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Dakar a tilosban 
 

Védett területeken gázolt keresztül a Közép-Európa Rally – engedély nélkül. 
Az eset példa nélküli hazánkban, ilyen mértékű természetkárosításhoz még so-
sem asszisztált a közigazgatás. Ráadásul az érintett területek jelentős része 
kiemelt természetmegőrzési terület, melyeket az Európai Unió irányelve véd. 
Így Magyarország mindent megtett annak érdekében, hogy az Európai Bizott-
ság jogsértési eljárást indítson országunkkal szemben és elmarasztaljon ben-
nünket 

Amint korábbi cikkünkben megírtuk1, már az engedélyek kiadása is zűrösen 
indult. A határozatokból kiderült: még csak a látszata sem volt meg annak, 
hogy tenni akartak volna a természeti értékek védelme érdekében. Az engedé-
lyek kiadása igencsak megkésett, így egyik sem emelkedett jogerőre a verseny 
napján.  A Levegő Munkacsoport, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a 
Csalán Egyesület, a Nimfea Természetvédelmi Egyesület és a Reflex Környe-
zetvédő Egyesület megfellebbezte2 a rally környezetvédelmi engedélyét, azon-
ban a verseny lezajlott, mielőtt az Országos Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Főfelügyelőség elbírálta volna azt, ami önmagában is súlyos 
törvénysértés. 

Így engedély nélkül lódult neki a verseny, és hatalmas károkat okozva, vé-
gigszántotta a természetvédelmi területeket. A nézők össze-vissza taposták a 
védett és taposásra rendkívül érzékeny gyepeket, a száguldó járművek nem 
kevésbé. Még az igen gyenge – de jogerőre nem emelkedett – engedélyben 
foglaltakat sem tartották be. Magyarország ismét bebizonyította, pénz és hata-
lom birtokában könnyedén át lehet gázolni a hazai és uniós jogszabályok elő-
írásain, korlátlanul lehet pusztítani a természetet. A természetvédelmi hatósá-
gok ugyanis akár karhatalom igénybevételével is megakadályozhatták volna a 
pusztítást, de nem tették, valamilyen – valószínűleg örökre rejtve maradó – ok 
miatt inkább szemet hunytak, és hozzájárultak a bűncselekmények elköveté-
séhez. Mindezen lesújtó tények ellenére talán reményre ad okot, hogy az ügy-
ben összefogott a zöld mozgalom és már készítik az ügyészségi feljelentést, a 
beadványt az országgyűlési biztoshoz és az Európai Bizottsághoz, illetve már 
az Európai Parlament is foglalkozott a példa nélküli esettel3. 
 
Budapest, 2008. április 30. 
 
 Lenkei Péter 
 a Levegő Munkacsoport  
 Környezetvédelmi Tanácsadó Irodájának  
 vezetője 
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Országos Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 
 
Budapest 
 
 
 
Tisztelt Főfelügyelőség! 
 
A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 2008. április 22-én kelt, 12186/08 sz. 
határozatával engedélyt adott az Első Sportmenedzser Iroda Kft.-nek arra, hogy a Dörögdi-
medence, valamint Agár-tető elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeken 2008. 
április 24-26 között megrendezhesse a Central Europe Rally elnevezésű tereprali verseny futamát.  
A fenti engedély ellen a törvényes határidőn belül, az itt kifejtett indokaink alapján  
 

f e l l e b b e z é s t 
 
nyújtunk be és kérjük annak hatályon kívül helyezését.  
 
 
I n d o k l á s:  
 
A határozatban kijelölt rali-nyomvonal természetvédelmi szempontból véleményünk szerint 
elfogadhatatlan – hiszen annak engedélyezésekor az első fokon eljárt hatóság figyelmen kívül 
hagyta a Natura 2000 területekre vonatkozó EU Irányelv és hazai jogszabályok előírásait.  
Ezek tanulmányozásával és figyelembevételével a környezetvédelmi hatóság is feltehetően  
arra az egyetlen logikus következtetésre jutott volna, hogy természetvédelmi területen 
(területeken) teraprally verseny nem engedélyezhető.  
 
1.) A határozatban engedélyezett nyomvonal Natura 2000 védelem alatt álló területeket érint. Így 
áthalad a HUBF 20033 területkódú Dörögdi medence illetve, valamint a HUBF 20004 (Agár tető) 
kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési területeken – valamint részben határos a HUBF 
20003 (Kab-hegy) Natura területtel is.  
 
