Ügyfél-tájékoztató anyag – természetvédelmi hatósági engedély megszerzése iránti kérelem
beadásához

1.

közösségi és tömegsportesemények rendezésének, sportverseny, technikai
jellegű sporttevékenység folytatásának engedélyezése

Szükséges

A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:

dokumentumok

- Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint
e-mail címe
- Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem
egyezik, a felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, valamint
írásbeli nyilatkozata, amelyben elvállalja a megbízatást
- Verseny, rendezvény megnevezése, rövid leírása, útvonala, egy megfelelő
(pl. M= 1:10.000) méretarányú átnézeti (topográfiai) térkép (helyszínrajz),
lehetőség szerint a teljes útvonal bejelölésével, rajt-cél pontok megadásával,
pihenő/frissítő helyek feltüntetésével
- Résztvevők és nézők várható létszáma
- A résztvevők/nézők gépjárművei részére a parkolási lehetőség bemutatása,
szociális létesítmények (WC) helyszínének ismertetése
- Technikai sporttevékenység esetén a szervezők által a nézők számára kijelölni
tervezett területek bemutatása
- A terület megközelítésének, szükséges felszerelés szállításának módja, igénybe
vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen, a pálya biztosítása
-

Igazgatási

szolgáltatási

díj

átutalását

(a

Főosztály

számlaszámára:

10027006 - 00335656 - 00000000) vagy csekken történt befizetését igazoló
bizonylat másolata VAGY 5000.- Ft. eljárási illeték (illetékbélyeg formában a
kérelemre ragasztva) VAGY amennyiben az engedélyes illetékmentességre
jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat, VAGY amennyiben költségmentességre
jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat és szükséges mellékletek.
Az eljárás

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles vagy illetékköteles, az alábbiak

igazgatási

szerint:

szolgáltatási díja, 1. Igazgatási szolgáltatási díj köteles az engedélyezési eljárás, ha a következő
illetéke

kategóriák egyikébe besorolható a tevékenység:
- versenyrendszerben szervezett, nem kizárólag kijelölt turistaútvonalakat érintő
verseny rendezése 500 fő felett: 80.000.- Ft
- 500 fő felett kizárólag külterületen zajló tömegsportesemény rendezése:
80.000.- Ft
- kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység folytatása létszámtól
függetlenül 36.000.- Ft
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- 20 cm -nél nagyobb hengerűrtartalmú belső égésű motorral hajtott eszköz
felhasználásával megvalósuló technikai jellegű sporttevékenység folytatása:
300.000.- Ft
2. Illetékköteles az engedélyezési eljárás, ha a fenti kategóriák egyikébe sem
tartozik az adott tevékenység: 5000,- Ft
Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
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76. § (1) bekezdés értelmében kilencven nap.
Vonatkozó

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 43. §

jogszabályok

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) i) pontja,
76. § (1) bekezdése,
A

környezetvédelmi

és

természetvédelmi

hatósági

eljárások

igazgatási

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015 (III. 31) FM rendelet 1. sz. melléklet
23.9.1., 23.9.2., 23.9.3., 23.9.4. pontjai,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XIII. pontja.
A

közigazgatási

hatósági

eljárásban

a

személyes

költségmentesség

megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet
Hasznos

Természetvédelmi engedélyező hatóságként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

tudnivalók

Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala jár el, ha a kérelmezett tevékenységet
illetékességi területünkön (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) tervezik.
Amennyiben a természetvédelmi hatósági engedély megszerzése iránti kérelem
az ország egész területére, vagy több megye területére kiterjedő tevékenységre
irányul,

természetvédelmi

Környezetvédelmi

és

hatóságként

a

Természetvédelmi

Pest

Megyei

Főosztály

Kormányhivatal

(1016

Budapest,

Mészáros u. 58/a, Levélcím: 1539 Budapest, Pf.: 675.) jár el.
Helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a tevékenységgel érintett
település (kerület) jegyzője az illetékes természetvédelmi hatóság.
Kérelmét írásban aláírt levélben, ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton
vagy ügyfélfogadási időben személyesen nyújthatja be. Felhívjuk a figyelmét, hogy
az ügyfélkapuval kapcsolatos elektronikus tájékoztatást a www.magyarorszag.hu
internet címen lehet elérni. A kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu e-mail címre
küldött megkeresést akkor áll módunkban kérelemként elfogadni, amennyiben az
összeállított kérelem aláírt példánya szkennelt formában kerül csatolásra az emailes megkereséshez.
A hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül függő hatályú
döntést hoz. A függő hatályú döntés értelmében, ha az ügyintézési határidőn belül
nem születik döntés, a hatóság köteles lesz az ügyfél részére az eljárási díjat,
ennek hiányában tízezer forintot megfizetni.
Kulcsszavak

