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Tárgy: Magyar Hegyivezetők Egyesülete (Miskolc)

8.

részéresziklamászó tevékenység végzésének,

Ügyintéző: Tamás Viktor

valamint fokozottan védett területre töfténő
belépésengedélyezése, kéreIem részbeni

dr. Barcsák Barbara

eIutasítasa
Hiv, szám:
Ügyintézőjük.
Melléklet:

HATÁROZAT
Hegyivezetők Egyesülete (3527 Miskolc. Selyemrét u 6 1/3 KÜJ, 103614676)
kéreIménekaz AggteIeki Nemzeti Park lgazgatóság működési területén ta|álhatÓ Fekete-kó
(Fonv) sziklaképződményen sziklamászó tevékenység gyakorlásának. valamint a helYszín

A Magyar

megközeiítése céljából a fokozottan védett természeti területre törlénŐ belépesre vonatkozÓ részét

természetvédelmi szem pontbó|

elutasítom.
,103614676) részére
AMagyarHegyivezetők Egyesülete (3527 lv]isko]c Selyemrét u.6. 1/3:KÜJ,
az alábbi sziklakepzódményeken a szikIamászási sporttevékenység gyakorlását, valamint a
helyszínek megközelítése céljából a fokozottan véCett természeti területekre tÖrténő beléPést

természetvédelmi szempontból

enqedélvezem.
Mászható szikIaképzód ménvek:

Sziklaképződmény neve

Közigazgatási
határ
Mályinka

Dédesi Kts-vár
Hámori Szurdok-szikla

MiskoIc

Fehér-kó

Miskolc

Köpüs-kó

Miskolc

Örvény-kó

Varbó

Sólyom-bérc
Sólyom-kó

Eov koordináta
X: 756 385 Y, 310 655
X: 768 250, Y: 308 210
X,.767 670 Y, 307 020
X,.761 450, Y; 309 670

Háromhuta

X: 760 960, Y: 3'10 700
X. 824 520, Y: 342 075

Fony

X: B18 100, Y:346 155

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosáály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (3646) 517-399
E-mail: komvezet.ío.miskolc@borsod.qov, hu

llletékes Nemzeti
Park lgazgatóság
Bükki NPl
Bükki NPl
Bükki NPl
Bükki NPl
Bükki NPl
Aqqteleki NPl
Aggteleki NPl

lll.

Elóírások:

Általános előírások:
A meglévó és az 1997-es Magyarország Szikláin c., valamint a 2007_es Magyarország
tilos.
Sziklamászó Kalauzában szerepló kiépítettmászóutakon kívül további utak létesÍtése
Útlai
A sziklafalak _ a Hámori Szurdok-szikla Kis Falának 25, számú, és Nagy Falának 42. számú
_
klasszikusan,
kizárólag
kivételével, melyeken drytooling típusúsziklamászás folytatható
gumitalpú mászócipőben és kézzel mászhatóak.

a
sziklamászás során a falakon, vagy azok 10 m_es körzetében lévő sziklagyepekre
kimászás, illetve azazokon történő közlekedés tilos,
kell
A sziklamászás során a növényzetet, illetve a sziklaformációt maximálisan kímélő módszert
kell a Nemzeti
alkalmazni. A megfeleló módszer kiválasztása érdekében elózetesen egyeztetni
Park lgazgatóságokkal [a Bükki Nemzeti Park lgazgatóság (BNPl) részéről Bartha Attila
(továbbiakban ANPI)
területfelügyelő, tel.: 3ot23g-7344, az Aggteleki Nemzeti Park lgazgatóság
részéről tel. : 48/506-000]. Az egyeztetésról jegyzőkönyvet kell készíteni,

A

falakon is tilos.