A terület védendő élőhelytípusai (pannon sziklagyepek, szubpannon sztyeppek, pannon molyhos-
tölgyesek) közismerten jelentős ökológiai értékkel bírnak, ahol nagy számú védett növény és 
állatfaj található (többek között a fokozottan védett magyar gurgolya, és a Szent István szegfű).   
Alapvetően sérelmezzük azt, hogy a hatósági mérlegelés megállapítja ugyan, de nem értékeli azt, 
hogy a verseny időpontja a vegetációs időszak és a szaporodási időszak rendkívül intenzív szakasza, 
amikor a zavaró hatások egész évre kiható károsodást válthatnak ki – ami gyorsasági terepverseny 
rendezését szakmai okból ez eleve kizárná.  
 
Az Élőhelyvédelmi Irányelv4 6 Cikk (4) szerint:  
 
Amennyiben az érintett természeti terület kiemelt jelentőségű természetes élőhelytípust foglal 
magában és/vagy veszélyeztetett faj élőhelyéül szolgál, kizárólag az emberi egészséggel, a 
közbiztonsággal vagy a környezet szempontjából elsődlegesen fontos előnyökkel kapcsolatos, 
továbbá – a Bizottság véleménye szerint – a közérdek kényszerítő indokain alapuló szempontokat 
lehet érvényesíteni. 
                                                 
4  A TANÁCS 92/43/EGK IRÁNYELVE (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő 
állatok és növények védelméről 
 



 
Sajnálatos, hogy az első fokon eljárt hatóság a fenti rendelkezést figyelmen kívül hagyva a 
szabályozás deklarált céljával össze nem egyeztethető, közérdekűnek semmiképpen nem tekinthető 
programot engedélyezett. 
 
Értelemszerűen sérti az engedély az EU Irányelvet átülteltő hazai jogszabályt is, hiszen a 275/2004. 
(X. 8.) Korm. rendelet5 10/A. § (2) bekezdését, amely csak akkor tart engedélyezhetőnek Natura 
2000 területen az ott megtalálható élővilágra jelentős hatással bíró eseményt, ha az kiemelt 
fontosságú közérdeknek minősül az emberi egészség és élet védelme, a köz biztonságának a 
fenntartása - valamint a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése 
szempontjából. 
 
Megítélésünk szerint a Central Europe Rally elnevezésű tereprally verseny (270 tunningolt kamion, 
személygépkocsi és motor gyorsasági futama) semmiképpen nem lehet kiemelt közérdeknek 
tekinteni, ezért azt a magyar jogszabályokkal ellentétesen engedélyezték. 
 
2.) A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség nem 
végezte (végeztette) el az uniós és a magyar jogszabályok szerint kötelező hatásvizsgálatot a 
terv engedélyezése előtt és ezzel megsértette mind a magyar, mint a vonatkozó uniós 
jogszabályokat és jogszerűtlenül engedélyezte a tervet. 
 
Az Élőhelyvédelmi Irányelv 6 Cikk (3) szerint:  
 
Figyelembe véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő 
vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik 
közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de akár önmagában, akár 
pedig más terv vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz arra. A természeti 
területre gyakorolt hatások vizsgálatának eredményét figyelembe véve, továbbá a (4) bekezdés 
rendelkezéseinek értelmében az illetékes nemzeti hatóságok csak azután hagyják jóvá az érintett 
tervet vagy programot, ha megbizonyosodtak arról, hogy az nem fogja hátrányosan befolyásolni az 
érintett természeti terület épségét, és miután - adott esetben - kikérték a lakosság véleményét is. 
 
Fenti rendelkezés is átültetésre került a magyar jogrendbe a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelettel: 
 
10. § (1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja 
közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül 
szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más terv vagy 
beruházás részeként az ott megtalálható élővilágra vonatkozó adatok alapján várhatóan jelentős 
hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak vizsgálnia kell 
a tervnek vagy beruházásnak a Natura 2000 területen előforduló, a terület jelölésének alapjául 
szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajokra és élőhelytípusokra gyakorolt hatását. 
 
Fellebezésünk másik indoka éppen az, hogy az illetékes természetvédelmi engedélyező hatóság – 
feltehetően időhiány miatt- nem folytatta le az uniós és a magyar jog értelmében kötelező 
hatásvizsgálatot.  
 
A hatásvizsgálat elkészítésétől el lehet tekinteni, amennyiben: 
 

- a terv vagy beruházás közvetlenül szolgálja valamely Natura 2000 terület természetvédelmi 
                                                 
5  275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet  az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről  
 



kezelését vagy ahhoz feltétlenül szükséges. Ez a kitétel a Central Europe Rally elnevezésű 
tereprally esetében nem áll fenn. 