Védett

természeti

terület,

közösségi,

tömegsport,

esemény,

rendezés,

sportverseny, technikai jellegű sporttevékenység
Jogorvoslati

A határozat ellen – annak közlésétől számított – 15 napon belül a Pest Megyei

lehetőség

Kormányhivatal

Környezetvédelmi

és

Természetvédelmi

Főosztályához

(1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályánál (a továbbiakban Főosztály) előterjesztett, 2 példányban benyújtott
fellebbezéssel lehet élni.
A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hatósági eljárás díjának
50 %-a, amelyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar
Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú előirányzatfelhasználási számlára kell átutalni.
A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára az első fokú
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határozat ellen benyújtott fellebbezés illetéke az alapeljárás illetékének kétszerese
melyet illetékbélyeg formájában a fellebbezés eredeti példányán kell leróni.
Költség

Az

általános

közigazgatási

mentesség

130. § értelmében

rendtartásról

szóló

2016.

évi

CL.

törvény

(1) A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és
vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni,
jogai érvényesítésének megkönnyítésére, vagy törvényben meghatározott más
fontos okból költségmentességet engedélyezhet.
(2) A költségmentesség az eljárási költség előlegezése és viselése alóli teljes vagy
részleges mentességet jelent.
(3) A költségmentesség a kérelem előterjesztésétől kezdve az eljárás egész
tartamára és a végrehajtási eljárásra terjed ki. A hatóság előlegezi az ügyfél első
alkalommal előterjesztett költségmentesség iránti kérelme benyújtásától az arról
szóló döntés véglegessé válásáig terjedő időszakban felmerült olyan eljárási
költséget, amelynek előlegezése az ügyfelet terhelné.
(4) A költségmentességet engedélyező, a költségmentesség módosításáról és
visszavonásáról szóló végzést a hatóság közli az eljárásban részt vevő azon
hatóságokkal, amelyek eljárása illeték- vagy díjfizetési kötelezettség alá esik.
(5) Törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet meghatározhat olyan
ügyfajtát, amelyben az ügyfelet költségmentesség illeti meg.
A költségmentességet a kérelem benyújtásával egy időben kell kérni a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztálytól, a 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet alapján
csatolva az alábbiakat:
- a saját és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó 30 napnál nem
régebbi munkáltatói jövedelemigazolását, nyugdíjas esetén az utolsó havi
nyugdíjszelvény másolatát, folyószámlára történő utalás esetén az utolsó havi
bankszámlakivonatot;
- saját és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó munkajövedelemnek
(nyugdíjjövedelemnek) nem minősülő jövedelme (pl.: ösztöndíj, munkanélküli
járadék,

stb.)

esetén

az

ezen

jövedelemről

szóló

postai

szelvényt,

bankszámlakivonatot, egyéb igazoló dokumentumot - ha sem az ügyfélnek, sem
a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak nincs munkáltatója, nem
nyugdíjas, valamint egyéb jövedelme sincs, erről a tényről való nyilatkozat
- nyilatkozatot arról, hogy ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakóhelyéül
szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezik (nem számít az 50 %-os tulajdoni
hányadot el nem érő és a 2 millió forint értéket meg nem haladó egyéb tulajdoni
részesedés, legfeljebb 1 ingatlan tekintetében);
- az Önnel egy háztartásban élő közeli hozzátartozónak 30 napnál nem régebbi
munkáltatói jövedelemigazolását, utolsó havi nyugdíjszelvényét, vagy egyéb,
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munka/nyugdíjjövedelemnek

nem

minősülő

jövedelmének

(ösztöndíj,

munkanélküli járadék, stb.) igazolására alkalmas dokumentumot (postai
szelvény, bankszámlakivonat, stb), vagy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy
nem él Önnel egy háztartásban közeli hozzátartozó;
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-

