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Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatal 
Várgesztesi Kirendeltség 

Tárgy: sporttevékenység engedély ügye 

HATÁROZAT 

A Excelsior Hegymászó Sportegyesület (1033 Budapest, Szentendrei út 95.) érvényes tagsági 
igazolvánnyal rendelkező tagjai számára Várgesztes település területén található Zsigmond-kő 

sziklafalon 2020.12.31-ig a sziklamászó sporttevékenység folytatását 

ENGEDÉLYEZEM 

az alábbi feltételekkel: 

1. a képződményeket és a területet a szennyeződésektől óvni kell, a sporttevékenység végeztével 
a sportolók által elhagyott szemetet össze kell gyűjteni, a területet eredeti állapotban kell hátra 
hagyni 

2. a képződményeket a rongálódástól meg kell óvni, valamint a sporttevékenység során úgy kell 
eljárni, hogy a növény- és á!léltviláo ne károsodjon 

3. a biztosító eszközök felszerelésekor a tájba illő rögzítéseket kell használni 
4. a sziklamászó tevékenység nem károsíthatja- vagy veszélyeztetheti a természeti területet, a 

védett természeti értékeket 
5. a sportolók a véletlenül bekövetkezett, vagy észlelt természetkárosítást kötelesek bejelenteni a 

Pro-Vértes Közalapítvány alábbi elérhetőségeinek valamelyikén: provertes@provertes.hu; 
(36) 22/354-420; (36) 22/582-106; 8083 Csákvár, Kenderesi u. Geszner-ház 

6. a mászások balesetmentességéért a sziklamászók tartoznak teljes körű felelősséggel 
7. engedély kérő köteles a sziklamászó tevékenységet a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt-nek, mint 

a terület kezelőjének bejelenteni 
8. jelen engedély kizárólag a Excelsior Hegymászó Sportegyesület tagjait jogosítja fenti helyszínen 

sziklamászásra 
9. a mászók kötelesek érvényes, fennálló tagsági viszonyukat igazoló igazolványukat maguknál 

tartani és azt a terület munkatársainak ellenőrzésekor kötelesek felmutatni 
10. jelen engedély helyszíni táborozásra, rendezvény lebonyolítására nem jogosít 

11 . az engedélyes az engedély tartalmát köteles a sziklamászó tevékenységet folytató személyekkel 
ismertetni. 

12. a sziklamászók a védett területen jelen engedély másolati példányát kötelesek maguknál tartani 

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatalhoz (2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.) címzett, de hivatalomnál benyújtott fellebbezésnek 
van helye. 

2824 Várgesztes, Arany J u. 47. 
Tel: + 36 34 593 030 fax: + 36 34 593 031 e-mail hivatal@vargesztes.hu 



INDOKOLÁS 

A Excelsior Hegymászó Sportegyesület kérelmet nyújtott be hivatalomhoz, mint elsőfokú hatósághoz 
melyben a Várgesztes, Zsigmond-kő területre sziklamászó sporttevékenység végzésének 
engedélyezését kérték. 

A Excelsior Hegymászó Sportegyesület kérelmét továbbítottam Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. részére. 
A Vértesi Erdő Zrt. ÁL T/626-4/2020. számú válaszában a sziklamászó sporttevékenység végzést nem 
kifogásolta . 

A sziklamászás különleges ismereteket igénylő és feltételező sporttevékenység, a maszas 
biztonságosságát, balesetmentességét a sporttevékenységet végző személy köteles biztosítani . 

A sporttevékenység végzése során kiemelt figyelmet szükséges fordítani a természeti értékek védelmére, 
a növény- és állatvilág károsodástól való megóvására, és a tisztaság megőrzésére. 

Fentiek alapján a Excelsior Hegymászó Sportegyesület kérelmének helyt adtam, és a rendelkező részben 
foglaltak szerint döntöttem. 

Hatásköröm és illetékességem a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38.§ (1) bekezdés 
i) pontján, valamint a 71/2015.(111.30.) Korm. rendelet 9 § (1) bekezdés i) pontján alapul. 

A határozat tartalmi elemeire vonatkozóan az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL 
törvény (továbbiakban: Ákr.) 81 . § (1) bekezdése tartalmaz rendelkezéseket. 

A fellebbezés lehetőségéről az Ákr. 116. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja alapján adtam 
tájékoztatást. 

Kérelmező az illetékekről szóló 1990. évi XCIII törvény 5.§ (1) bekezdés d) pontja alapján 
illetékmentességben részesül . 

Várgesztes, 2020. május 15. 

cL1v-: D4-- ~ G 
dr. Auer Zsolt Dénes 

jegyző 


