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Tisztelt Képviselő úr!

„Miért akadályozza a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága a Nagy-Hideghegy
síterepeit?" című, az Országgyűlés Házszabálya 91 . §-ának (2) bekezdésében
foglaltak szerint K/8194 . számon hozzám intézett írásbeli választ igénylő kérdésére
az alábbi választ adom :

Képviselő Úr írásbeli kérdésében említett ügyben a Magyarországi Kárpát Egyesület
(képviselője : Dr . Jeszenszky Géza elnök) azzal a kéréssel fordult a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatósághoz, hogy engedélyezze az országos jelentőségű védett
területéhez tartozó Szokolya (Királyrét) Cseresznyefalui parkoló - Magas Tax közötti,
jelen állapotban a jelzett célra használhatatlan (erodálódott) piros X jelzésű turistaút
helyreállítását .

Az elsőfokú természetvédelmi hatóság 2003 . november 8-án helyszíni szemlét
tartott, amelynek során megállapította, hogy a kérelemben megjelölt út jelen
állapotában síelésre alkalmatlan . Ennek oka, hogy az utóbbi évek szokatlanul nagy
esőzései az utat több ponton elmosták, és ez alatt a természetes szukcessziónak
köszönhetően a természetvédelmi szempontból legfontosabb szakaszok (a
költőhelynek számító Inóci kőbányával szembeni részen) fiatal fás növényzettel
borítottá váltak. Az út csak jelentős föld-, és egyéb munkával lenne helyreállítható
(toló lapos egyengetés, felverődött aljnövényzet kiirtása, feltöltés, szivárgók
kialakítása, áteresz beépítése, stb .), miközben a természet által kialakított jelenlegi
kedvező állapot jelentősen átalakulna. Ezeken túlmenően a kérelmezett síút-
nyomvonal a fokozottan védett kerecsensólyom fészkelő-helyének közelében halad .
A nyomvonalon történő rendszeres és várhatóan nagyobb létszámot érintő
sporttevékenység a közelben - évek óta - fészkelő, fokozottan védett madár
költésének közvetlen zavarásával járna, tekintettel arra, hogy a madarak ezen
élettevékenysége már február elején megkezdődhet . A kérelemben szereplő
nyomvonalon a síút helyreállításának és az azon való sporttevékenység végzésének
engedélyezése esetén, a fokozottan védett madárfaj költésének zavartalansága és
eredményessége érdekében februártól-áprilisig korlátozni kellene a síút használatát,
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amely a sporttevékenység ellehetetlenülését eredményezné, tekintettel annak
időszakos voltára_

A fentiek alapján a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2003 . november 24-ei
határozatában a Magyarországi Kárpát Egyesület kérelmét elutasította . A határozat
ellen az Egyesület fellebbezést terjesztett elő, amelyet az elsőfokú természetvédelmi
hatóság a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (továbbiakban
Főfelügyelőség) elbírálásra felterjesztett .

A másodfokú eljárás jelenleg a Főfelügyelőségen folyamatban van, ennek során az
elsőfokú természetvédelmi hatóság döntését szakmai szempontból a minisztérium
Természetvédelmi Hivatala véleményezte . Időközben azonban a Magyarországi
Kárpát Egyesület alelnöke Dr. Király Gabriella is fellebbezést terjesztett elő, amely
2003 . december 22-én érkezett a Főfelügyelőségre, emiatt újabb szakmai
véleményezés vált. szükségessé . Éppen ezért az államigazgatási eljárás általános
szabályairól szóló 1957 . évi IV . törvény 15. § (5) bekezdés rendelkezése alapján az
ügyintézési határidőt a Főfelügyelőség 2004 . január 31 . napjáig meghosszabbította .

A folyamatban lévő másodfokú eljárás miatt további, az ügyre vonatkozó információ
adására nincs lehetőségem, mivel az 1957 . évi IV. törvény alapján folyamatban lévő
hatósági ügyben, annak lezárásáig a minisztérium részéről vélemény vagy
tájékoztatás kiadása - esetleges befolyásolás miatt - hatáskörelvonásnak minősül .

Kérem, hogy a válaszomat szíveskedjen elfogadni .

Budapest, 2004 . január ,-G
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