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SSÁÁRROOSSPPAATTAAKK   VVÁÁRROOSS    
ÖÖNNKK OORRMM ÁÁNNYYZZAATTAA        

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 

E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 
Ügyiratszám: SP/643-   /2019.                            Tárgy: Fellebbezés eredeti állapot helyreállítására  

             kötelezés ellen  
                                                                              Hiv.szám: BO-08/KT/08736-6/2019.  
 
 
Pest Megyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
 
1016 Budapest  
Mészáros u. 58/a. 
 
 
Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!  
 
 
Alulírott Aros János polgármester, Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Rákóczi út 
32., KÜJ: 100162617) törvényes képviselője, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 2019. október 30. napján 
kelt, BO-08/KT/08736-6/2019. ügyiratszámú határozata ellen  

 

fellebbezést terjesztek elő az alábbi okok miatt: 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: természetvédelmi hatóság) BO-08/KT/08736-6/2019. 
ügyiratszámú határozatában Sárospatak Város Önkormányzatát (a továbbiakban: engedélyes) a 
Sárospatak 0878/2 hrsz-ú ingatlanon kialakított vasalt út, mászóút kapcsán az eredeti állapotba való 
helyreállításra kötelezte az alábbiak szerint:  

„1. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett módon és időben a bányató felett 
kialakított kötélhidakat mindenütt, illetve a déli bányaudvaron, továbbá a Kanyonban kiépített 
vasalt utakat maradék nélkül el kell távolítani a területről.  
2. A vasalt utak nyomvonalai folytonosságának biztosítása érdekében szükséges 
összekötéseket, a természetvédelmi hatóság BO-08/KT/06905-6/2018. számú határozatában 
foglaltak alapján, az ANPI-val egyeztetett módon és nyomvonalon kell kiépíteni.” 

 
A természetvédelmi hatóság döntését azzal indokolta, hogy az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (a 
továbbiakban: ANPI) Természetvédelmi Őrszolgálata terepbejáráson tapasztalta, hogy a vasalt út 
építését a kivitelező megkezdte a hatósági határozatban kikötött egyeztetés nélkül. Az ANPI a 
helyszíni bejárás alapján problémásnak tartotta a vasalt utak nyomvonalát, ezért kérte a kivitelezés 
azonnali leállítását, a további helyszíni szemle összehívását.  



A természetvédelmi hatóság döntését továbbá azzal indokolta, „hogy az engedélyes eltért a 
természetvédelmi hatóság BO-08/KT/06905-6/2018. ügyiratszámú határozatában, mint 
természetvédelmi engedélyben foglalt előírástól, így – a természetvédelemért felelős kezelő szervezet 
iránymutatásának hiányában – a kivitelezés megkezdésekor és alatt nem volt biztosított a terület 
tájképi értékeinek védelme, a megvalósult állapot pedig a védett természeti terület tájképében 
kedvezőtlen állapotot idézett elő.”  

A természetvédelmi hatóság indokolása nem helytálló és mellőzi a teljesség igényét, tekintettel arra, 
hogy engedélyes képviseletében Erdős Tamás 2019. július 2-án jelentette be az ANPI felé a 
munkakezdést, ezzel egyértelműen és igazolható módon teljesítve az egyeztetésre irányuló akaratot, 
és az engedélyező határozatban rögzített előírások betartásának komolyanvételét. A fúrások 2019. 
07.30-án kezdődtek meg, azt megelőzően előkészítési munkálatokra került sor (pl: cserjeírtás, 
kopogtatás), ez a természetvédelmi hatóság által a Sárospatak 0878/2 hrsz-ú ingatlanon 2019. 
szeptember 12-én tartott szemle jegyzőkönyvében is rögzítésre került.  A természetvédelmi hatóság 
BO-08/KT/06905-6/2018. számú határozatában foglalt előírás „A tervezett két vasalt út („via ferratta” 
út) és 30 db mászóút pontos nyomvonalát az ANPI szakembereivel előzetesen egyeztetve, szükség 
szerint a helyszínen közösen kell kijelölni, véglegesíteni” megvalósulását engedélyes az ANPI felé 
történt bejelentéssel kezdeményezte, arra választ, időpontegyeztetésre vonatkozó visszajelzést nem 
kapott. Az ANPI „hallgatása” a jelenlegi joggyakorlatnak megfelelően értelmezhető beleegyezésként, 
továbbá felróható az ANPI általi mulasztásként is, mely jelen esetben az engedélyest nem sújthatja. A 
természetvédelmi hatóság olyan előírás meg nem valósulását rója fel engedélyesnek, amelyet az ANPI 
mulasztással valósított meg. 

