
T Á J É K O Z T A T Ó

Az egyesület vezetősége - az egyesület érdekeit szem előtt tartva - arra jutott, hogy 
nem látja értelmét, hogy az Excelsior Hegymászó Sportegyesület a jövőben a Magyar 
Hegy- és Sportmászó Szövetség tagja maradjon. A vezetőség az egyesület éves rendes 
közgyűlésén az ismertetett szempontokat követően vélemény-nyilvánító szavazással 
kérdezte meg erről a tagságot, melynek szavazatait szintén figyelembe vette. 

Az Excelsior Hegymászó Sportegyesület Magyarország legnagyobb hegymászó 
oktatását végző szervezete. 2019 óta önálló oktatási rendszerrel rendelkezik, azokon 
önálló vizsgáztatást végez, melyekről önálló oklevelet ad a tanfolyamot sikeresen 
elvégző tagoknak. A rendszerről az alábbi - szerkesztés alatt álló - weboldalon 
tájékozódhattok: http://www.excelsior.hu/tanfolyami-rendszerunk                                  . 
9 tanfolyamunk egyedülálló a magyarországi hegymászó-oktatásban, melynek szakmai 
színvonaláról többek között a 9 fő Testnevelési Egyetemet végzett, illetve a mászásaival 
országos szinten is kiemelkedő oktatóink gondoskodnak. Képzési rendszerünk jól 
működik, mely nem csak a tanfolyamainkban rejlik, hanem fontos és elengedhetetlen 
részét képezik az évente 6-8 alkalommal, nagy részvételi létszámokkal (30-50 mászó) 
megrendezett mászótáborok is. (2020-ban 8 tábor: jégmászó, téli, homokköves, Grazer 
Bergland, Szezonnyitó, Piz Badile, Zöld-tavi és Arco, bővebben a honlapunkon vagy a 
naptárunkban: …………………………………………………………………………………………………… 
http://www.excelsior.hu/wp-content/uploads/2019/12/2020calendar.pdf ) 

Egyesületünknek önállóan működtetett szertára jelenleg az ország legnagyobbja, 
mely modern eszközeivel a tagságon kívül, más hegymászó egyesületek és egyesületen 
kívüli személyek igényeit elégíti ki.  

Önálló könyvtára szintén az ország legnagyobb gyűjteményéből áll, melyet civil 
szervezet működtet. Hegymászó kalauzok mellett, hegy- és sziklamászó témájú 
szakirodalommal és szépirodalmi művekkel is rendelkezünk.  

2020-tól bevezetésre került az akár nemzetközi mászócélok anyagi támogatására is 
igénybe vehető pályázati kiírás, melyet egyesületi tagjaink nyerhetnek el. 

A közgyűlésen ismertetett évente kb. 600.000 Ft-nak megfelelő MHSSz-tagdíjunk 
jövőre az egyesületnél marad és az egyesület gazdálkodását segítheti. 

A tagság számára fontos magyarországi mászóhelyek engedélyeinek beszerzését 
az egyesület megkezdte. 

A kilépés hatályra emelkedéséig (várhatóan 2020. június 30.) a sziklamászó 
helyeken történő esetleges ellenőrzésekhez szükség esetén az MHSSz honlapjáról 
elérhető tagi regisztráció kell.   ……………………………………………………………………………………………………….. 
Bővebben: https://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=96710%3A1 –> Tagok –> Regisztráció 

Budapest, 2020. március 8. 
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