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HATAROZAT

A Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület (1181 Budapest, Havanna u.27.
6117.) részére az Aggteleki Nemzeti Park lgazgatóság műkodési területén a
korábban elhelyezett geoládák keresését, 2 Ú1 geocaching pontként funkcionálÓ
geoláda elhelyezését, továbbá a tokozottan védett terÜleten ValÓ tartózkodást
természetvédelm i Szem pontbÓl

enqedélvezem.

A geoloádák részletes adatai:
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Tárgy Magyar Geocaching Közhasznú
Egyesület ( Budapest) részére
ved ett természeti teru leten
geoládák elhelyezésének és
keresésének engedélyezése
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tl. Eloírásaim:
A geoládák elhelyezéséért felelős személy. Kolcsár lrnre (tel.: 301641-9471).
Az Aggteleki Nemzeti Park, valamint a Keleméri Mohos Tavak Természetvédelmi
Terület védett terÜletein sátorozni, táborozni, a fokozottan védett terÜleteken -
kÜlonÖsen az Alsó-hegy területén _ a kijelolt turistautaktól eltávolodni, a védett
természeti terÜletek állapotát, az ott élo védett ertékeket zavarni, károsítani,
veszélyeztetni, valamint szemetelni tilos!
Tüzet rakni csak a kijelolt túzrakó helyeken szabad.
A geoládákat _ külÖnosen az AlsÓ-hegy teruletén _ csak a nappali órákban lehet
felkeresni.
Az engedélyben foglaltaknak a geoládák keresésében résztvevo személyekkel
tÖrténo megismertetése az engedélyes feladata (pl. kÖzzététel az engedélyes
honlapján)'
Az engedély másolatát (az engedélyes honlap1árÓl letöltött, kinyomtatott példányt)
a kereső személy köteles a keresés során magánál tartani, azt kérésre az
el lenőrzésre jogosu lt természetvédelmi őrnek igazolásul felm utatni.
A geoládák kihelyezésekor bárminemű, a természeti környezetet károsító
beavatkozás tilos, az érintett helyszín természetes állapotát meg kell őrizni.
A geocaching ládakeresési tevékenység védett terÜleteken csak a látogatási
szabályok betartásával, a jelzett utakon tÖrténo megkÖzelítéssel tÖrténhet.

lll. Felhívom az engedélyes Íigyelmét, hogy ielen enqedély nem mentesít a
szÜkséqes eqyéb enqedélvek (p|. aZ érintett terÜlet tulajdonosainak/vagyon-
kezeloinek, illetékes vadásztársaság) beszerzése alól

lV. Jelen engedély védett terÜlet forgalom elől elzárt részére járművel tÖrténo
beha1tásra nem .;ogosít' ilyen jellegti igény felmerÜlése esetén a védett
természeti terÚlet érintettsége miatt - a FelÜgyelőség engedélyét kÚlÖn eljárásban
meg kell kérni.

V. Jelen engedély 2012. december 31-iq érvényes. Az engedély bármely pontjának
be nem tartása természetvédelmi bírság kiszabását eredményezheti. További
évekre vonatkozó engedély kiadásának feltétele jelen határozatban foglaltak
ma radékta la n beta rtása.

Vl. A kérelmező az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját befizette

Vll. Megállapítom, hogy az engedélyezésr eljárás során a FelügyelŐség az Ügyintézési
határidőt megtartotta, ezért' az igazgatási szolgáltatási díj visszafizetéséről, illetve
a központi költségvetésnek törteno befizetésrol nem rendelkeztem.

Vlll. A határozat ellen _ annak kÓzlésétől számított _ 10 munkanapon belÜl az
országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelúgyelőséghez
(1016 Budapest, Mészáros u SB/a ) címzett' de a FelÜgyelőségnél elóter1esztett,
2 példányban benyújtott fellebbezésseI lehet é!ni.