lllegális sziklamászó tevékenység, illetve a kihelyezett sziklamászással kapcsolatos
az
információs táblák rongálásának észleléseesetén, valamint amennyiben engedélyes

védett,
engedélyezett sziklaalakzatokon veszélyeztetett természetvédeImi érték- elsősorban
fokozottan védett madárfaj - megjelenését, idegen szerkezet beépítését,mászóút-feIÚjítást

szerint
észle!, a mászótevékenységet haladéktalanul fel kell függesztenie, és lehetőség
ül. írá
Megyei
értesítenie kell a BNP| kapcsolattartóját, az ANPl-t és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal KörnyezetvédeImi és Természetvédelmi FŐosztálYt
(a továbbiakban : Főosztály|

-

A mászást úgy kellfolytatni, hogy annak befejezésétkövetóen a területen hulladék ne maradjon,
A rendezvényeket és a 10 fó feletti csoportok jelenlététa Nemzeti Park lgazgatóságoknak
legalább két héttel korábban be kelljelenteni.
A fokozottan védett és védett területeken táborozni, sátorozni vagy bivakolni tilos!

Táborozni a krjelölt táborhelyeken lehet (pl. Bán-völgyi táborban),
tűzrakásra
Tilos a sziklák közelében és a sziklagyepen tüzet gyújiani. Minden más helyszínen a
vonatkozó általános szabályokat kell betartani.
Tilos a mászóutak kifestése nagy, feltűnó betűkkel, jelekkel,
Jelen engedély kizárólag a Magyar Hegyivezetók Egyesúlete tagjait jogosítja fenti helyszíneken
sziklamászásra.

A

tagok

a

sziklamászás során kötelesek érvényes,fennálló tagsági viszonYukat igazoló

igazolványukat maguknál tartani, s azt a TermészetvédelmiŐrszolgálat felszólítására bemutatni.

növényzet kíméléseérdekében ki kell alakítani a kÖzvetlen
visszamászás kizárólagos lehetőségét. A visszamászásnál használt konzolok Számát,

Az

engedélyezett sziklákon

a

Az eqveztetésról ieq vzőkönyvet kel l készíte n i.
is
A biztosítópontok kiépítésesorán - a biztonsági szempontokon túl - a tájesztétikai szempontokat
és balesetfigyelembe kell venni, A mászóutak kiépítése,biztosítása során természetkíméló
mellYel
mentességet garantáló, hosszú távon felújítást nem igényló megoldásokat kell választani,
p
kapcsolatban konzu ltálni szü kséges a Nemzeti ark lgazgatóságokkal.

J

A sziklaképződmények környékén a szemét ósszeszedését, és eltávolítását az engedélyesnek
meg kell oldania. Ezen tevékenységhez a BNPl felajánlotta segítségét.

Az éves tevékenységtapasztalatairól tárqvévet követő év február'l-iq írásos beszámolót
kell küldeni a BNPI, az ANP! és a Főosztály részére.
Sziklamászó tevékenységben mindenki csak saját feIelősségére vehet részt,

Helvszín-specifikus előírások:
Köpüs-kő (fokozottan védett): a mászásra kijelölt visszahajló Nagy fal mászása mindenkori
tárgyév február 1. és október 1. között tilos. A sziklát csak a meglévó, a sziklamászásra
vonatkozó információs táblával jelzett, a turistaútról odavezető egyet|en útvonalon lehet
megközelíteni. A falak az itt található, meglévó, de a csak mesterséges mászóeszközökkel
mászható utak kivételével kizárólag klasszikusan, gumitalpú mászócipőben. és kézzel mászhatók.
Örvénv-kő, Fehér-kő (védett), korlátozás nélkül mászható, a szik|áná| táborozni tilos. A szik|át
csak a meglévő, a sziklamászásra vonatkozó információs táblával 1e|zett, a turistaútró| odavezető
egyetlen útvonalon lehet megközelíteni,

