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HATÁROZAT 

Pázmánd Község Önkormányzatának jegyzője, mint elsőfokú természetvédelmi hatóság az 
Excelsior Hegymászó Sportegyesület (1033 Budapest, Szentendrei út 95.), mint kérelmező által 
benyújtott kérelemnek természetvédelmi szempontból 

helyt adok, engedélyezem 

a sziklamászási tevékenységet a Pázmándi K varcitsziklák elnevezésű helyi jelentőségű védett 
természeti területen. 

Jelen határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pázmándi Polgármesteri 
Hivatal jegyzőjéhez benyújtott, a Fejér Megyei Kormányhivatalnak (8000 Székesfehérvár, 
Szent István tér 9.) címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 

A Sportegyesület köteles betartani a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által kiadott 
szakmai véleményben, vagyonkezelői állásfoglalásban meghatározott alábbi feltételeket: 

• Engedélyezett tevékenység nem veszélyeztetheti, vagy károsíthatja a helyi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területet, az ott található természetvédelmi oltalom alatt 
álló növény-és állatfajokat, illetve élőhelyeket. Az egyesület tagságának figyelmét fel 
kell hívni a sporttevékenységgel érintett védett természeti terület és értékek 
megőrzésére és a vonatkozó szabályok, előírások betartására, valamint arra, hogy a 
túrák során vadon élő állatok zavarása, növények, állatok, kőzetek, ásványok gyűjtése, 
károsítása tilos. 

• Engedélyezett tevékenység ideje alatt a Kérelmező köteles gondoskodni arról, hogy az 
egyesület tagjai és a túrák résztvevői az utak használatával a természeti értékekben kárt 
ne tegyenek és a védett terület fenntartási céljainak elérését ne veszélyeztessék. 

• A földtani képződményeket szennyeződéstől és rongálástól meg kell óvni. Tilos a 
mászóutak feltűnő jelölése, kifestése, állandó biztosítási pontok elhelyezése. 

• A védett természeti területeken az éjszakai igénybevétel tilos. 
• Az engedély keretében a már meglévő, a Dunazug Szikláin 2.mászókalauz elnevezésű 

kiadványban szerepeltetett, a Délibáb-fal, Amfiteátrum, Szilvás gombóc, Laokoon és 
Kapitány-fal elnevezésű, a jelzett turistaút mentén lévő falszakaszon vezető utak 
vehetőek igénybe sziklamászásra. 

• Az engedély a helyszínen történő táborozásra nem jogosít. A védett természeti 
területeken tűzgyújtás csak biztonságos, erre kialakított, kijelölt tűzrakó helyen 
történhet. Tűzgyújtási tilalom esetén a tűzgyújtás ott is tilos. 



• Védett természeti területre gépjárművel behajtani csak külön természetvédelmi 
engedély alapján lehetséges. A mászó helyek megközelítésére a jelzett turista utak 
használhatóak. 

• A védett természeti területen szemetelni, a boulderezéshez használatos matracokat a 
mászó tevékenységet követően a helyszínen hagyni tilos. 

• A mászó helyeken a sziklamászó tevékenységgel veszélyeztetett védett, vagy 
fokozottan védett természetvédelmi érték megjelenésének, jelenlétének észlelése esetén 
a sziklamászó tevékenységet fel kell függeszteni, és haladéktalanul értesíteni kell a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Örszolgálatának képviselőjét 
(Csihar László: 06-30-6634-672) 

• Az engedély az engedélyt megkérő egyesület tagjait jogosítja fel sziklamászó 
tevékenységre. Az engedély alapján sziklamászó tevékenységet végzők· egyesületi 
tagságukat a helyszínen az erre jogosultak számára kötelesek igazolni. 

• A Kérelmező az engedély tartalmát köteles a sziklamászó tevékenységet folytató 
tagjaikkal igazolható módon ismertetni. 

• A természetvédelmi engedély nem mentesít a külön jogszabályokban nevesített 
engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 

INDOKOLÁS 

Az Excelsior Hegymászó Sportegyesület (1033 Budapest, Szentendrei út 95.) hatóságomnál 
kérelmezte a sziklamászó tevékenység engedélyezését a Pázmándi K varcitsziklák elnevezésű 
helyi jelentőségű védett területen. 

Az érintett terület Pázmánd helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvántartásról szóló 
11/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (1) pontja értelmében 
természetvédelmi terület. 

A kérelmezett tevékenység a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Tvt.) 38. § (1) bekezdés i) pontja értelmében engedélyköteles. 

A rendelet 4.§-a alapján a terület természetvédelmi kezelési feladatait ellátó szervezet a 
Pázmándi Gazdakör. 

Hatáskörömet és illetékességemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 16. § 
(1) bekezdés f) pontja alapozza meg. 

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban Ákr.) 80. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg. 

A fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a 118. § (3) bekezdés alapján 
biztosítottam. A fellebbezés elektronikus úton nem lehetséges. 

A teljes személyes illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) 
bekezdésének d) pontja alapján állapítottam meg. 

Pázmánd, 2020. május 25. 
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