- A terv vagy beruházás akár önmagában, akár más terv vagy beruházás részeként az ott 
megtalálható élővilágra vonatkozó adatok alapján várhatóan nem lesz jelentős hatással. Ez 
a kitétel megítélésünk szerint szintén nem áll fenn a Central Europe Rally elnevezésű 
tereprally esetében, mivel a jelentős hatás valószínűségét nem lehet egyértelműen kizárni. A 
jelentős hatás lehetőségének kizárása az Európai Bizottság hivatalos Módszertani 
Útmutatója6 szerint az engedélyező hatóság feladatköre. Mivel a jelentős hatás nem lett 
kizárva, ezért az engedélyező hatóságnak a hatásvizsgálatot le kellett volna folytatnia. 

 
Megítélésünk szerint az engedélyező hatóság által végzett, a határozatban említett szakértői munka 
– feltehetően időhiány miatt - nem felel meg sem az Élőhelyvédelmi Irányelv és a 275/2004 (X.8) 
Korm. Rendelet által előírt hatásvizsgálati követelménynek, sem az Európai Bizottság hivatalos 
módszertani útmutatójában foglaltaknak. 
 
Nem készült el a terület alapállapot rögzítése (integrálva a 314/2005.(XII.25.) Korm.sz. rendelet 
előírásait) nem vizsgálták és nem zárták ki egyértelműen a jelentős hatás valószínűségét és nem 
történt meg az esetleges természetvédelmi hatások felbecsülése, értékelése, dokumentálása és 
nyilvánossá tétele. Elmaradt az Élőhelyvédelmi Irányelv 6. Cikk (4) szerinti alternatív megoldások 
vizsgálata sem. 
 
3. A fentiek alapján és túl sérelmezzük, hogy az eljáró hatóság nem tett eleget a Ket. 50. § (1) 
bekezdésében előírt tényállás tisztázási kötelezettségének. Feltételezzük, hogy ennek 
köszönhető a határozatban megjelenő további hiányosságok is: 
 

- A határozat rendelkező részében nem jelenik meg az az általános tilalom, hogy a terület 
védett természeti értékeinek veszélyeztetése, károsítása, elpusztítása, védett élő szervezet, 
életközösség élőhelyének, illetőleg élettevékenységének zavarása szigorúan tilos. Hiányzik 
az az alapvető előírás, hogy a versennyel kapcsolatosan előidézett természetkárosításért, 
vegetációbolygatás bekövetkezéséért az engedélyes tartozik felelőséggel. Az indoklási 
részben felsorolt törvényhelyek nem pótolhatják ezt az előírást. 
 

- Ennek értelmében a 2.20 pontban foglalt előírás is hiányos, hogy a természet célú 
előírásokról nem csak a versenyzőket, de a nézőket is tájékoztatni szükséges - figyelve a 
többnyelvű tájékoztatásra, hiszen több ezer külföldi látogató várható és felelősségre csak 
akkor vonható, ha a szükséges tájékoztatást érthetően megkapta.  

 
- A hatóság nézőpontokra vonatkozó negatív előírása a károkozás megelőzése szempontjából 

elégtelen. Nem azt kell előírni, hogy Natura 2000 területen nézőpont nem alakítható ki (ami 
logikus), hanem azt, hogy csak a természetvédelmi hatósággal közösen, előre kijelölt helyen 
működtethetők a nézőpontok. Hiányzik annak előírása, hogy a kijelölt nézői parkolókból 
csak ellenőrzött (irányított) gyalogos mozgás engedélyezhető.   

 
- Hiányzik annak előírása, hogy a verseny környezetkárosítást megelőző biztosításához – 

figyelemmel az útvonal hosszát és a védett területek nagyságát- az engedélyesnek legalább 
hány fős védelmi létszámot kell biztosítania.    

 
- Bár a rallyversenyeken, a balesetek, műszaki meghibásodások előfordulása mindennapos, a 

hatóság nem írta elő, hogy az esetleges haváriák kezelésére vonatkozó tervet a természetben 
                                                 
6

  A Natura 2000 területekre jelentős hatással lévő tervek és projektek hatásbecslése, Módszertani útmutató a 
Tanács 92/43/EEC számú, vadon élő növény- és állatfajok, valamint élőhelyek védelméről szóló irányelve 6. cikk (3) és 
(4) bekezdéseinek rendelkezéseihez, Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóság November 2001 



okozott kármentesítés szabályairól szóló 90/2007. (IV.26.) Korm.sz. rendelet előírásainak 
figyelembe vételével kell elkészíteni – figyelemmel az érintett területek sajátosságaira 
(védendő környezeti elemeire). Pontosan megjelölve, hogy hány mentesítő egységet kell 
beállítani, hová, azoknak hogyan kell ténykedniük. Ennek hiánya már az április 20-i 
futamon is jelentkezett (a Palikék felborult kocsijához tucatnyi néző szaladgált be hogy 
talpraállítsák, majd az ellenőrizetlen útvonalon nagy sokára érkező mentőkamion túrta fel a 
terepet). 