Hámori Szurdok-szikia (védett): egész évben mászható, azonban az Apokalipszis Fal
mászása egész évben tilos Dry-tooling típusúszik|amászási sporttevékenység gyakor|ása
kizárólag a Kis Fal 25. és a Nagy Fal42. számú útlain végezhetó
Dédesi Kis-vár szikla (fokozottan védett). a mászás mindenkori tárgyév február 1. - július't5.
között tilos. A szrk|aképzódmény mászható részet, Krsfa Reibung-tábla Nagyfal. Középső- vagy
Tűzíal, illetve a Nőnapi úttol jobbra, a völgy irányába eső fa|felületen, kizárólag az 1997-es
Magyarország Szikláin c,, valamint a 2007-es Magyarország Sziklamászó Kalauzában szerepló,
kiépíteit mászóutakon, A sziklát csak a meglévő. a kék/sárga turistautak kereszteződésétől

odavezető,

a szikIamászásra vonatkozó információs

táb|ávaI jelzett egyetlen útvonalon lehet

megközeIíteni.
lV.

Jelen engedely 2022. december 31-iq érvényes,Az engedély bármely pontjának be nem tartása
természetvédelm i b írság kiszabását ered ményezl,

V,

Je|en engedély nem mentesít egyéb engedélyek hozzáláru|ások (p|., az il|etékes erdészet(ek),
vadásztársaság(ok) a terúiet tuIaldonosa. vagyonkezelőle) beszerzése aiól. egyéb tevékenység
végzésére(p| , forga|om elő| elzárt védett területen járművel történő koziekedésre. versenyek
rendezésére rendezvények megtartására. továbbá bármilyen jóléti vagy egyéb |étesítmény
elhelyezésére) nem jogosít.

Felhívom a fiqvelmet, hogy veszélyeztetett természeti értékmegjelenése esetén a Természetvédelmi Őrszolgálat a sziklamászó tevékenységidőszakos kor|átozását rendeIhett ei azokon a
sziklafalakon is, amelyek mászását a Főosztály engedélyezte

A határozat ellen - annak közlésétől számított - 15 napon belül a Pest Megyet

Kormányhivatal

Környezetvódelmi 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.
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő
okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

4

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az
elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül esó ok miatt nem
hivatkozott.

lNDoKoLÁs

A

Magyar Hegyivezetők Egyesülete képviseletébeneljárva Farkas Zsolt elnök a természetvédelmi
hatóságra 2018. június 18-án érkezett kérelmébena Holló-kő, Sánc a Holló-kővel szemben, Kis-Csóka,
kő, Bárány-kó, Fetsőtárkány, Dédesi Kis-vár, Hámori Szurdok-szikta, Fehér-kő, Köpüs-kó, Órvény-kő,
Tar-kő, Fekete-kő, Sólyom-kó, Sólyom-bérc sziklaképződményeken sziklamászó sporttevékenység
gyakorlásának engedélyezésétkérte egyesületének tagjai számára visszavonásig vagy öt éves
idótartam ra vonatkozóan,

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a kérelemben szereplő Holló-kó, Sánc a Holló-kóvel
szemben, Kis-Csóka-kó, Bárány-kő, Felsőtárkány, Tar-kő megnevezésű sziklaképzódmények
tekintetében az ügy a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal illetékességébetartozik. Erre
tekintettel a kérelmet a Főosztály B0-08/KT/07768-212O18. számú végzéséveltovábbi ügyintézés
céljából részben, másolatban áttette a hatáskörrelés illetékességgel rendelkező hatósághoz,

A

kérelemben szereplő további helyszínek

az

alábbi védett, illetve fokozottan védett, valamint

Natura 2000 területeket érintik:

-

1811976. OTvH határozattal kihirdetett és többször módosított, valamint a 12612007.
(Xll. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségűBükki Nemzeti Park,
az 1l1984. (Xll. 13.) OKTH rendelkezéssel létesített, a 14712007 (Xll,27.) KvVM rendelettel
fenntartott Zempléni Tájvédelmi Körzet,
a HUBN10003 kódszámú, ,,Bükk-hegység és peremterűletef elnevezésű, a HUBN10007 kódszámú
,,Zempléni hegység, a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-vólggyef elnevezésű különleges
madárvédelmi, valamint a HUBN20084 kódszámú, ,,Központi-Zemplén" elnevezésű kiemelt
jelentóség ű kü lönleges természetmegórzési Natu ra 2000 terü|eteket.

