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Közösségi és sportrendezvények bejelentése 
 
A Soproni Tájvédelmi Körzet és a Fertő-Hanság Nemzeti Park védett természeti területén, valamint a Natura 
2000 hálózat területein, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény és az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján, 
védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a  közösségi és 
tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység 
folytatásához. 
 

Az illetékes engedélyező hatóság:  
 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály 

9021 Győr, Árpád út 28-32. 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/ 

 
Az engedélyezéshez a kérelmet fel kell tölteni az epapir.gov.hu felületre a Győri Járási Hivatalnak címezve, 
a „Kormányhivatali ügyek” témacsoportban, „Környezet- és természetvédelmi feladatok” ügytípust kell 
megjelölni. Magánszemély postai úton is eljárhat.  

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:  
- magánszemély nevét, címét és elérhetőségeit, jogi személy esetén a felelős személy nevét és címét. 
- Meg kell jelölni a tevékenységet, az érintett területet (pl. térképen ábrázolva, egyértelműen 

megszövegezve, helyrajzi számokkal ha lehetséges) vagy nyomvonalát, 
- a tevékenység időpontját és tervezett időtartamát, 
- a résztvevők várható számát. 
- Szervezet esetén a képviselet jogosultságát igazolni kell (meghatalmazás). 
- A kérelemben foglalt információkon túl az engedélyező Hatóság hiánypótlást kérhet. 
- A kérelem formanyomtatvány nincs. 
 
Az engedélyezési eljárás lefolytatásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni 14/2015. (III. 31.) FM 
rendelet 1. számú melléklete szerint. A mellékletben nem szereplő tevékenységek esetén egységesen 5000 
forint az illeték. Az esetleges illetékmentességről nyilatkozni kell! 
 
A kérelmet célszerű legalább a tervezett tevékenység előtt 30 napnál korábban benyújtani a Hatóságnak. 
Az egymással összekapcsolható események (pl. túrák) egy eljárás keretében is elbírálhatók! 
 
Az engedélyhez kötött tevékenység engedély nélküli végzése, természeti érték, természeti terület 
károsítása, veszélyeztetése esetén a hatóság természetvédelmi bírságot szab ki. 
 
További részletekről az illetékes engedélyező hatóság tud tájékoztatást adni! A fenti információk a Győri 
Járási Hivatal megkeresésünkre nyújtott tájékoztatásán alapulnak. 
 

Kérjük, az engedély birtokában, kölcsönös tájékoztatás és egyeztetés miatt keressék fel cégünket! Köszönjük! 
 

TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. 
9400 Sopron, Honvéd u. 1. 

https://taegrt.hu/kapcsolat/ 
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