 
- Az engedélynek tartalmaznia kellene, hogy a fenti helyreállítási-, védelmi tervet és a 

havária tervet a verseny megkezdése előtt mennyi idővel kell eljuttatni a hatósághoz, hiszen 
ezen szerveknek a terveket át kell tanulmányozni és dönteni arról, hogy megfelelnek-e a 
természet- és környezetvédelem követelményeinek. Az engedély nem tartalmazza, hogy mi 
van abban az esetben, ha ezek a tervek nem megfelelőek. 
 

- A határozatban előírt fotódokumentáció előírása helyes, de annak módja nem. Nincs 
megjelölve pontosan a fényképezendő terület nagysága. Alapvető probléma, hogy csak a 
verseny előtti és utáni időtartamra ír elő légi felvételeket, a verseny közben pedig nem. 
Pedig a verseny alatt készült felvételeken válnak láthatóvá az esetleges illegális 
területhasználat jelei – ez teszi lehetővé az azonnali intézkedést illetve és a tényleges 
károkozó felelősségre vonását.  

 
- Egyetértünk a Taljándörögd térségében érvényesített tiltó előírásokkal. Tudomásunk szerint 

azonban a nyomvonalon több helyen is keskeny föld útként vezet, ahol a párhuzamos 
nyomsáv kialakítása természetkárosítással vagy jelentős zavarással veszélyeztet.  
A határozatban 2.03 pontjában előírt feltétel – figyelemmel a verseny jellegére és a 100 km. 
Körüli átlagsebességre – nyilván betarthatatlan. Mivel a versenyzők ezt nyilván nem fogják 
(tudják) figyelembe venni a határozatban pontosan elő kellett volna írni azokat a 
nyomvonalszakaszokat, ahol az előzés megakadályozása érdekében szalagos 
nyomvonalkitűzés továbbá ellenőrzött sebesség korlátozás érvényesítendő. Ezek elmaradása 
súlyos hiba és előrevetíti a természetkárosításokat. 

 
- A hatóság érdekét (is) szolgálta volna annak kötelező előírása, hogy a verseny feltételeit  

előíró jogerős határozatot a szervezőnek magánál kell tartania. 
  

 
Összességében fontosnak – és biztosítéknak- tartottuk volna annak előírását, hogy a futamra 
csak akkor kerülhet sor, ha a széria korábbi (Dabas illetve Kelet-Bakony térségében 
rendezett) futamain maradéktalanul betartották a hatósági előírásokat. Erre is tekintettel a 
hatóságnak biztosítékul - a veszélyeztetett természeti értékekhez igazodó- biztosíték letétbe 
helyezését kellett volna előírnia az engedélyesnek, a várható természetkárosítások 
kompenzálására, helyreállításra. 
 
Mint tudjuk sajnos nem ez történt – megfigyelőink szerint a versenyzők az ott előírt 
sebességkorlátozást (főleg a motorosok) nem tartották mindig be, a nézők gyakran felügyelet 
nélkül, össze-vissza mászkáltak. Mivel két olyan nézői pontot alakítottak ki védett gyepen, mely 
nem szerepelt az engedélyben, így a nézők is jelentős természetkárosítást okoztak. 
A járművek nem maradtak a kijelölt útvonalon, az előzések közben új nyomvonalakat „alakítottak 
ki” , közben több ezer négyzetméter védett gyepet tapostak le.  
 
4.) Alulírottak eljárásjogilag sérelmezzük továbbá, hogy az elsőfokú hatóság határozatát 
április 22-én (kedden), két-három nappal a tervezett futam előtt küldte meg.  
Megítélésünk szerint jogsértő egy határozatban az engedélyest arra biztatni, hogy a „jogerősítésről” 



úgy gondoskodjon, hogy az ügyfelet lemondatja fellebbezési jogáról. 
 
A fellebbezés az ügyfél számára biztosított alapjog. A 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 15 napot 
biztosít az ügyfeleknek arra, hogy eldöntsék: élnek-e jogorvoslati jogukkal vagy sem. Ez ad 
garanciát arra, hogy szakmailag-jogilag mérlegeljenek, érveiket, bizonyítékaikat összeszedjék, 
szakértelmüket - ha szükséges – pótolják. 
 