A természet védelméről szóló 1996. évi Llll. tv. (Tvt.) 38, § (1) bek. i) pontja alapján védett természeti
területen a természetvódelmi hatóság engedélye szükséges a közösségi és tömegsportesemények
rendezéséhez, sportversenyhez, technikaijellegű sporttevékenységfolytatásához,
Továbbá a Tvt, 40, § (1) bek. alapján fokozottan védett természetiterületre történő belépéshez - a jelzett
turistautak és tanösvények kivételével- a természetvédelmihatóságnak az igazgalóság szakértói
véleményénekfigyelembevételével kiadott engedélye szükséges. A külön jogszabályok alapján erre
feljogosított személyek - feladatuk ellátásához szükséges mértékben - engedély nélkül beléphetnek,

Az eljárás során az ANPl ,l495-2l2O18. számon, a BNP| 713t2t2T18. számon adatszolgáltatást

nyújtott,

melyet a döntés meghozatalánál figyelembe vettem.

Az érintett helyszíneken a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan

védett

barlangok köréről, valamint azEurőpai Közösségben természetvédelmi szempontbóljelentős növény- és
állatfajok közzétételéról szóló 1312001 (V 9 ) KöM rendelet (továbbiakban KöM rendelet) a|apján védett,
fokozottan védett fajok fordulnak elő:

5

Dédesi Kis-vár:
A Kis-vár sziklája igen fajgazdag növényzetnek ad oithont, A mászóuiak erősen fajszegények, amelyek a
tevékenység huzamos ideje történő gyakorlására vezethetők vissza. A függő|eges sziklákon főleg
mészkedveló sziklahasadék növényzet fordul elő (Asplenio ruta-murariae-Me!icetum ciliatae), amely nyílt
sziklagyepekbe megy ál (Campanulo-Festucettlm pal!entis). A sziklák tetején berkenyékkel vegyes sziklai
cserjések (Waldsteinio-Spireaetum) jelennek meg, sztyeprétekkel (Pulsatillo-Festucetum) mozaikosan.

A sziklák környezetében igen szép kifejlődésű sziklaerdőket

(Tilio-Fraxinetum), törmeléklejtő erdőket

(Parietario-Tilietum) sziklai hársasokat és bokorerdőket (Ceraso-Quercetum) találunk.

Védett növénvfaiok: méregölő sisakvirág (Aconitum anthora), gímpáfrány (Asplenium scolopendrium),
csillagószirózsa (Aster amellus), SadIer-imo|a (Centaurea scabiosa subsp, sadleriana), piros madársisak
(Cephalanthera rubra), fekete madárbirs (Cotoneaster niger). fehér zanót (Cytisus albus'). pillás zanót
(C. ciliatus), tarka nőszirom (/ris variegata), sárga kövirózsa (Jovibarba globifera), leánykökörcsin
(Pulsatilla grandis), lisztes berkenye (Sorbus aria), dunai berkenye (S. danubialis), Thaisz-berkenye
(S. thaiszii), Zólyomi-berkenye (S. zolyomií), csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima).
Védett fokozottan védett álIatfaiok, holló (Corvus corax), fali gyík (Podarcis muraiis). bajszos sármány
(Emberiza cia) vándorsó|yom (Falco peregrinus'1
Köpüs-kő:
A Köpüs-kő a Garadna-vö|gy fö|é magasodó fajgazdag szik|a. A függőleges szik|ákon fő|eg mészkedveló
sziklahasadék növényzet fordul e|ő (Asplento ruta-murariae-Melicetum ciliatae), amely nyílt
sziklagyepekbe megy át (Campanulo-Festucetum pallentis) A zárt sziklagyepek között a nyúlfarkfúves
sziklagyepek kiemelkedő értékűek (Diantho-Seslerietum), amelyek a sziklák tetején lejtősztyeprétekbe
mennek át (Pulsatillo-Festucetum). A sziklák tetejen berkenyékkel vegyes sziklai cserjések (WaldsteinioSpireaetum) 1elennek meg, hárs-kőris szik]aerdőkkel (Tilio-Fraxinetum) vegyesen, A szikla nyugati
felében szép kifej|ódésű sziklai bükkös (Seslerio-Fagetum) és nyúlfarkfüves töIgyes (Ses/erlo-Quercetum)
húzódik. A szikla keleti felében a sziklafal aIatt törme|éklejtő erdőkeí (Parietario-Tilietum) találunk.

