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HATÁROZAT 

 

I. A Kékes Turista Egyesület (3200 Gyöngyös, Vármegyeház tér 1.; KÜJ: 101369334; 

továbbiakban: Engedélyes) részére a 2023. március 4-re tervezett „Mátrahegy” elnevezésű 

teljesítménytúra maximum 2000 fő részvételével történő megrendezését, a 2023. április 08-ra 

tervezett „Tojáskereső túra” elnevezésű túra maximum 500 fő részvételével történő 

megrendezését, valamint a 2023. május 27-28-ra tervezett „Mátrai csillagok” elnevezésű 

éjszakai teljesítménytúra maximum 1500 fő részvételével történő megrendezését 

természetvédelmi szempontból 

 

engedélyezem, 

 

az alábbi útvonalakon: 

 

„Mátrahegy” gyalogos teljesítménytúra: 2023. március 4.  

 

Rajt/Cél: Gyöngyössolymos, Gárdonyi Géza Művelődési Ház 

 

10 km: Gyöngyössolymos – Csepegő-forrás (Gyöngyössolymos) – Köves-bérc – Lajosháza – 

Ilona-kút – Haluskás – Gyöngyössolymos. 

 

20 km: Gyöngyössolymos – Csepegő-forrás (Gyöngyössolymos) – Köves-bérc – Lajosháza – 

Mátraháza – Farkas-kút – Sástó – Rákóczi-forrás – Muzsla-tető – Mátrafüred – 

Haluskás – Gyöngyössolymos. 

 

30 km: Gyöngyössolymos – Csepegő-forrás (Gyöngyössolymos) – Köves-bérc – Lajosháza – 

Mátraháza – Honvéd üdülő – Som-nyereg – Kőris-mocsár – Pisztrángos-tó – Gabi 

halála – Kékestető – Pezső-kút – Vályus-kút – Vizes-Kesző – Csepegő-forrás 

(Mátrafüred) – Mátrafüred – Haluskás – Gyöngyössolymos. 
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40 km: Gyöngyössolymos – Csepegő-forrás (Gyöngyössolymos) – Köves-bérc – Üstökfő – 

Karos-híd – Üvöltő-bérc – Galyatető – Nagy-Lipót – Kis-Lipót – Parádsasvár – Sós-cseri 

– Fényespuszta – Parádóhuta – Méhészkert – Pisztrángos-tó – Gabi halála – Kékestető 

– Pezsgő-kút – Vályus-kút – Vizes-Kesző – Csepegő-forrás (Mátrafüred) – Mátrafüred – 

Haluskás – Gyöngyössolymos. 

 

„Tojáskereső túra”: 2023. április 8. 

 

Rajt/Cél: Mátrafüred esőbeálló 

 

A túra útvonala: Mátrafüred esőbeálló, erdei tornapálya – Kőporos-tető – Peresi erdészház - 

Csepegő forrás – Mátrafüred esőbeálló. 

 

„Mátrai csillagok” gyalogos teljesítménytúra: 2023. május 27-28. 

 

Rajt/Cél: Gyöngyös, városközpont 

 

15 km: Gyöngyös – Sár-hegy – Mátrafüred – Kozmáry kilátó – kerékpárút – Gyöngyös 

 

25 km: Gyöngyös – Sár-hegy – Mátrafüred – Kozmáry kilátó – Sástó – Farkas-kút – Kecske-

bérc – Lajosháza – Őrlőmű – Felső-Cser-kő – Haluskás – Gyöngyössolymos – Bába-kő 

– kerékpárút – Gyöngyös 

 

40 km: Gyöngyös – Sár-hegy – Mátrafüred – Benevár – Remete-bérc – Kékes – Déli sípálya – 

Mátraháza – Hanák kilátó – Rákóczi-forrás – Muzsla – Mátrafüred – Kozmáry kilátó – 

Sástó – Farkas-kút – Kecske-bérc – Lajosháza – Őrlőmű – Felső-Cser-kő – Haluskás – 

Gyöngyössolymos – Bába-kő – kerékpárút – Farkasmály –  Nyúlmály – Gyöngyös 

 

II. Előírások: 

 A rendezvényekért felelős személy: Sárközi Illés, az Egyesület elnöke (tel.: 30/612-1309). 

 A közösségi esemény nem veszélyeztetheti, vagy károsíthatja a védett természeti területet, 

valamint az ott található védett természeti értékeket. 

 A közösségi esemény nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja a Natura 2000 területeket, az 

ott található közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat, illetve élőhely 

típusokat. 

 A közösségi esemény idején az Engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy a résztvevők a 

természeti értékekben ne tegyenek kárt és a Natura 2000 terület fenntartási céljainak 

elérését ne veszélyeztessék. 

 A rendezvény során a résztvevők kizárólag az engedélyezett, mellékletben megjelölt 

útvonalat vehetik igénybe. 

 A közösségi esemény során a kihelyezett eszközökön, jelzéseken, feliratokon fel kell tüntetni 

a közösségi esemény nevét, a szervezők elérhetőségét. 

 A résztvevők száma nem haladhatja meg március 4-én a 2000 főt, április 8-án az 500 főt, 

május 27-én az 1500 főt. 

 A közösségi esemény útvonala mentén keletkező szemét, hulladék elszállításáról a rendező 

a rendezvényt követő 24 órán belül köteles gondoskodni. 

 A közösségi esemény befejezése után a területet eredeti állapotában kell hátrahagyni. 

