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A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) tájékoztatásul megkapta az 

EGERERDŐ Erdészeti Zrt. (3300 Eger, Kossuth L. u. 18., a továbbiakban: Zrt.) ÁLT/796-3/2020 

számú levelét, amelyben hozzájárul a 2020. augusztus 15-16-ra tervezett,  

„Kohász kék teljesítménytúra” elnevezésű – a Pétervásárai és a Szilvásváradi Erdészetek területeit is 

érintő – rendezvény megrendezéséhez. 

 

Hivatkozással a Zrt. ÁLT/796-3/2020. számú hozzájárulásának 12. és 14. pontjaiban foglaltakra,  

az alábbiakról tájékoztatom. 

 

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 tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység 

folytatásához.” 

 

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

Korm. rendelet 9. § (2) bek. d) pontja kimondja: „A védett természeti területnek nem 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.” 

 

Az országos jelentőségű védett természeti területek és a Natura 2000 területek elhelyezkedése 

megtalálható a http://web.okir.hu/sse/?group=KAR oldalon. 
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Fentieket figyelembe véve, amennyiben a tervezett sportrendezvény útvonala Natura 2000 terület 

részét képezi, és a részvevők száma meghaladja a 100 főt, vagy védett természeti területen kívánják 

megrendezni az eseményt, az adott megye szerinti területi természetvédelmi hatóság 

természetvédelmi engedélyének megszerzése szükséges. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében, valamint a 13. § (2) 

bekezdése alapján, Heves megye teljes közigazgatási területén az illetékes területi természetvédelmi 

hatóság a Természetvédelmi Osztály (3300 Eger, Szövetkezet u. 4.).  

 

Nógrád megye teljes közigazgatási területén természetvédelmi hatóságként a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) jár el. 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes közigazgatási területén természetvédelmi hatóságként a  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

(3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) jár el. 

 

Amennyiben a tervezett rendezvény útvonala több megye közigazgatási területét is érinti,  

az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) 

természetvédelmi engedélyének megszerzése válhat szükségessé. 

 

Tájékoztatom továbbá, 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.” 

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott nevében és 

megbízásából 

 

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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