A Ket. 5.§ (1) bekezdése szerint a hatóságoknak az ügyféli jogok gyakorlását kell előmozdítania, 
nem pedig annak korlátozását. Amennyiben a hatóság fontosnak tartotta volna, hogy a futam 
jogszerű körülmények között kerüljön lebonyolításra, akkor a 15 napos fellebbezési határidőt 
figyelembe véve (vagyis legalább április elején) kellett volna határozatát meghoznia.  
Így viszont reálisan számolnia kell azzal, hogy az engedélyes nem várja meg a fellebbezési idő 
elteltét, a határozat jogerőre emelkedését. Így történt ez eddig is – a „dabasi” futamokat az ESI Kft. 
a nem jogerős (megfellebbezett) határozat ellenére, jogsértő módon lebonyolította. Még hozzá 
tudomásunk szerint gond nélkül – az intézkedni hivatott hatóság nem volt sehol.  
 
Az eset nem csak törvényességi aggályokat vet fel, de rontja a hatóság hitelét is és – ami ennél 
fontosabb- kétségessé teheti az állam természet védelmének érdekében hozott intézkedéseinek 
komolyságát. 
 
A fentiek alapján kérjük a hozott határozat hatályon kívül helyezését.    
 
Ezúton nyilatkozunk,, hogy szervezetünket az Itv, 5.§ (1) bek. d.) pontja illetve (2) bekezdése 
alapján illetékmentesség illeti meg.  
 
 
Budapest, Győr, Veszprém 2008. április 23. 

 
Tisztelettel:  
 
 
Lajtman József 
elnök 
Reflex Környezetvédő Egyesület 
 
 
 
Lukács András 
elnök 
Levegő Munkacsoport 
 
 
 
dr. Szalai Tímea  
elnök 
Csalán Egyesület 
 
 
 
Farkas István 
ügyvezető elnök 
Magyar Természetvédők Szövetsége 



Országos Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 
 
Budapest 
 
 
 
Tisztelt Főfelügyelőség! 
 
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség 2008. április 18-án kelt, 15179-12/2008 sz. 
határozatával engedélyt adott az Első Sportmenedzser Iroda Kft.-nek arra, hogy a Táborfalvai lőtér 
területén megrendezhesse a Central Europe Rally elnevezésű tereprali verseny két futamát.  
Ezek időpontja: 2008. április 20. illetve 24. 
A fenti engedély ellen a törvényes határidőn belül, az itt kifejtett indokaink alapján  
 

f e l l e b b e z é s t 
 
nyújtunk be és kérjük annak hatályon kívül helyezését.  
 
 
I n d o k l á s:  
 
A Táborfalvi lőtéren kijelölt rali-nyomvonal természetvédelmi szempontból véleményünk 
szerint elfogadhatatlan – az első fokon eljárt hatóság figyelmen kívül hagyta az ezzel 
kapcsolatos EU Irányelv és hazai jogszabályok előírásait. A jogszabályi követelmények, 
előírások betartásával feltehetően a környezetvédelmi hatóság is arra az egyetlen logikus 
következtetésre jutott volna, hogy természetvédelmi területen (területeken) teraprally verseny 
nem engedélyezhető.  
 
1.) A határozatban engedélyezett nyomvonal Natura 2000 védelem alatt álló kiemelt jelentőségű 
különleges természetvédelmi területeket (Turjánvidék – HUDI 20051, Peszéri erdő – HUKN 20002) 
is érint. Mindkét érintett terület kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési területként lett 
elfogadva az Európai Bizottság által.  
A verseny útvonalán továbbá több 1996. évi LIII. törvénnyel védett láp (Dabas 0720/1 hrsz, 
továbbá a Vizes nyílás) található, ráadásul a nyomvonal cca. 50 méterre közelíti meg a Dabasi 
Turjános Természetvédelmi Területet. 
 
A területek kiemelkedő értékei (miként azt a határozat is számba veszi) a nagy kiterjedésben 
előforduló pannon homoki gyepek, nyáras-borókások, kékperjés láprétek, valamint nagyszámú 
védett növény és állatfaj - köztük az óriás utifű (Plantago maxima) -  illetve a fokozottan védett 
rákosi vipera (Vipera ursinii ssp. rakosiensis). 
 
