
            CSÁKBERÉNY SIKLÓERNYŐS STARTHELY
                                                 ÉS CSÖRLŐPÁLYA HÁZIRENDJE

 Köszöntünk Csákberény csörlős starthely és siklóernyős leszálló     
   területén!
A területen siklórepülő tevékenységet csak nyílvántartott személy és szárny végezhet! A sportcélú 
repülőtevékenység folytatása alatt a repülőeszköz parancsnokának rendelkeznie kell az alapvető 
dokumentumokkal (startnapló, repülőorvosi igazolás, repülőeszköz légialkalmassági tanusítvány) 
és – amennyiben a hegyi starthelyet veszi igénybe – a területen történő siklóernyős 
sporttevékenység végzésére irányuló engedéllyel. A területen repülést végzők kötelesek betartani az 
érvényes természetvédelmi és légügyi előírásokat, valamint az alábbi pontokban leírt helyi szabályokat!

Az Ezerjó Borút feletti starthely a Vértesi Tájvédelmi Körzethez tartozik, 
természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna-Ipoly Nemzeti Park. 
A starthelyen egy nap 10 fő a megengedett maximális létszám, a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
által meghatározott jogszabály alapján, melynek be nem tartása büntetőjogi eljárást vonhat maga után. 

A starthely természetvédelmi terület, melyet legrövidebb úton magántulajdonú telkeken át lehet megközelíteni, 
a parkoló és a leszálló szintén magánterület, amelyeket kérünk tiszteletben tartani!

A területen engedélyezett sporttevékenységet, saját felelősségre, a vonatkozó jogszabályok 
betartása mellett szabad végezni, betartva az általános közlekedési szabályokat!

   REPÜLÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
•  Mielőtt az orondi szőlőhegyen repülnél, tájékozódj az aktuális és várható 
  időjárásról!
•  A hegyen csak DNy–D–DK-i szélben lehet repülni, kérlek tartózkodj a más        
  szélirányban történő startolástól illetve leszállástól!

•  A helyi ingatlanok és vendéglátó egységek fölött (Catherine’s Cottage) 50 m       
  alatt repülni tilos! 

•  Légy tekintettel arra, hogy mások ide pihenni jönnek ezért kérjük, hogy a zárt     
  kertek feletti légteret mihamarabb hagyd el!

•  Faluhelyen az emberek mindenkinek köszönnek, az idegennek is. Tégy így Te      
  is. Lehet, hogy éppen a terület tulajdonosával találkoztál.

•  Leszállásra a hivatalos, kijelölt leszállóhelyet használd!
•  Leszállásnál különös tekintettel legyél a parkoló felett húzódó felsővezetékre 
  és figyelj a leszállóban és a csörlőpályán tartózkodó pilótákra illetve a          
  csörlős üzemre!
•  Földet érés után a siklóernyőt vidd a leszállópálya szélére, ezzel sem 
  akadályozva a többi leszállásra készülő pilótát!
•  Ha kutyával tartózkodsz a leszálló területén, kérjük ne engedd szabadon!
•  Csörlős üzem közben a csörlésre kijelölt starthelyen csak az illetékes 
  személyek tartózkodhatnak!
•  Csörlési szándék esetén vedd fel a kapcsolatot a Sky Rope csapatával! 
  Az egy napra vonatkozó csörlések száma nincs korlátozva, amíg az időjárás
  engedi, addig tudunk repülni ilyen módon is.
•  A leszállóban hagyott eszközökért, járművekben esett kárért nem vállalunk       
  felelősséget!

 TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSOK
•   Az Ezerjó Borút feletti dombon lévő starthely (N 47°20’58.6” E 18°17’59.3”) kizárólag gyalogosan közelíthető meg
 kijelölt turistaúton vagy meglévő erdészeti úton, illetve meglévő ösvényen.
•    A területen való tartózkodáskor be kell tartani a védett és fokozottan védett területekre vonatkozó előírásokat.
•  A starthelyen található természeti értékek nem szenvedhetnek károsodást! A tevékenység végzése során a vadon élő 
    állatok zavarása (akár hangoskodással), a növények, állatok, ásványok és kőzetek gyűjtése, károsítása tilos!
•  A starthelyeket csak hulladék- és szemétmentes állapotban lehet elfoglalni és úgy is kell hátrahagyni. Fokozottan ügyelni kell a tisztaságra az egész   

 hegytetőn, illetve a megközelítési útvonalon is. A starthelyen a hulladékgyűjtésre maximális figyelemmel kell lenni!
•   A fokozottan védett területre való belépéshez, és a technikai jellegű sporttevékenység folytatásához mindenkinek rendelkezni kell természetvédelmi    

 hatóságtól származó engedéllyel.
•   Az engedélyt a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalában a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynál
 (http://kornyezetvedelem.fmkh.hu) lehet kérelmezni.

 PARKOLÁS
Parkolásra a kijelölt parkolóhelyet használd! A parkoló és a leszállóhely fizetős, melynek díját kétféle képpen térítheted meg:
1. Napidíj esetén 1000 Ft-ot helyezz el a tábla alatti kis dobozba.
2. Van lehetőség éves bérlet vásárlására is, melynek díja 6.000 Ft, ezt vagy e-mailben a sky.rope@outlook.com 
    email címen tudod igényelni vagy az üzemeltetőknél személyesen a helyszínen.

Elérhetőség
A parkoló, leszállóhely és a csörlőpálya 
üzemeltetője:

Székely Tamás e.v.
Dióssy Anna

sky.rope@outlook.com
www.orondpuszta.hu

+36 20 949 4228
+36 70 433 2886