Védett növénvfaiok. méregö|ő sisakvirág t,Aconitum anthora) kárpáti sisakvirág (A. moldavicum),
harangcsillag (Asyneuma canescens), mérges sás (Carex brevicollis1. Sadler-imoIa (Centaurea
scabiosa) fekete madárbirs (Cotoneaster niger), fehér zanót (Cytrsus aibus). kövér daraviág (Draba
lasiocarpa), vörösbarna nőszőfű (Epipactis atrorubens), magyar repcsény (Erysimum odoratum), lórpe
nőszirom (lris pumila), tarka nószirom (l. variegata), sárga kövirózsa (Jovibarba globifera), erdei holdviola

(Lunaria rediviva), leánykökörcsin

(Pulsatilla grandis), nyugati csillagvirág (Sci/a drunensis),

magyar nyúlfarkfű (Ses/erla hungarica), berki habszegfű (Si/ene nemoralis), Iisztes berkenye (Sorbus
aria), déli berkenye (S, graeca). szirti gyöngyvessző (Spiraea media).
Védett fokozottan védett á|latfaiok, holló (Corvus corax). a '80-as évektői kerecsensó|yom (Falco
peregrinus) fészkelés;90-es évek végénmegszűnt.
Sólyom-bérc:
Védett növénv faiok: szirti gyöngyvessző

(Spiraea media), fekete madárbirs (Cotoneaster niger)

Sólyom-kő:
Védett növénv faiok: fekete madárbirs (Cotoneaster niger), fehér törpezanót (Chamaecytísus albus),
szirti gyöngyvessző (Spíraea media), sárga kövirőzsa (Jovibarba globifera), tarka-imola (Centaurea
triumfettí), kardos madársisak (Cephalanthera longifolia), madárfészek (Neottia nidus-avis)

6

Védett, fokozottan védett állatfaiok: hollő (Corvus corax), hamvas külló (Picus canus), közép fakopáncs
(Dendrocopos medlus), keresztes vipera (Vipera berus).

A Tvt.

5

§ (2) bekezdése kimondja, hogy: ,,A természeti értékekés terűletek csak olyan mértékben

igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvetó természeti rendszerek és
azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleségfenntartható
legyen."

A Tvt. 8 § (1) bekezdése alapján: ,,A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei
megőrzését élőhelyük védelmévelegyűtt kell biztosítani."
Továbbá aTví. 17, § (í) bekezdése értelmébena vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai

sokféleségénekmegóvása érdekébenminden tevékenységet a természeti értékekés területek
kíméletévelkell végezni, és a (2) bekezdés alapján a természeti területek hasznosítása során
figyelemmel kell lenni az élóhely típusára, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai
sokféleségfenntartására,
A Tvt. 42. § (í) bekezdése szerint. ,,Tilos a védett nóvényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély
nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszéIyeztetése,károsítása."
Továbbá a TvL43, § (1) bekezdés szerint: ,,Tilos

a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása,

kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységénekveszélyeztetése, lakó-, élő-,
táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása."