Az Élőhelyvédelmi Irányelv7 6 Cikk (4) szerint:  
 
Amennyiben az érintett természeti terület kiemelt jelentőségű természetes élőhelytípust foglal 
magában és/vagy veszélyeztetett faj élőhelyéül szolgál, kizárólag az emberi egészséggel, a 
közbiztonsággal vagy a környezet szempontjából elsődlegesen fontos előnyökkel kapcsolatos, 
továbbá – a Bizottság véleménye szerint – a közérdek kényszerítő indokain alapuló szempontokat 
lehet érvényesíteni. 
                                                 
7  A TANÁCS 92/43/EGK IRÁNYELVE (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő 
állatok és növények védelméről 
 



 
Sajnálatos, hogy az első fokon eljárt hatóság a fenti rendelkezést figyelmen kívül hagyva a 
szabályozás deklarált céljával össze nem egyeztethető, közérdekűnek semmiképpen nem tekinthető 
programot engedélyezett. 
 
Értelemszerűen sérti az engedély az EU Irányelvet átülteltő hazai jogszabályt is, hiszen a 275/2004. 
(X. 8.) Korm. rendelet8 10/A. § (2) bekezdését, amely csak akkor tart engedélyezhetőnek Natura 
2000 területen az ott megtalálható élővilágra jelentős hatással bíró eseményt, ha az kiemelt 
fontosságú közérdeknek minősül az emberi egészség és élet védelme, a köz biztonságának a 
fenntartása - valamint a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése 
szempontjából. 
 
Megítélésünk szerint a Central Europe Rally elnevezésű tereprally verseny (270 tunningolt kamion, 
személygépkocsi és motor gyorsasági futama) semmiképpen nem lehet kiemelt közérdeknek 
tekinteni, ezért azt a magyar jogszabályokkal ellentétesen engedélyezték. 
 
2.) A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség nem 
végezte (végeztette) el az uniós és a magyar jogszabályok szerint kötelező hatásvizsgálatot a 
terv engedélyezése előtt és ezzel megsértette mind a magyar, mint a vonatkozó uniós 
jogszabályokat és jogszerűtlenül engedélyezte a tervet. 
 
Az Élőhelyvédelmi Irányelv 6 Cikk (3) szerint:  
 
Figyelembe véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő 
vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik 
közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de akár önmagában, akár 
pedig más terv vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz arra. A természeti 
területre gyakorolt hatások vizsgálatának eredményét figyelembe véve, továbbá a (4) bekezdés 
rendelkezéseinek értelmében az illetékes nemzeti hatóságok csak azután hagyják jóvá az érintett 
tervet vagy programot, ha megbizonyosodtak arról, hogy az nem fogja hátrányosan befolyásolni az 
érintett természeti terület épségét, és miután - adott esetben - kikérték a lakosság véleményét is. 
 
Fenti rendelkezés is átültetésre került a magyar jogrendbe a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelettel: 
 
10. § (1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja 
közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül 
szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más terv vagy 
beruházás részeként az ott megtalálható élővilágra vonatkozó adatok alapján várhatóan jelentős 
hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak vizsgálnia kell 
a tervnek vagy beruházásnak a Natura 2000 területen előforduló, a terület jelölésének alapjául 
szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajokra és élőhelytípusokra gyakorolt hatását. 
 
Fellebezésünk másik indoka éppen az, hogy az illetékes természetvédelmi engedélyező hatóság – 
feltehetően időhiány miatt- nem folytatta le az uniós és a magyar jog értelmében kötelező 
hatásvizsgálatot.  
 
A hatásvizsgálat elkészítésétől el lehet tekinteni, amennyiben: 
 

- a terv vagy beruházás közvetlenül szolgálja valamely Natura 2000 terület természetvédelmi 
                                                 
8  275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet  az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről  
 



kezelését vagy ahhoz feltétlenül szükséges. Ez a kitétel a Central Europe Rally elnevezésű 
tereprally esetében nem áll fenn. 

- A terv vagy beruházás akár önmagában, akár más terv vagy beruházás részeként az ott 
megtalálható élővilágra vonatkozó adatok alapján várhatóan nem lesz jelentős hatással. Ez 
a kitétel megítélésünk szerint szintén nem áll fenn a Central Europe Rally elnevezésű 
tereprally esetében, mivel a jelentős hatás valószínűségét nem lehet egyértelműen kizárni. A 
jenetős hatás lehetőségének kizárása az Európai Bizottság hivatalos Módszertani 
Útmutatója9 szerint az engedélyező hatóság feladatköre. Mivel a jelentős hatás nem lett 
kizárva, ezért az engedélyező hatóságnak a hatásvizsgálatot le kellett volna folytatnia. 

