
Útmutató elektronikus űrlap kitöltéséhez

„VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEN KÖZÖSSÉGI ÉS TÖMEGSPORTESEMÉNYEK RENDEZÉSE, 
SPORTVERSENYHEZ TECHNIKAI JELLEGŰ SPORTTEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA IRÁNTI 
KÉRELEM”

A fenti ügytípusok esetében a kérelmek jogszabályi változás miatt 2021. január 1-től csak elektronikus 
űrlapon nyújthatók be. A nem az űrlapon benyújtott kérelem nem fogadható be, azt be nem nyújtottnak
kell tekinteni.
Az epapir.gov.hu felületen vagy a hivatali kapun benyújtott kérelem a tárgyi ügytípus esetében nem 
elfogadható.

A kérelem-űrlap az alábbi négy lépésben érhető el:

1.) https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/elerhetosegek-szervezet/kornyezetvedelmi-
es-termeszetvedelmi-foosztaly

2.) A Természetvédelmi Osztály elérhetőségeit tartalmazó leírás alatt: 
„VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEN KÖZÖSSÉGI ÉS TÖMEGSPORTESEMÉNYEK RENDEZÉSE, 
SPORTVERSENYHEZ TECHNIKAI JELLEGŰ SPORTTEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA IRÁNTI 
KÉRELEM”

Be kell lépni a mo.hu oldalra, mert a kérelem-űrlap jelenleg csak ügyfélkapun nyújtható be.

3.) A link átirányít a https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,ME.VI oldalra, ahol a 
„Vidékfejlesztés” címszó alatti eljárások közül ismét rá kell kattintani a „VÉDETT TERMÉSZETI 
TERÜLETEN KÖZÖSSÉGI ÉS TÖMEGSPORTESEMÉNYEK RENDEZÉSE, SPORTVERSENYHEZ 
TECHNIKAI JELLEGŰ SPORTTEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA IRÁNTI KÉRELEM” szövegre.

4.) Ezt követően lehet az ügyintézést elindítani. A képernyő bal oldalán egy használati útmutató is 
helyet kapott.

A megjelenő űrlap értelem szerint töltendő. Ahol személyes adatokat kell megadni, célszerű a saját 
lakcímet, adatokat megadni. Az adott tevékenységre nem értelmezhető kérdéseknél, amik piros 
csillaggal vannak jelölve, csak be kell írni valamit.
A fontos az, hogy minden releváns információ (pl. engedélyes neve, postai elérhetősége, esetleg e-
mail cím, telefonszám, előzmények, korábbi engedély száma, útvonal leírás, már elfogadott térkép 
kérelmező általi ismerete és elfogadása stb.) szerepeljen valamelyik rubrikában, célszerűen az „egyéb
releváns információk” pontban.
Az eljárásért 2021. január 1. óta sem illetéket, sem igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni, 
kivétel a kerékpáros túrák.
Az ügyben eljáró illetékes Hatóság a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztálya.
A mellékletek csatolásához a „Mellékletek” részben jelöljék be a csatolni kívánt melléklet(ek)et. A 
melléklet(ek) feltöltésére a nyomtatvány hibátlan kitöltését követően, a „Nyomtatvány véglegesítése” 
gombra történő kattintás után, a felugró menüben a „Véglegesített nyomtatvány elektronikus 
benyújtásának elindítása” lehetőség kiválasztását követően lesz lehetőség. A rendszer a következő 
fájl formátumokat támogatja: .txt, .pdf, .jpg

Az űrlap általában Firefox böngészővel nem működik, a Microsoft Edge és a Google Chrome 
használata javasolt. Az űrlap hitelesítése nem kötelező. (A hitelesítés gomb megnyomása több 
esetben az ügyfeleket visszaküldte a kezdő oldalra).
Az űrlap első oldalának kitöltése végén 5 továbblépési lehetőségnek kell megjelenni, amennyiben 
csak 3 jelenik meg, úgy az ügyfélkapuba ismét be kell lépni.

Sikeres küldés esetén visszaigazolás érkezik az ügyfélkapura. Ügyintézőhöz kb. 2-3 nap alatt jut el a 
kérelem, addig sajnos nem tudunk tájékoztatást adni arról, hogy a kérelem megérkezett-e.



Előfordul, hogy az űrlap első oldalának kitöltése közben, vagy a második oldalra átlépve az ügyfélkapu
kidobja az űrlapot töltő személyt. Ilyenkor ismét be kell jelentkezni az ügyfélkapuba, és ismét el kell 
kezdeni tölteni az űrlapot, azonban a már egyszer beírt adatok automatikusan felajánlásra kerülnek.

Összességében az engedélyezési eljárás szempontjából fontos adatok:
- Engedélyes személye, postai elérhetőséggel is.
- Túra részletei (ki, merre, mikor, hány fővel, mivel).
- Esetleges előzmények (pl. korábbi engedély száma).
- Szervezet esetében, ha nem képviseletre jogosult a kérelmet benyújtó, meghatalmazás csatolása.
- Nyilatkozat arról, hogy a 2021. február 4-én a Hatóság által kezdeményezett online egyeztetésen 
megtárgyalt útvonalakkal tisztában van a kérelmet benyújtó, a jelöléseket ismeri, a térképet elfogadja, 
annak betartásával kíván túrát rendezni. Eltérés esetén az útvonalat részletesen be kell mutatni 
leírással, térképi ábrázolással (melléklet csatolásával).


