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Név: Teljesítménytúrázók Társasága Budapest,2016, március 17,

Cím: 1035 Budapest, Raktár u.6. Úg'iratsarn a7-PlI74l2OI6

Telefonszám: 06-301231-9865 úsnntéónk I{nzsétr.7lcltén

Kapcsolattartó (név, tel): Horváth Katalin (06-301643-1951) Hivatkcásisz.:

Területhaszná|at célja: Buda Barlangiai teljesítménytúra (450 fő)

Területhasználat helyszíne: melléklet szerint

Területhasználat időpontja: 2016. június 04.

A pilisi Parkerdő Zrt., mint a terület kezelője a fenti tevékenységet az alábbi feltételek
megtartása esetén engedélyezi:

1) Betartják és betarlatják a természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővéde|mi és tűzrendészeti előírásokat.

2) Az esetleges balesetekért felelősséget azErdészet nem vállal.
3) A tevékenység során keletkezett hulladékot saját költségen összegyűjtik és elszáliítják. Amennyiben e

takarítási munkát az Erdészeínek kell elvégezni, a keletkezett költségeket az Erdészet átháÁíja a

kérelmezóre.
4) A tevékenységükkel kapcsolatba hozhatő esetleges kárt megtérítik az Erdészeí részére.

5) Az igénybevett területet tiszíán, rendezett áliapotban adják vissza azErdészeí képviselőjének előzetesen

telefonon egyeztetett idópontban.

AzErdészeíképviselóje: Krizsák Zoltán parkfenntartási műsz. vez.06-20l9846-L23

Amennyiben a tervezett igénybevételre vonatkoztathatók a Szerzőijogról szőló 1999. évi LXXVI. W,

rendelkezései, a kérelmező köteles bejelentést tenni az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda

Egyesület (1539. Budapest 114. Pf.: 5936.) felé. Egyúttal tájékoztatjuk a kérelmezőt, hogy az

ARTISJUS kérésére a kéretrnező adatait, elérhetőségét kötelezettségünk megadni az ARTISJUS felé.

6) Az Erdészeí hozzájáruIása nem mentesít a szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzési

kötelezettsége alól $1. ÁNTSZ stb.)!

7) Egyéb rendelkezések: Az Pilisi
vonatkozik.
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Rácz Károly
Kapják: erdőgondnok
CímZett
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Görgös Tibor, Jorzsits Miklós, Lakatos Zo|tát ker. vez.
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e-moi|l informocio@pprt,hu l web: www,porkerdo,hu
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