 A vonatkozó előírásokról a közösségi esemény összes résztvevőjét tájékoztatni kell. 
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 A közösségi esemény során az Engedélyes köteles az engedélyt magánál tartani, és azt az 

ellenőrzésre jogosult személy kérésére bemutatni. 

 A rendezvényeken mindenki csak saját felelősségére vehet részt.  

  

III. Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy jelen engedély egyéb engedélyek, hozzájárulások 

(pl.: az illetékes erdészet(ek), vadásztársaság(ok), tulajdonos(ok), vagyonkezelő(k), stb.) 

beszerzése alól nem mentesít, egyéb tevékenység végzésére (pl.: forgalom elől elzárt védett 

természeti területen járművel történő közlekedésre, stb.) nem jogosít. 

 

IV. Az engedélyben foglaltak be nem tartása természetvédelmi bírság kiszabását eredményezi. 

 

V. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

 

VI. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszéknek címzett, 

közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával.  

A keresetlevelet 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. 

 

Indokolás: 

 

A Kékes Turista Egyesület a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztályra (továbbiakban: Természetvédelmi 

Hatóság) 2022. december 07-én érkezett kérelmében a 2023. március 4-re tervezett „Mátrahegy” 

elnevezésű, a 2023. április 08-ra tervezett „Tojáskereső túra” elnevezésű és a 2023. május 27-28-ra 

tervezett „Mátrai csillagok” elnevezésű gyalogos teljesítménytúrák megrendezésének engedélyezését 

kérte. A résztvevők várható létszáma a „Mátrahegy” elnevezésű túrán 2000 fő, a „Tojáskereső túra” 

elnevezésű túrán 500 fő, míg a „Mátrai csillagok” elnevezésű éjszakai teljesítménytúrán 1500 fő. 

 

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a rendezvények érintik a 137/2007. (XII. 27.) 

KvVM rendelettel fenntartott védettségű Mátrai Tájvédelmi Körzet országos jelentőségű védett és 

fokozottan védett természeti területet, valamint az 52/2007. (X. 18.) KvVM rendelettel fenntartott 

védettségű Gyöngyösi Sár-hegy Természetvédelmi Területet, továbbá a HUBN10006 kódszámú, 

„Mátra” elnevezésű különleges madárvédelmi területet, illetve a HUBN20046 kódszámú, „Gyöngyösi 

Sár-hegy” elnevezésű és a HUBN20047 kódszámú, „Mátra északi letörése” elnevezésű, kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 területeket. 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 38. § (1) bek. i) pontja 

alapján védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a közösségi és 

tömegsport-események rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység 

folytatásához. 

 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: „R”) 9. § (2) bek. d) pontja alapján a védett természeti területnek nem 
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minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a talajfelszínen, 

száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezéséhez, valamint a 

technikai jellegű sporttevékenység folytatásához. 

 

A Tvt. 5. § (2) bekezdése kimondja, hogy: „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. 8. § (1) bekezdése alapján: „A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei 

megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.” 

 

Továbbá a Tvt. 17. § (1) bekezdése értelmében a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai 

sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek 

kíméletével kell végezni, és a (2) bekezdés alapján a természeti területek hasznosítása során 

figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai 

sokféleség fenntartására. 

 

A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint: „Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély 

nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.” 

 

Továbbá a Tvt. 43. § (1) bekezdés szerint: „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, 

kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, 

táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.” 

 

A „R” 4. § (1) bekezdésének értelmében „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”. 

 

Tekintettel arra, hogy a tervezett teljesítménytúrák helyszíne a Natura 2000 hálózat részét képezi, a 

„R” 10. § (1) bekezdése alapján a kérelmet megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a 

teljesítménytúrák megrendezése feltételeim betartása esetén a „R” 4. § (1) bekezdésében foglaltakkal 

nem ellentétes, a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, a „R” 1. és 4. számú mellékletben 

meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére jelentős hatást nem gyakorol.  

 

Figyelembe véve, hogy a tervezett túrák végig jelzett turistautakon, meglévő erdei utakon kerül 

lebonyolításra az előírások betartása mellett csökkenthető a természeti terület terhelése olyan 

mértékben, hogy az már nem veszélyeztet védett természeti értékeket, ezért a rendelkező részben 

foglaltak szerint határoztam, és a tervezett gyalogos teljesítménytúrák megrendezését 

természetvédelmi szempontból engedélyeztem. 

 

Döntésem során a BNPI 287/1/2023. számú ügyféli nyilatkozatában foglaltakat figyelembe vettem, 

melyben a teljesítménytúrák megrendezését feltételekkel javasolta. 

 

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy a BNPI Természetvédelmi Őrszolgálatának tagjai, valamint a 

Természetvédelmi Hatóság munkatársai jogosultak az előírt feltételek betartását ellenőrizni. 
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Tájékoztatom Engedélyest, hogy: 

 a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján, aki tevékenységével vagy mulasztásával  

a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenységet 

engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól 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. 

 

Hatóságomnak fizetési kötelezettsége nem keletkezett, tekintve, hogy a Tvt. 76. § (1) bekezdése 

szerinti ügyintézési határidőt megtartottam. 

 

Határozatomat a Tvt. 38. § (1) bekezdésének i) pontja, a „R". 9. § (2) bek. d) pontja alapján, a 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 

30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, valamint 6. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben 

és illetékességemben eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg. 

 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, 114. §-a alapján adtam tájékoztatást.  

 

A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé.  

 

A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés 

a) pontja, 12. § (1)(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. Az elektronikus 

ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § -a állapítja meg. 

 

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és 

helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

Ignácz Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából: 

 

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 

Kapják: ügyintézői utasítás szerint 
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