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Téxgy: Magyar Geocaching Köáasznú
Egyesrilet részéte védett természeti
tenileten geoládak elhelyezésének és
keresésének természetvédelmi
engedélyezési elj árása

Meiléklet:

HATÁRoZAT

A Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület (1181 Budapest, Havannau.42.) nevében eljáró Kolcsár
Imre, elnök kérelmezte a Budai Tájvédelmi Körzet, a Gellérthegy Természetvédelmi Terület, a

Pálvölgyi-barlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület területén a korábban elhelyezett
geoládák áthelyezését, illetve keresését, melyek közi| az alább részletezett adatokkal meghatározott
pontra történő elhelyezést

nem engedélyezemi
Sorszám Rövid név Teljes név EOV Y EOV X Magasság

6. GCBuSv Buda Svájcra 641791 236s98 315 m

249. GCFaUT Farkashegyi üreglakÓ 641793 236743 286 m

88. GCsorr Sorrento 641382 237268 308 m

203. GCsena Nagy-szénás 636071 249489 506 m

66r. GCKHGY Budaörsi panoráma 643091 235761 229 m

944. GCBELZ ordö$orony (megsnint) 637245 25rr28
629. GCDIFO Disznófő (megszűnt) 63s483 251232

10s4. GCLSZ Kilátószikla (megszűnt) 637937 243924

873. GCSZMA-1 Szekrénymászás (me gsziínt) 641422 235634

GCSZMA-2 Szekrénymászás (me gsziint) 641541 236634

GCSZMA-3 Szekrénymászás (megszűnt) 641376 236708

GCSZMA-4 Szekrénymászás (megszűnt) 641490 236832

558. GCszur Szurdok (megszűnt) 641370 246257

174. GCVEG A Csend hangjai-körpanoráma
(megsziint)

632546 249630

I 0s. GCzoli Roppant elmés (megszűnt) 641207 23620s

Levelezési cim: I447 Budapest' Pf.: 54l
Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20

E-mail : kozep dunav olgy i@zold,hatosag.hu
Honlap : http ://kdvktvf.zoldhatosag.hu

ZÖId Pont lroda: 1072 Budapest, Nagydiófa u. l I.
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütÖrtÖkig: 9oo- 16oo-ig, péntek: 9n''_ l2on-ig

Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 900 _ 12oo, 1300 - 16oo-ig, péntek: 9oo * 12o0-ig



Az a|ább meghatározott ponton geoláda elhelyezését azza| a kikötéssel

engedélyezem)
hogy a |ádat át kell helyezni a jelzett turistaút közelébe, 5- l 0 méteren belül:

