
Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen végzett 
tevékenységek engedélyezési eljárása az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet („R”) 
szerint – a szükséges tartalmi elemek, mellékletek 
 

 
A talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és 
tömegsportesemény rendezésének, valamint a technikai jellegű sport-
tevékenység folytatásának engedélyezése [„R” 9. § (2) bek. d) pont] 

 

A kérelem tartalmi elemei, mellékletei: 

- Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint e-mail 

címe, telefonszáma 

- Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, a 

felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, telefonszáma, 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, lásd 11. pont), a pálya biztosítása  

- Igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 2. sz. melléklet) 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 (4. sz. melléklet szerint) VAGY 

amennyiben költségmentességre jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat és szükséges 

mellékletek (5. sz. melléklet szerint) 

 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles vagy illetékköteles, az alábbiak szerint: 

 

- Igazgatási szolgáltatási díj köteles az engedélyezési eljárás, ha a következő kategóriák 

egyikébe besorolható a tevékenység: 

- versenyrendszerben szervezett verseny 500 fő felett: 80.000.- Ft (1. sz. melléklet 

34.4. pont) 
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- kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység engedélyezése létszámtól 

függetlenül 36.000.- Ft (1. sz. melléklet 34.5. pont) 

- 20 cm3-nél nagyon hengerűrtartalmú belső égésű motorral hajtott eszköz 

felhasználásával megvalósuló sporttevékenység: 300.000.- Ft (1. sz. melléklet 

34.6. pont) 

- Illetékköteles az engedélyezési eljárás, ha a fenti kategóriák egyikébe sem tartozik az 

adott tevékenység 