Igen lényeges pont, hogy a természetvédelmi hatóság BO-08/KT/08736-6/2019. ügyiratszámú döntése 
azt tartalmazza „az ANPI 2019. augusztus 27-én (közösségi oldalon elhelyezett bejegyzésből) értesült 
a folyó kivitelezési munkákról”, ezzel szemben a valóság, hogy engedélyes 2019. július 2-án 
bejelentette az ANPI felé a munkakezdést.  
A 2019. szeptember 12-én felvett helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve is említi, hogy az ANPI facebook 
bejegyzés alapján értesült a munkálatok előrehaladott állapotáról, miközben a természetvédelmi 
terület kezelésével megbízott szerv. 
 
Engedélyes jogkövető magatartását bizonyítja továbbá az is, hogy az ANPI 2019. augusztus 30-án 
kelt, engedélyes részére 2019. szeptember 2. napján érkezett levelének hatására – amely, a 
munkakezdés ANPI felé 2019. július 2-án történt bejelentése óta az első reagálás volt - a kivitelezési 
munkákat azonnal leállította.  
A 2019. szeptember 12-én felvett helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvében Veress Balázs, az ANPI 
igazgatója nyilatkozta: „A megjelölt 2019.08.29 ei ellenőrzés és a mai ellenőrzés állapota között 
különbséget nem tapasztaltunk, tehát a munkák valóban leállításra kerültek.”   
 
A természetvédelmi hatóság BO-08/KT/08736-6/2019. ügyiratszámú döntésének indokolásában 
rögzített „a megvalósult állapot pedig a védett természeti terület tájképében kedvezőtlen állapotot 
idézett elő.” szövegrészre kívánom előadni, hogy engedélyes által megvalósított kivitelezés nem tért 
el a BO-08/KT/06905-6/2018. számú határozattal engedélyezettektől, az engedélyezési eljárás során 
benyújtott tervtől, nyomvonaltól.  
A BO-08/KT/06905-6/2018. számú természetvédelmi engedélyben foglaltaknak megfelelő kivitelezés 
rögzítésre került a Sárospatak 0878/2 hrsz-ú ingatlanon 2019. szeptember 12-én tartott helyszíni 
ellenőrzés jegyzőkönyvében, ahol a kivitelező nyilatkozta, „A természetvédelmi eljárás során 
benyújtott tervtől, nyomvonaltól tárgyi szemle időpontjáig nem tértünk el.” 



A természetvédelmi hatóság BO-08/KT/06905-6/2018. számú engedélyező határozatában rögzítette 
„A részletes tervdokumentáció elkészítésénél kérelmező figyelembe vette a tárgyban lefolytatott 
előzetes vizsgálati eljárást lezáró BO-08/KT/9105-26/2017. számú határozatában foglalt 
szempontokat. „  
Az engedélyezési eljárás során az ANPI az engedélyezési eljárás során benyújtott tervek tartalmát 
megismerhette, amennyiben azok tartalmát tájképi érdeket sértő, jelentősen megváltoztatónak tartotta, 
jogszabályban biztosított lehetősége lett volna ennek jelzése, ami nem történt meg. A műszaki leírás 
fotódokumentációja pontosan bemutatta a szerelvények helyét.  
Az engedélyes által közbeszerzési eljárás lefolytatásával kiválasztott kivitelező az engedélyezési 
eljárás során benyújtott tervet, nyomvonalat maradéktalanul betartva végezte a kivitelezést.   
 