Az alább meghatározott ponton geoláda elhelyezését

engedélyezem

Sorszám Rövid név Teljes név EOV Y EOV X Magasság

909. GCTLND Tündér-szikla 644063 241335 338 m

Sorszám Rövid név Teljes név EOV Y EOV X Magasság

73. GChete Hegyvidék teteje 643265 241658 493 m

1068. GCKIL Arpád kilátó 646463 2435r6 367 m

2802. GCKalh Kálvária-hegy Pesthidegkúton 643370 248r25 381 m

763. GCMEKH Még egy kilátóhely 643s26 240913 419 m

r73. GCNkov Királyi panoráma 638857 249752 410 m

817. GCPMB Pálvölgyi és Mátyás barlang 647634 243227 215 m

297. GC3hat-1 Hármashatár-hegy 646429 245480 447 m

GC3bat-2 Hármashatár-hegy 646292 24s703

GC3hat-3 Hármashatár-hegy 646081 2455r6

520. GCBABA Barbibaba 639877 23s436 281 m

263. GCdob Dobos úr 631967 2s0984 364m

4. GCerep Erdei repülőtér 645582 245355 440 m

546. GCFark-1 Farkasvölgy 644644 238263 360 m

2. GCFeHe Fekete hegyek 636609 244422 467 m

638. GCfrah Frank-hegy 643681 237624 438 m

2448. GCgevi Gellérthegyi vízesés és szobor 649841 238416 142m

81. GCGhkm Gellérthegy kezdőmeridián 649996 238060 217 m

r79. GCGKIL Gellérthegy -kilátás 649745 238186 218 m

63. GChars Kis-Hárs-hegy 643794 242872 356 m

996. GCKBTI Tábor-hegyi-barlang 6473r3 245r37 324m
1068. GCKIL Arpád kilátó 646460 243525 367 m

862. GCkisv-2 Magyarországi kisvasutak 643288 239428 125 m

19. GCKLl Kilátás 645707 244238 354 m

682. GCKOTE KÖRBETEKINTo (megszűnt) 643360 248149

91. cckrhj-1 Keresáes hadjárat 650 1 81 237923 140 m

897. GCLIK-1 Barlangász-LIK 648097 243391 236 m

GCLIK-2 Barlangász-LIK 648138 243410

GCLIK-3 Barlangász-LIK 64807s 243365

GCLIK-4 Barlangász-LIK 648097 243334

GCLIK-5 Barlangász-LIK 647847 243614

265. GCNema Néma 6410s07 238928 252 m

22. GCNoFo Normafa fókusza 643379 239800 443 m

519. GCokor 24 ökrös 639403 23ss42 268 m

776. GCORCZ-2 Orczy-kert 6s2868 237783 116 m

463. GCorju ordögl5,uk-barlang 639335 249649 354m



491. GCpatk-4 ordög-árok 641278 246136 100 rn

GCpatk-5 ordög-árok 635755 248343

t02. GCptrg Piktortég1a-üreg 642233 237847 355 m

I s8. GCSOLY Mátyás-domb, Szarkavár 64262s 249847 178 m

52. GCsosz Sötétség szája 642808 243647 363 m

s98. GCtani-1 Tani báb Q.{agy-Hárs-hegy) 643053 242971 430 m

GCtani-2 Tani báb (t,lagy 643058 243304

GCtani-3 Tani bábi (Nagy 643r30 243319

962. GCTOP A Csúcs csúcsa 645130 247531 444m
127 1. GCtote-1 Torony a tetőn 636303 24527s 555 m

GCtote-2 Torony a tetőn 636076 244942

rz5. GCtric-1 Apáti Nemzet Tricolor 646s94 243863 351 m

GCtric-2 Apáti Nemzet Tricolor 645282 244440

951. GCVad Vadász 634611 245790 421 m

277. GCVadi VadasPark 640788 242194 277 m

1215. GCVDAG Disznóság 63917s 245756 480 m

87r. GCVegv-1 Végvári szikla 642059 238416 307 m

GCVegv-2 Végvári szikla 642280 238s28

GCVegv-3 Végvári szikla 642329 238564

z8I. GCwiz-1 Vízesés 642212 248640 175 m

GCwiz-2 Vízesés 642508 249093

7.
8.

Az engedélyezett pontokon tcjrténő elhelyezést, illetve keresést az aIábbi feltételek betarkásához kötöm:

1. Jelen engedélyem csak a szükséges egyéb hatósági, szakhatósági' tulajdonosi, vagyonkezelői stb.
engedélyek, hozzájáru|ások megsz erzésév el egyutt érvényes.

2. Az engedélyben foglaltaknak a geoládák keresésében résztvevő személyekkel történő
megismertetése az engedélyes feladata. Az engedély másolatát a kereső személy köteles a keresés
során magáná1r tar:tani, és azt az ellenőrzésre jogcrsult személy kérésére bemutatni.

3. A geoládák kihelyezésekor bárminemű, a természeti környezetet károsító beavatkozás tilos, az
érintett helyszín természetes éi|apotát meg kell őr\zni.

4. A keresés során tilos bármilyen élő vagy holt növényi és állati szewezet gyríjtése.
5. A védett területet csak reggel 9@ h-tól este 19@ h-ig lehet igénybe venni, az éjszakai igénybevétel

tilos.
6. A védett természeti területen tiizgyt$tás csak biztonságos, ene kialakított, kijelölt trízrakó helyen

történhet. Tűzgyuj tási tilalom esetén a tnzgYtitas til o s.

