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Tárgy:  Engedélykérelem – Monoton Maraton teljesítménytúra 
 
A Teljesítménytúrázók Társasága 2017. november 1.-én (szerdán) teljesítménytúrát szervez a 
Budai-hegységben. A túra útvonala a Kis-Hárs-hegyet és a Nagy-Hárs-hegyet érinti a mellékelt 
térképvázlat szerinti jelzett erdei utakon. Az útvonalat a túra nap reggelén kihelyezett szalagozással 
megerősítjük; a szalagokat a túra napján eltávolítjuk, maradandó jelzést nem hagyunk. 
A túra főrendezője Hevér Gábor, telefonszáma 06203211805. 
A túrán előre láthatólag 550 túrázó vesz részt.  
 
Teljesítménytúránk a Teljesítménytúrázók Társasága közhasznú egyesület által szervezett 
non-profit gyalogos természetjáró rendezvény. A túrán különös figyelmet fordítunk a természet 
értékeinek megóvására és a szemét keletkezésének megakadályozására. Ennek érdekében minden 
ellenőrzőponton szemétgyűjtőt helyezünk el a túra idejére. A természetvédelmi előírások 
betartására külön felhívjuk a résztvevők figyelmét. Gépkocsival nem szándékozzuk a 
közforgalomra megnyitott utakon kívül máshol segíteni a rendezvény lebonyolítását. 
A túrára megkértük a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztályának engedélyét. 
 
Alulírott dr. Jakab Annamária, a Teljesítménytúrázók Társaságának elnöke, ezúton nyilatkozom, 
hogy a 2016. évben folytatott tevékenységéből a Teljesítménytúrázók Társaságának társasági 
adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, ezért illetékmentességben részesül. 

Kérem a megadott információk alapján a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészetének 
hozzájárulását a túra megrendezéséhez. 
 
Budapest, 2017. október 14. 

                       
 Dr. Jakab Annamária 
 elnök 
 
Melléklet: - a teljesítménytúra térképvázlata (1 oldal) 
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Monoton maraton, félmaraton, negyedmaraton, minimaraton  
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