Erdei rendezvényekre vonatkozó szabályozás a
Mecsekerdő Zrt. által kezelt erdőterületeken

Az erdő egyik – kiemelt – funkciója a közjóléti szolgáltatások biztosítása, a közjóléti célok (úgymint
egészségügyi-szociális, turisztikai, valamint oktatási és kutatási célok) kiszolgálása. Mindezek következtében az
erdő gyakran helyszíne a különböző rendezvényeknek, eseményeknek, amelyek hatást gyakorolhatnak a
természeti környezetre.
A Mecsekerdő Zrt. által kezelt erdőterületek használatához az alábbi esetekben szükséges az erdőgazdálkodó
hozzájárulása:
- 24 órát meghaladó üdülés;
- szervezett sportolási tevékenység;
- lovas és technikai sportverseny;
- egyéb sportverseny rendezése (pl. teljesítménytúra);
- táborozás, sátrazás;
- ideiglenes árusítóhely üzemeltetése;
- méhcsaládok elhelyezése.

A.) TERÜLETHASZNÁLATI ENGEDÉLY IGÉNYLÉSE
A területhasználati engedélyt a szükséges egyeztetések, helyszíni bejárások lebonyolítását követően az illetékes
erdészetek állítják ki. A Mecsekerdő Zrt. erdészeteinek gazdálkodási területéről a
http://www.mecsekerdo.hu/foldrajzi-helyzetunk linken található Google térkép segítségével tájékozódhat, ahol
az adott erdészet elérhetősége is megtalálható.
Területhasználati engedély az alábbi tevékenységekre igényelhető:
-

24 órát meghaladó üdülés;
24 órát meghaladó sportolási tevékenység;
táborozás, sátrazás;
ideiglenes árusítóhely üzemeltetése;
sportverseny megrendezése;
méhcsaládok elhelyezése.

A területhasználati engedély kérelemben az alábbi adatokat szükséges feltüntetni:
-

rendezvény neve;
tevékenység megnevezése, rövid leírása;
résztvevők várható létszáma;
területhasználat helyszíne, útvonala (lehetőség szerint digitálisan is .gpx formátumban);
területhasználó szervezet neve, címe;
kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe;
területhasználat kezdő időpontja és befejezése.

A területhasználati engedély kapcsán felmerülő költségeket a Kérelmező köteles megtéríteni. A költségtérítés
alól mentességet élveznek a Baranya Megyei Természebarát Szövetség (BMTSZ) és a Baranya Megyei
Tájékozódási Futó Szövetség (BMTFSZ) azon tagszervezetei, amelyek együttműködési megállapodást kötöttek a
Mecsekerdő Zrt.-vel.

B.)

LOVAS ÉS TECHNIKAI VERSENYEK

Különböző lovas és a technikai sportversenyek lebonyolítására egyedi megállapodás alapján van lehetőség. A
szervezés szándékát a Mecsekerdő Zrt. illetékes munkatársának az alábbi elérhetőségen kérjük jelezni :
Horváth Péter Brúnó
+36 72 508 235
horvath.peter@mecsekerdo.hu

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét a következőkre:
- Erdőben tervezett lovas, kerékpáros, ill. járműtechnikai sportversenyeket a Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályán is engedélyeztetni szükséges.
- Amennyiben a fenti tevékenységeket védett természeti területen kívánja folytatni, ahhoz a 1996. évi LIII. „A
természet védelméről” szóló törvény értelmében az illetékes hatóság (Baranya Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya) engedélye is szükséges!

Erdei programjukhoz kellemes időtöltést és szép időt kívánunk!
Mecsekerdő Zrt.