amennyiben

Ön

részesül

rendszeres

szociális

segélyben,

időskorúak

járadékában, ápolási díjban, vakok személyi járadékában, fogyatékossági
támogatásban,

rendszeres

gyermekvédelmi

kedvezményben

részesülő

gyermeket nevel; pénzellátásban részesülő hadigondozott, nemzeti gondozott;
menekült vagy menedékes - igazolást erre a tényre vonatkozóan
- egyéb, különös méltánylást érdemlő körülmény (amelyből az következik, hogy az
eljárási költségek megfizetése az ügyfél és az általa eltartottak létfenntartását
veszélyezteti) közlése, igazolása
Illeték

Az 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bek. szerint teljes személyes illeték-

mentesség

mentességben részesül:
a) a Magyar Állam,
b) a helyi önkormányzatok és azok társulásai,
c) a költségvetési szerv, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint a
Tartalékgazdálkodási

Kht.,

illetve

annak

tevékenységét

folytató

nonprofit

gazdasági társaság,
d) az egyesület, a köztestület,
e) az egyházi jogi személy,
f) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is,
g) a vízgazdálkodási társulat,
h) az egészségbiztosítási szerv, a központi nyugdíjbiztosítási szerv,
i) a Magyar Nemzeti Bank,
j) a Magyar Rádió Nonprofit Zrt., a Magyar Televízió Nonprofit Zrt., a Duna
Televízió

Nonprofit Zrt.,

a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt., és

a

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap,
k) az

Észak-atlanti

Szerződés

Szervezete,

az

Észak-atlanti

Szerződés

tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon
tartózkodó fegyveres erői, valamint az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított
nemzetközi katonai parancsnokságok, és e fegyveres erők és parancsnokságok
személyi

állományába

tartozó

vagy

alkalmazásában

álló

nem

magyar

állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek,
kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggő illetékügyek tekintetében,
l) a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény hatálya
alá tartozó fejlesztési tanács,
m) a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a
közhasznú szociális szövetkezet,
n) az Európai Közösségek, valamint azok intézményei és szervei, hivatalai,
elkülönült alapjai,
o) Nemzeti Eszközkezelő Zrt.,
p) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti intézményi tanács,
q) az Országos Betétbiztosítási Alap,
r) a

pénzügyi

közvetítőrendszer

egyes

szereplőinek

biztonságát

erősítő

intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvényben
meghatározott Szanálási Alap és a Magyar Állam vagy a Szanálási Alap által
létrehozott,

az

vagyonkezelő,

alapító,

alapítók

kizárólagos

tulajdonában

álló

szanálási
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s) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti Befektető-védelmi Alap,
t) a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési
intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény szerinti Kárrendezési Alap.
(2) Az

(1)

bekezdés c)–g) és m) pontokban

említett

szervezetet

az

illetékmentesség csak abban az esetben illeti meg, ha ha benyújtják az alábbi
tartalmú illeték-mentességi nyilatkozatot:
1) Egyesület, alapítvány, egyházi intézmény, stb. esetén:
Nyilatkozat
Alulírott kijelentem, hogy az eljárás megindítását megelőző naptári évben folytatott
vállalkozási

tevékenységből

származó

jövedelme

után

az

egyesületnek/

alapítványnak/egyházi intézménynek/stb. társasági adófizetési kötelezettsége nem
keletkezett.
Dátum
aláírás
/A nyilatkozat aláírója minden esetben arra jogosult személy legyen, pl. egyesület
elnöke, szervezet vezetője, esetleg gazdasági vezető – a szervezet belső
szabályzata szerint./
2) Költségvetési szerv esetén:
Nyilatkozat
Alulírott kijelentem, hogy az eljárás megindítását megelőző naptári évben
keletkezett eredményem után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége
nem keletkezett.
Dátum
aláírás
/A nyilatkozat aláírója minden esetben arra jogosult személy legyen, pl. egyesület
elnöke, szervezet vezetője, esetleg gazdasági vezető – a szervezet belső
szabályzata szerint./
Linkek

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26858.338580
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174839.333703
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.345209
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95896.255503