A védett természeti területre gépjrármiivei behajtani tilos.
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az
esetlege sen bekövetkezett balesetekért felelősséget nem vállal.

9. Amennyiben engedélyes nem tartja be a fenti feltételeket vagy bármely egyéb módon károsítja,
veszélyertefi a védett területet a természetvédelmi hatóság eltiltja a tevékenység folytatrísától,
továbbá természetvédelmi bírságot szab ki.

10. Jelen engedély 2012. december 31-ig érvényes. A változő, újonnan elhelyezendő ládék;ra az
engedélyt folyamatosan meg kell kérni. Esetlegesen megszűnő ládákat be kell jelenteni.

Döntésem ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül az országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-Duna-völgyi Kömyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghezkétpéldányban benffitandó fellebbezéssel lehet élni. A
teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a fellebbezési eljárás illetéke 10.000 Ft,
amit illetékbélyegben kell leróni. A fellebbezés elekÍonikus úton történő benyújtására jelenleg a
megfelelő technikai feltételek hiánya miatt nincs lehetőség.



INooror-Ás
Kolcsár Imre, a Magyar Geocaching Közhaszn'ű Egyesület képviseletében a Duna-Ipoly Nemzeti Park

Igazgatőság 2IOslilz)IO. sZ' levelének csatolásával a rendelkező részben részletezetl korábban

elhelyezett geoládák áthe|yezéséhez és kereséséhez kért engedélyt.

Az eljátás során megállapítottam, hogy a tervezetr területhasznáiat által érintett terület a Budai

Tájvéáehi Körzet véáettségének fenntartásáról szóló 12512007. (Xil. 27.) KvVM rendelet alapján, a

g"ile'tr'.gy Természetvédelmi Terület létesítéséről sző|ő IlI997. (I. 8.) KTM rendelet, valamint a

Fatnotgyúarlang felszíni védőterülete természetvédelmi teriilet védettségének fenntartásáról szóló

66l210i. (X. 18.) KvVM rendelet alapján országos jelentőségű védett természeti terület részeként

termé szetvédelmi oltalom alatt áll'.

A megjelölt pontok egy része fokozottan védett természeti területet is érintett, ezért a természet

véde|méről szóIő 1996. évi LIII. törvény 40. $ (1) bekezdése alapjan megkértem a Duna-Ipoly

Nemzeti Park1gazgatóság @INPI) szakértői véleményét. Azlgazgatőság2l05l5l2010. számon kiadott,

2010. november 25-én kélt véleményében foglaltak figyelembevételével a GCTIIND kóddal jelölt láda

megtartását kikötéssel engedélyeztem.

Az eredeti kérelemhez csatolt DINPI 21O5l3l20|O. sz. javaslat figyelembevételével már néhány |áda az

engedélyezési elj árás idej e alatt megszüntetésre került.

A fokozottan védett természeti területen lévő GCBuSv jelű láda engedé|yezését a DINPI nem javasolta,

tekintettel arra, hogy turistautaktól távol helyezték el, miközben kb. 1200 főt vonzott magáItoz

joge|lenesen. A szinten fokozottan védett természeti területen lévő GCKHGY jelű láda engedélyezését

áthelyezéssel, illetve a , GCFaUr, GCsorr és GCsena-Z jelrii ládák engedélyezését a DINPI nem elleneáe

-ruí a megkötéssel, hogy a |ődák megközelítése csak turistaúton engedélyezett, illetve a

környezetükben észlelhető élőhelyromlás esetén az engedély visszavonásra kerüljön.

