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

1) Betartják és betartatják a természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi és tűzrendészeti
előírásokat.

2) Az esetleges balesetekért felelősséget az Erdészet nem vállal.
3) A tevékenység során keletkezett hulladékot saját költségen összegyűjtik és elszállítják.

Amennyiben e takarítási munkát az Erdészetnek kell elvégezni, a keletkezett költségeket az
Erdészet áthárítja a kérelmezőre.

4) A tevékenységükkel kapcsolatba hozható esetleges kárt megtérítik az Erdészet részére.
5) Az igénybevett területet tisztán, rendezett állapotban adják vissza az Erdészet képviselőjének

előzetesen telefonon egyeztetett időpontban.
Az Erdészet képviselője: Jorzsits Miklós. ter: 06-20-984-6133

6) Amennyiben a tervezett igénybevételre vonatkoztathatók a Szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. tv. rendelkezései, a kérelmező köteles bejelentést tenni az ARTISJUS Magyar Szerzői
Jogvédő Iroda Egyesület (1539. Budapest 114. Pf.: 5936.) felé. Egyúttal tájékoztat juk a
kérelmezőt, hogy az AR TISJUS kérésére a kérelmező adatait, elérhetőségét kötelezettségünk
megadni az ARTISJUS felé.

7) Az Erdészet hozzájárulása nem mentesít a szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások
beszerzési kötelezettsége alól (pl. KDV KTF, ÁNTSZ stb.)!

8) Egyéb rendelkezések: Az Erdészet engedélye kizárólag a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében lévő
területre érvényes.

" A pp Zrt. leriilelhas:(J1álali enl!,edéjye nem menlesít a IJédelllermészeti terni elek igbrybevétdét
megbatározó kiilán jogsZabá!,yban megkáiJelelt ká":(fi,a~atási, tennészetvéddll/i hatósági engedéjy
beszerzése alól. AZ eljáró tennészetvédelmi hatóság a Pest Meyei Kormányhiuatal Ká"nryezell.oédelmi
és 7 e1771észetvédelmi Fóoszjájy (1072 Bndapest, Nag)'diófa II. 10·12.)
7iijékozjatjuk, hoy tlZ eljárási batáridóa te/711észetvédelnlÍ batósági engedé!J'eifsi eljárásokban
báro»r bánat:
Fe/hívom ftyelmét arra,bog)' a temlészellJéde/mi hatósági engedéfy nilkiilligzell tetikef!J'ség
a vonatkozó jogszabáfyok érteln/ében tennészetvéde.lmi bírság kiszabását /Jo'!la maga után.
T<!jékozjatom továbbá arrál; hog)'jelen Teriiletbas!{?lálati engedéjyllqékozjalásul megkiiIdIem
a Pest Megyi Kormánybiuata] Ká"nryezelvédelmi és Terlllészelvédelllli Fóoszjáfy, mint
temJészetvédelll/i ba/óság részére. "
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