A döntés nem megalapozott, hiszen mellőzi annak konkrét kifejtését és megfogalmazását, hogy mi a 
védett természeti terület tájképében kedvezőtlen állapotot előidéző körülmény, nem tartalmazza, hogy 
az engedélyezett terv szerint megvalósított Via ferratta pálya miért sérti a tájképi érdeket.     
A hatósági kötelezés tehát oly módon rögzíti a súlyos szankciót, hogy a valós problémát, a 
természetvédelmi problémát nem fejti ki.  
Az ANPI a helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvében érdemi nyilatkozatot nem tett, 5 napon belül történő 
kiegészítést ígért, amiről engedélyesnek nincs tudomása. 
 
A természetvédelmi hatóság, az ANPI és az engedélyes, mint a jelen üggyel érintett terület 
tulajdonosa egy és ugyanazon érdeket képviselnek, mégpedig a természeti érték védelmét. A 
kivitelezés során ez az értékvédelem kapta a legnagyobb hangsúlyt, egy esetleges visszabontás 
környezetkárosító lehet, maradék nélkül történő eltávolítás, eredeti állapotba való helyreállítás jelen 
esetben szinte értelmezhetetlen. A kiépített vasalt utak vasból készült tartói a kőfal síkjától beljebb 
helyezkednek el, mégpedig az engedélyezett tervek szerinti, engedélyezett nyomvonalon. A kötelezés 
értelmében az engedélyes által az engedélyezett hidak és kezdőpontok elbontását követően, egy 
indulópont nélküli, csökkentett hosszúságú és hidaktól (engedélyezett tervekben szereplő) megfosztott 
Via ferratta pályáról kell egyeztetni az ANPI-val. Ez lényegében a BO-08/KT/06905-6/2018. számú 
engedélyező határozat megváltoztatása, amire annak véglegessé válása miatt nincs lehetőség.  
Új tény tehát, hogy a fellebbezett döntés egy olyan Via ferratta pálya kötelezésben szereplő kiépítését 
írja elő, ami üzemeltethetetlen és az engedélyes tervektől eltérő.  
 
A természetvédelmi hatóság BO-08/KT/08736-6/2019. ügyiratszámú döntése közvetlenül és 
nagymértékben sérti az engedélyes érdekeit, hiszen veszélyezteti a TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033 
azonosítószámú támogatási szerződésben foglalt Megyer-hegyi tengerszem turisztikai célú 
fejlesztésének megvalósítását, előrevetíti az elnyert pályázati támogatás visszafizetését, ezáltal 
pénzügyi érdeksérelmet okozva engedélyesnek, és a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kiválasztott 
kivitelezővel kötött vállalkozási szerződésben foglaltak teljesítését is ellehetetleníti.  

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatalt, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
2019. október 30. napján kelt, BO-08/KT/08736-6/2019. ügyiratszámú határozatának tartalmát 
megváltoztatni, a kötelezésben foglalt előírások módosítását elrendelni szíveskedjék akként, hogy az 
engedélyes számára az ANPI ténylegesen kifejhesse „a védett természeti terület tájképében előidézett 
kedvezőtlen állapot”, mint bizonyítás nélküli állítás valódi tartalmát, és a kivitelezés az eredetileg 
engedélyezett nyomvonal kisebb mértékű korrekciója mellett, végleges nyomvonal egyeztetése után 
kerülhessen lezárásra. 



 

Sárospatak Város Önkormányzata az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdése 
értelmében illetékmentességben részesül.  
 
 
Sárospatak, 2019. november 15. 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 

  Aros János 
 
 
 



SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2019. (XI. 15.) határozata 
 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által hozott határozatra benyújtandó 

fellebbezésről 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést megtárgyalta és 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO-08/KT/08736-6/2019. 
ügyiratszámon hozott határozatra benyújtandó fellebbezést, az előterjesztés szerinti 
tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 