Ugyanakkor a DINPI is leírta, hogy a ,,lakosság számára is elérhető, műholdas helynleghatározó és

téiinformatilai rendszerek terjedésével, GPS-szel rendelkpző, túrózni kedvelő honfitársaink - sok

eset'ben jogsértő módon - geoládák százait helyezték ki, illetve helyezik ki napjainkban is, amelyek

adatait aitán Íbttöltik a geocaching.hu elnevezésű honlapra. Ezek a láddk sok esetben lánőnyos
panorómát aáó hegstetői g,lepelcre, sziklakibúvásolcra, vagl sziklai cserjésekbe kerültek, amelyek
'nemcsak 

védett fajok sokaságának élőhelyei, de a meredek lejtők miatt erózióra hajlamosak,

amelyet csakfokoz a nÖvelcvő taposás.

Mósok az általuk bejárt únonitakat tÓltik fel a turistautak.hu elnevezésű oldalra. Íg aztón olyan

keresendő pontok és ösvények hólózata jelenik nxeg aZ Interneten, amelyek ösztönzik és látszólag
jogalapot képeznek az eddig még tömegturizmussal nem érintett, vagl jogszerűen eg,,általán nent

láto gatható területek felker e s és ér e.

Mnál a legtöbb esetben a parkolókból ,,toronyiránt", a GPS által jelzett legrovidebb úton indulnak

el az adolt pont megkeresésére, ezért nem csak az eddig használt, jelzett utak környezetében

jelentkezik a'taposósi, tűzrakási és mós módon kialakuló kár, hanem az eddig érintetlennek számító

területeken, a mdshonnan már _ épp a folyamatos emberi jelenlét miatt - kiszorult ragadozó

ruadór/észkek környékén és vadpihenő helyeken is megindult a zavarás'"

Fentiekre tekintettel a fokozottan védett természeti területen lévő, kritikus helyzetií ládák megtartását

nem engedélyeztem.

A többi 1áda esetében a rendelkező részben meghatározott feltételek betartása mellett a területhasználat

természetvédelmi szempontból kárt nem okoz, ezért az engedély megadtam.

Hatátozatomatatermészetvédelméről szóló 1996.évi LI[. tv. (Tvt.) 38. $ (1) bekezdése, a2. $ (1) és

43. $ (1) bekezdése, valamint a környezelvédelmi, természetvédelmi' vízigy\ hatósági és igazgatási

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 34712006. (XII. 23.) Kormányrendelet 13. $ (2) bekezdése'

ill. a 38. $ (4) bekezdése, valamint az 1' számű melléklet Iv. 5. pontja alapján biztosított jogkörömben

adtam ki.

A Tvt. 76. $ (1) bekezdése a|ap1án az eljárási határidő a természetvédelmi hatósági engedélyezési
eljárásokban 3 hónap. Tájékortatom, hogy a Felügyelőség a fent meghatarozott e.!árási határidőn belül
hoáa meg döntését.
Azigyintézési határidő kezdetének napja: 2010. szeptember 29. napja.
Azúgyintézési határidő leteltének napja: 2010. december 29. napja.
Tájékortabm, hogy az igyintézési határidőbe nem számít bele a közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabá|yairől szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 33. s (3) bekezdésében foglaltak
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alapján a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő
időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok
útján történő közlés időtartama.
A kérelmező azilletékekről szóló, többször módosított l990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 5.

$ (1) bekezdése alapján teljes személyes illetékmentességben részesül, és erről nyilatkozott.
A fellebbezési lehetőséget a közigazgatési hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairől szóló
2004. évi CXL. törvény 98. $ (1) bekezdése, valaminta99. $ (i) bekezdése biztosítja.
A fellebbezési eljárás illetékének mértékét az ltv. mellékletének XIII. fejezet 2. pontja alapján
állapítottam meg.

Felhívom a figyelmet arra, hogy jelen határozat csak jogerőre emelkedését követően jogosít tárgyi
engedélyköteles tevékenység végzésére.
Jelen határozat_ fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül _ a közléstől számított 10. munkanapot
követő napon jogerőre emelkedik.

Budapest, 2010. december 14.

Dolla Eszter
igazgatő

megbízásából:

Papp Lajosné s. k.
osúályvezető

Kapj ák Ügy intézői utasítiás szerint
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