A fonyi Fekete-kő

sziklaképződmény fokozottan védett természeti területen helyezkedik el, ahova
meg|évő turistaút, illetve egyéb, meglévő földút, ösvény nem vezet, így a szikla megközelítése a
fokozottan védett terület és az ott előforduló íalok zavarását eredményezné, A fokozottan védett terület
zavartalanságának, valamint az ot élő védett illetve fokozottan védett természeti értékek(pl, vadmacska

Felis sylvestris, hiúz Lynx lynx, farkas Canis lupus, uráli bagoly Strix uralensis,
holló - Corvus corax), megőzésének, valamint a Tvt. fentiekben részletezett rendelkezéseinek érvényre

juttatása érdekében a kérelem Fekete-kó sziklaképzödményen történő sziklamászásra, valamint ezzel
összefüggésben a fokozottan védett természeti területre történó belépésre vonatkozó részét
elutasítottam.

további sziklaképződményeken tervezett sporttevékenységés annak elókészítése,a feltételek
biztosítása nem károsíthatja a természetes élóvilágoi és a térségföldtani értékeitsem a mászás

A

gyakorlásának közvetlen helyszínén,sem a tevékenységgel összefüggésben igénybe vett helyszíneken.

sziklaképződmények mászásra nem igénybevett részein való tartózkodást, a visszamászás
lehetóségének biztosítását a sziklagyepek növényzetének védelme érdekébenírtam elő.

A

Védett természeti értékmegjelenése esetén annak beje|entését és a sziklamászó tevékenység
felfüggesztését azért írtam eló, mert e sziklákon számítani lehet elsősorban fokozottan védett
madárfaj(ok) megjelenésére, ameIyek érzékenységemiatt megtelepedésüket, fészekrakásukat az
emberi jelenlét akadá|yozná.

sziklafalakra vonatkozó időbeli korlátozást a területen potenciálisan elóforduló védett,
fokozottan védett, illetve Natura 2000 jelölófajok fészkelésénekés költésének védelme érdekében
a Tvt. 17. § (1) bekezdésénekfigyelembe vételévelírtam elő. Az időbeli korlátozás a korábban a
területen fészkelő fajok visszatelepülési lehetőségének megteremtése céljából is fontos.

Az egyes
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További elóírásaimat a védett és Natura 2000 terület, a területen található védett és jelöló fajok, valamint
a sziklafelszín, sziklai vegetáció védelme érdekében,a Tvt.8. § (1), 19 § (1), (2) bek,, 35. § (1) a) és b)
pontja, a 37. § (2),42. § (1), (2) bek., a 43. § (1) bek. alapján tettem.
tervezett tevékenységek helyszínei a Natura 2000 hálózat részétképezik,
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekról szóló 27512004. (X, 8.)
Korm. rendelet (továbbiakban: ,,R") 10. § (1) bekezdése alapján a kérelmet megvizsgáltam, és
megállapítottam, hogy az engedélyezett helyszíneken a sziklamászó tevékenység feltételeim betartása
esetén a,,R" 4. (1) bekezdésébenfoglaltakkal nem ellentétes, a Natura 2000 terület jelölésének

Tekintettel arra, hogy

a

§

alapjául szolgáló, a,,R" 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élóhelytípusok természetvédelmi
helyzetére jelentós hatást nem gyakorol.

Felhívom az enqedélyes fiqve|mét, hogy a Tvt. 38. § (1) bekezdés i) pontja alapján védett természetj

területen a természetvédeImi hatóság engedélye szükséges további közösségi
események (pl. tábor, verseny) rendezéséhez.

és tömegSport-

Határozatomat a természet védelméről szóló 1996 evi Llll törvény 38. § (1) bekezdéséneki) pontja
alapján, továbbá a 40 § (1) bekezdése aIapján. a környezetvédelmi és természetvédelmi hatÓsági éS
igazgatási feladatokat ellátó szervek kije|öléséről szó]ó 7112015 (lll, 30 ) Korm rende|et 8/A. § (1)
bekezdésében és a 13, § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az álla|ános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016, evi CL törvény (a továbbiakban Ákr; 80. § (1) bekezdése és 81 § (1) es (4)
bekezdése szerint eljárva hoztam meg
A jogorvoslati lehetőségel

az Akr.116, § (2) bek a) pontla biztosítja

A fellebbezés illetékerő| nem rendelkeztem. tekintettel arra, hogy az iIletékekről szóló 1990. évi XClll,
törvény 5 § (1). (2) bek, a|apján az engedélyes teljes személyes il|etékmentességben részesül.
Miskolc 2018. szeptember
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