. §-a alapján adtam tájékoztatást.
Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) és
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási
díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet alapján illeték és igazgatási-szolgáltatási
díj mentes, egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak mértékéről és
viseléséről nem rendelkeztem.
Jelen eljárást az Ákr. 43. § (1) bekezdésének c) pontja szerint teljes eljárásban
folytattam le, mivel a tényállás tisztázása érdekében ügyféli nyilatkozattételre hívtam
fel az Igazgatóságot.
A teljes eljárásra történő áttérésről, az eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő
túllépésének jogkövetkezményeiről a Szövetséget a VE/30/03608-2/2022.
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ügyiratszámon az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint elektronikus úton tájékoztattam.
Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2021. június 9. Az ügyintézést jelen
döntés feladásával lezártam, az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.
A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése
biztosítja.
A keresetlevél
benyújtásával
kapcsolatban
a
közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 5053. §-ai alapján adtam tájékoztatást.
A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem.
A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokat a Kp. 77. §-a tartalmazza. A
közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról az
Itv. 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.
A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1)
bekezdése és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. sz. melléklete állapítja meg.
A határozatot a Tvt. 38. § (1) bekezdés i) pontja és 40. § (1) bekezdése, a Korm.
rendelet 13. §-a szerinti hatáskörben, valamint a Kormányrendelet 8/A. § (1)
bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontja szerinti illetékesség alapján
eljárva hoztam meg.
A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági
nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1)
bekezdése szerint intézkedtem.
A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás és a Veszprém
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló
4/2020. (III.2.) utasítása alapján történt.
Veszprém, elektronikus bélyegző szerint
Takács Szabolcs
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Horváth László
osztályvezető
Kapják:
1. Magyar Szabad Repülők Szövetséges Ügyfélkapun, Kerekes László elnök útján
2. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Hivatali Kapun (KRID: 545266339)
3. Irattár
4. Hatósági Nyilvántartás
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