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Társaságunkhoz érkezett megkeresésére válaszolva az Excelsior Hegymászó Sportegyesület 

Várgesztes Zsigmond-kőnél sziklamászás sporttevékenység gyakorlásához és oktatásához az alábbi 

feltételekkel hozzájárulok. 

Hozzájárulás érvényessége: 2022.01.01- 2023.01.31-ig 

Hozzájárulásunk csak azzal a feltétellel érvényes amennyiben az egyes sziklamászások 
időpontjaiban nincs erdőlátogatási korlátozás meghirdetve (www.verteserdo.hu) a kérelmezett 
területre. Tevékenységük megtarthatóságáról kérem, szíveskedjen előzetesen egyeztetni illetékes 
kollégáinkkal a lenti elérhetőségeken. 

A jogszerű erdő- és vadgazdálkodás akadályoztatásának elkerülése érdekében kérjük 

együttműködésüket, és tevékenységük lehetőség szerint 9:00 és 16:00 közöttre való időzítését. 

Kérjük, hogy az egyes sziklamászásokat követően minden alkalommal a helyszín eredeti állapotát 

maradéktalanul helyreállítani, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról 

gondoskodni szíveskedjenek. Jelölések kihelyezése a terepen csak maradandó nyomot nem hagyó 

módon oldható meg. A jelzéseket az egyes sziklamászások után, a terület elhagyása előtt 

szíveskedjenek eltávolítani. 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy Várgesztesnél, a kérelmükben jelzett sziklamászó területen (É 47° 

28.953' K 18° 23.917') új sziklamászó útvonalak, via ferrata pályák kiépítésére, valamint nittelésre, 

vagy más szikla-alakítási (fúrás) tevékenységre jelen hozzájárulás nem jogosít. 

Felhívom szíves figyelmét, hogy jelen hozzájárulás az egyes tevékenységeik időpontjában aktuális 
Covid-19 járványügyi helyzetre vonatkozó, hatályban lévő védelmi intézkedések betartása mellett 

érvényes. 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az afrikai sertéspestis (ASP) kórokozó vírus terjedésének 

visszaszorítása érdekében a Vérteserdő Zrt. kezelésében álló területekre való minden be- és kilépés 

alkalmával kérjük, a résztvevők cipőinek előzetes fertőtlenítését elvégezni szíveskedjenek! 

Kérem, felmerülő további kérdés esetén forduljon kollégáinkhoz bizalommal! 

Észak-Vértesi Erdészeti Igazgatóság: Gáspár Ferenc hivatásos vadász 06 30 839 1681 Pintér István 

erdészeti igazgató 06 30 4009112 

Az ASP-vel kapcsolatban részletes tájékoztatás a www.portal.nebih .gov.hu/afrikai-sertespestis 

oldalon érhető el. 

Felhívom figyelmét a természet védelméről, az erdőről és az erdő védelméről, a vad védelméről, a 

vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló törvényekben és az azokhoz kapcsolódó 

rendeletekben foglaltak (így az esetleges tűzgyújtási tilalom) betartására. Tűzgyújtással kapcsolatos 
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részletes információkat a www.erdotuz. hu honlapon találnak. Rossz látási viszonyok esetén 

javasoljuk elemlámpa és láthatósági mellény használatát. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Vérteserdő Zrt. kezelésébe tartozó (erdő)területek látogatása 

saját felelősségére történik, az erdőgazdaságot a tervezett tevékenységek gyakorlásával kapcsolatban 
kártérítési felelősség nem terheli. 

A Vérteserdő Zrt. kifejezetten kizárja felelősségét a jelen hozzájárulásban szereplő tevékenységekben 

részt vevő személyek kára, fizikai vagy egyéb sérülése tekintetében. Tevékenységeik végzése során 
elszenvedett balesetből, egészségromlásból vagy dologi kárból eredő igényeket a Vérteserdő Zrt. felé 

nem támaszthatnak, illetve arról lemondanak. A tervezett tevékenységekkel kapcsolatban harmadik 

félnek okozott kárért a tevékenység gyakorlója önállóan köteles helyt állni. 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy ezen hozzájárulás területi hatálya csak a Vérteserdő Zrt. 

vagyonkezelésében és tulajdonában lévő területekre terjed ki. 

Különösen felhívnám a figyelmüket az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 
2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) erdő látogatására vonatkozó, alábbi előírásaira: 

Az Evt. 91.§ (S) bekezdése szerint üdülési, sportolási, illetve kirándulási célból - a kijelölt út 
kivételével - gyalogosan, kerékpárral és lóval sem vehető igénybe az erdősítés területe - amíg a rajta 
lévő faállomány a 2 méter átlagos magasságot el nem éri-, valamint az erdőrezervátum magterülete. 

Az Evt. 92. § (1) bekezdése értelmében "az erdőben látogatás céljából járművel - ideértve a nem 
sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművet, valamint a nem csak emberi erővel hajtott 
kerékpárt is - közlekedni csak a közforgalom számára megnyitott erdészeti magánúton, a 
járműközlekedésre kijelölt erdei úton, valamint az erdőgazdálkodó beleegyezésével az erdészeti 
feltáróhálózat részét képező egyéb erdei úton szabad." 

Az Evt. 92/ A. §-a szerint „erdőben quaddal, terep-motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, 

valamint motorkerékpárral közlekedni tilos." 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 38.§ (1) bekezdés i) pontja szerint védett 

természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen közösségi és 

tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai sporttevékenység folytatásához. 

Jelen irat előírásainak megszegése esetén a hozzájárulás azonnali hatállyal visszavonásra kerül. 

Jelen hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt a szükséges engedélyek, további hozzájárulások 

megszerzési kötelezettsége alól, az ebből fakadó elmarasztalás tekintetében a Vérteserdő Zrt.-t 

semmiféle járulékos felelősség, kártérítési kötelezettség nem terhelheti, jelen hozzájárulás nem 

szolgálhat kártérítési kötelezettség alapjául. Ú <~ 
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