 
Megítélésünk szerint az engedélyező hatóság által végzett, a határozatban említett szakértői munka 
nem felel meg sem az Élőhelyvédelmi Irányelv és a 275/2004 (X.8) Korm. Rendelet által előírt 
hatásvizsgálati követelménynek, sem az Európai Bizottság hivatalos módszertani útmutatójában 
foglaltaknak. 
 
Többek között nem vizsgálták és nem zárták ki egyértelműen a jelentős hatás valószínűségét, nem 
történt meg az esetleges természetvédelmi hatások felbecsülése, értékelése, dokumentálása és 
nyilvánossá tétele. Nem történt meg az Élőhelyvédelmi Irányelv 6. Cikk (4) szerinti alternatív 
megoldások vizsgálata sem. 
 
3. A fentiek alapján sérelmezzük, hogy az eljáró hatóság – feltehetően idő hiányában -nem tett 
eleget a Ket. 50. § (1) bekezdésében előírt tényállás tisztázási kötelezettségének. Feltételezzük, 
hogy ennek köszönhető a határozatban meglévő további hiányosságok is: 
 

- A határozat rendelkező részében nem jelenik meg az az általános tilalom, hogy a terület 
védett természeti értékeinek veszélyeztetése, károsírása, elpusztítása, védett élő szervezet, 
életközösség élőhelyének, illetőleg élettevékenységének zavarása szigorúan tilos. Az 
indoklási részben felsorolt törvényhelyek nem pótolhatják ezt az előírást. 
 

- Ennek értelmében a 7. pontban foglalt előírás is annyiban hiányos, hogy nem csak gyűjtési 
tilalomról, de általában a természetvédelmi elvárásokról kell a nézőket és versenyzőket is 
tájékoztatni. 

 
- A hatóság nem írta elő a nézők parkolóból „nézőponthoz” való ellenőrzött mozgását, a 

szükséges útlezárások, őrzések, intézkedések helyszínét, módját tartalmazó védelmi terv 
előzetes benyújtását. 

 
- Bár a rallyversenyeken, a balesetek, műszaki meghibásodások előfordulása mindennapos, a 

hatóság nem írta elő az esetleges haváriák kezelésére vonatkozó terv előzetes benyújtását. 
Hány egységet kell beállítani, hová, azoknak hogyan kell ténykedniük. Ennek hiánya már az 
április 20-i futamon is jelentkezett (a Palikék felborult kocsijához tucatnyi néző szaladgált 
be hogy talpraállítsák, majd az ellenőrizetlen útvonalon nagy sokára érkező mentőkamion 
túrta fel a terepet). 

 
- A hatóság nem dolgoztatott ki az esetleges helyreállítási munkák elvégzésére vonatkozó 

részletes tervet. 
 

- Az engedélynek tartalmaznia kellene, hogy a fenti helyreállítási-, védelmi tervet és a 
havária tervet mennyivel a verseny megkezdése előtt kell eljuttatni a hatósághoz, hiszen 

                                                 
9

  A Natura 2000 területekre jelentős hatással lévő tervek és projektek hatásbecslése, Módszertani útmutató a 
Tanács 92/43/EEC számú, vadon élő növény- és állatfajok, valamint élőhelyek védelméről szóló irányelve 6. cikk (3) és 
(4) bekezdéseinek rendelkezéseihez, Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóság November 2001 



ezen szerveknek a terveket át kell tanulmányozni és dönteni arról, hogy megfelelnek-e a 
természet- és környezetvédelem követelményeinek. Az engedély nem tartalmazza, hogy mi 
van abban az esetben, ha ezek a tervek nem megfelelőek. 
 

- A 9. pontban előírt fotódokumentáció előírása helyes, de annak módja nem. Nincs 
megjelölve pontosan a fényképezendő terület nagysága, az 1 m-es felbontású pontosság 
pedig kevés, hiszen abból nem lehet megállapítani az eseteleges természeti károsításokat. 
 

- Alapvető probléma, hogy csak a verseny előtti és alatti időtartamra ír elő légi felvételeket, a 
verseny befejezését követően viszont nem. Így megint csak nem bizonyítható az esetleges 
károsítás. A fotók elemzéséhez nélkülözhetetlen a kockák összeillesztett, digitális 
ortokorrigált fotósorozata és a feldolgozásban jártas szakember (földmérő, botanikus) 
alkalmazása. Ennek hiányában és benyújtási határidő nélkül a 9. pontban foglalt feltétel 
komolytalan. 