A fokozottan védett terÚleten való tartózkodásra vonatkozóan a jogorvoslati eljárás
igazgatási szolgáltatási díja a hatosági eljárás dí1ának 50 oÁ-a, azaz 275a.-Ft,
amelyet a Felugyelőség Magyar AllamkincstárnáI vezetett 10027006-01711868-
00000000 számú elÓirányzat-felhasználási számlára kell _ a befizetés közlemény
rovatában az úgyiratszám megadásával - átutalni, és az átutalási megbízást
(annak hiteles másolatát) a FelÜgyelŐség részére meg kell kÜldeni.
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lNDoKoLÁs

A Magyar Geocaching Kozhasznú EgyesÚlet képviseletében eljárva Kolcsár lmre elnok

a retügyeloségre az Ággteleki Nemzeti Park lgazgatÓság (ANPl) l-346-212010. számú

leveléről 2o1ó július 1q-en érkezett beadványában az Aggteleki Nemzeti Park

lgazgatóság műkodési terÜletén az ANPI l-BB3-2l2004. és a Felügyeloség 14410-

itzoóg számú engedélyei alapján a korábban elhelyezett geoládák keresésének, 2 új

geocaching pontkent funkcionáló geoláda elhelyezésének és keresésének

engedélyezését kérte

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a kérelmezett geoládák helyszínei

érintik a 7t1os4. 1xir. 25.) OKTH rendelkezéssel létesített, többször mÓdosított, és a
32l2oo7 (X.1B') KvVM rendelettel fenntartott védettségrj Aggteleki Nemzeti Park, a

6/1986. (Vlll.21.) oKTH rendelkezéssel létesitett Keleméri Mohos Tavak

Természetvédelmi TerÜlet védett és fokozottan védett terÜletét-

A természet védelméról szóló 1996. évi Llll tv. (továbbiakban Tvt) 38 S (1) bek i)

pontja alapján védett természeti terÜleten a természetvédelmi hatÓság engedélye

szukséges' a közÖsségi és tomegsportesemények rendezéséhez' sportversenyhez'

technikai jellegu sporttevékenység folytatásához.
A Tvt +ó slt;'u"t u'dése alapján a fokozottan védett természeti területre tÖrténo

belépéshez - a jelzett turistautak és tanösvények kivételével - a természetvédelmi

hatóságna k az igazgatóság szakértői véleményének figyelembevételével kiadott

engedélye szÜkséges.

Fentiekre tekintettel megkértem az Aggteleki Nemzeti Park lgazgatóság szakértoi

véleményét. Az lgazgatóság l-3a6-3i2o1o' számú szakértői véleményének előírásait a

rendelkezo részben szerepeltettem.

Eloí rása imat általános élovilág- és természetvédelm i szempontból tettem.

A terÜletek jellege miatt, az esetleges balesetek elkerÜlése érdekében a geoládákat

csak a nappali órákban lehet keresni.

A geoládák elhelyezéSe, látogatása eloírásaim betartása mellett természetvédelmi

érdeket nern sért.

Az engedély érvényességi idejét a kérelemben foglaltak figyelembevételével

határoztam meg.

Tájékoztatom az engedélyest, hogy a

rekonstrukciÓ és régészeti feltárás alatt
során szíveskedjenek figyelembe venni

Martonyi Pálos kolostorrom jelenleg építészeti
áll, ezt a 307-es sorszámú geoláda elhelyezése

A természet védelmérol szÓlÓ
Úgyintézési határido, amely _
tel1esítéséig ter1edo időt - 2010.

A jogorvoslati lehetoséget a Ket

1996. évi Lll|. tv'
figyelembe véve
év oktÓber ho 21.

76. S (1) bek
a hiánypótlási
nap1án 1ár le.

alapján 3 hónap az
felhívástól az annak

98 s (1)bek biztosítja
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Határozatomat a természet védelméről szóló 1996. évi Llll' tv. 38. $ (1) bek. i) pontja,
40.s (1) bekezdés alapján, a34712006. (Xll.23.) Korm. rendelet 13's (2) bekezdés'
valamint 1. számú melléklet lV/B. pontjában bíztosított jogkörömben, a 2004. évi CXL.
tv.71. s (1) és72. $ (1) bek. szerint eljárva adtam ki.

A jogorvoslati eljárás díját a fokozottan védett területen valÓ tartózkodás esetében a
33/2005. (Xll.27.) KvVM rendelet 1. mellékletének 38. pontjában és a 2. s (4) bek._ben
foglaltaknak megfelelően határoztam meg.
A geoládák elhelyezését illetően a fellebbezés illetékéről nem rendelkeztem, tekintettel
arra, hogy az 1990. évi XClll. törvény 5" s (1) és (2) bek. alapján engedélyes teljes
személyes illetékmentességben részesül.

Miskolc, 2010. augusztus 24.

lgazgató távollétében
Raisz Gyula
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Kapiák:
o Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület - Budapest, Havanna u. 27.6117. 1181
2. Aggteleki Nemzeti Park lgazgatóság (Hiv. szám:1346-212010.)
3-4. lratokhoz