 
- A 6. pontban foglalt előírás annyiban hiányos, hogy nem tájékoztatja az engedélyest arról, 

hogy a gépjárművek mosását, karbantartását a védett területen kívül is csak az arra kijelölt 
helyen és környezetszennyezést kizáró módon szabad végezni. Ezzel kapcsolatban hiányzik 
az az előírás is, hogy az esetlegesen talajra került szennyeződéseket haladéktalanul el kell 
távolítani. 
 

- A 15. pontban előírt hitelesített sebességmérő előírása nem ér semmit, ha nincs a 
határozatban rögzítve, hogy mely szabványoknak kell megfelelni a hitelesítésnek, és milyen 
mérési elven alapuljon a sebességmérés. 
 

- A hatóság legalább 2.000.000.000 azaz kettőmilliárd forint letétbe helyezését előírhatta 
volna a verseny rendezőjének az esetleges természetkárosítások kompenzálására, 
helyreállításra. 

 
Összességében fontosnak – és biztosítéknak- tartottuk volna annak előírását, hogy a második 
futamra csak akkor kerülhet sor, ha az első (április 20-i) versenyen maradéktalanul betartják 
a hatósági előírásokat. 
Mint tudjuk sajnos nem ez történt – megfigyelőink szerint a versenyzők az előírt 
sebességkorlátozást (főleg a motorosok) nem tartották mindig be, a nézők gyakran felügyelet 
nélkül, össze-vissza mászkáltak, tapostak, a járművek több ezer négyzetméter védett gyepet 
tapostak le, két olyan nézői pontot alakítottak ki védett gyepen, mely nem szerepelt az engedélyben, 
így a nézők is jelentős természetkárosítást okoztak. 
 
4.) Alulírottak eljárásjogilag sérelmezzük továbbá, hogy az elsőfokú hatóság határozatát 
április 14-én, hétfőn hét nappal az első futam előtt küldte meg.  
Megítélésünk szerint jogsértő egy határozatban az engedélyest arra biztatni, hogy a „jogerősítésről” 
úgy gondoskodjon, hogy az ügyfelet lemondatja fellebbezési jogáról. 
 
A fellebbezés az ügyfél számára biztosított alapjog. A 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 15 napot 
biztosít az ügyfeleknek arra, hogy eldöntsék: élnek-e jogorvoslati jogukkal vagy sem. Ez ad 
garanciát arra, hogy szakmailag-jogilag mérlegeljenek, érveiket, bizonyítékaikat összeszedjék, 
szakértelmüket - ha szükséges – pótolják. 
 
A Ket.5.§ (1) bekezdése alapján a hatóságnak az ügyféli jogok gyakorlását kell előmozdítania, nem 
pedig annak korlátozását. Amennyiben a hatóság fontosnak tartotta volna, hogy a futam jogszerű 
körülmények között kerüljön lebonyolításra, akkor a 15 napos fellebbezési határidőt figyelembe 
véve (vagyis legalább április elején) kellett volna határozatát meghoznia.  



Így viszont reálisan számolnia kellett azzal, hogy az engedélyes nem várja meg a fellebbezési idő 
elteltét, a határozat jogerőre emelkedését. Így is történt – az első futamot az ESI Kft. április 20-án 
lebonyolította. Még hozzá tudomásunk szerint gond nélkül. Hiába volt a határozat 14. pontjában 
előírva, hogy az engedélyt a szervezőnek magánál kell tartania – nem jelentkezett a hatóság 
képviselője, hogy elkérje tőle. 
 
Az eset nem csak törvényességi aggályokat vet fel, de rontja a hatóság hitelét is és – ami ennél 
fontosabb- kétségessé teheti az állam természet védelmének érdekében hozott intézkedéseinek 
komolyságát. 
 
A fentiek alapján kérjük a hozott határozat hatályon kívül helyezését.    
 
Ezúton nyilatkozunk,, hogy szervezetünket az Itv, 5.§ (1) bek. d.) pontja illetve (2) bekezdése 
alapján illetékmentesség illeti meg.  
 
A Határozatukban  közölt eljárási díj 1 %-át, 600.- Ft-ot, azaz Hatszáz forintot a mai napon 
átutaltuk 10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájukra. 
(a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. § (7) bekezdése alapján) 
 
 
Budapest, Győr, Szarvas, 2008. április 22., a Föld Napján 
 
Tisztelettel:  
 
 
 
Lajtman József 
elnök 
Reflex Környezetvédő Egyesület 
 
 
 
Lukács András 
elnök 
Levegő Munkacsoport 
 
 
 
Sallai R. Benedek 
ügyvezető 
Nimfea Természetvédelmi Egyesület 
 
 
 
Farkas István 
ügyvezető elnök 
Magyar Természetvédők Szövetsége 
 
 




