RENDELETE
A kassai Kerületi Környezetvédelmi Hivatal
1/2004 sz., 2004 március 19.-én kelt
a Dobsinai-jégbarlang Nemzeti Természeti Emlék látogatási szabályzatáról
A kassai Kerületi Környezetvédelmi Hivatal, az 543/2002 sz., a természet és táj védelméről szóló törvény
(továbbiakban csak „törvény“) 24. § -a 19. bekezdése, valamint az 525/2003 sz., a környezet állami hatósági
kezeléséről szóló törvény 7. §-a 2. bekezdése alapján a Szlovákiai Barlangok Igazgatóságával való
megtárgyalása után elrendeli:
§1
A rendelet célja
A rendelet célja hozzájárulni a Dobsinai-jégbarlang Nemzeti Természeti Emlék (tovább csak „barlang“)
védelméhez és megfelelő hasznosításához kulturális-oktatási célokra, a terület védelméről, a barlang
hasznosításáról és látogatóinak viselkedésmódjáról szóló részletek meghatározásával.
§2
Alapfogalmak
E rendelet szerint
- a barlang látogatója minden fizikai személy, amely a barlang járataiba belép kulturális-oktatási vagy
gyógyászati hasznosítás célból,
- a barlang kulturális-oktatási hasznosítása minden szervezett belépés és a barlang megnyitott részeinek
látogatása természeti és történelmi értékeinek megismerése céljából, valamint minden testnevelési,
sport vagy kulturális-oktatási, vagy más társadalmi rendezvény keretén belül szervezett belépés és
barlangban tartózkodás a törvény 24. §-a 4. bekezdése i) betűje értelmében,
- gyógykezelés minden szervezett belépés és barlangban tartózkodás a barlang-gyógyászat és
szpeleoklimatikus benttartózkodás keretén belül,
- a barlang üzemeltetője a Szlovákiai Barlangok Igazgatósága,
- túravezető az üzemeltető által kijelölt, láthatóan és a látogatóktól eltérő módon megjelölt személy.
§3
A barlang hasznosításának feltételei
1.
2.
3.

4.
5.

A látogatóknak és az üzemeltetőnek a barlang védelmére és a látogatók biztonságára vonatkozó
alapkötelességeit a törvény 24. § -a 4. és 17. bekezdése tartalmazza.
A nyitvatartási idő és a belépési időpontok az 1 sz. mellékletben vannak feltüntetve
A barlangba belépni és járataiban közlekedni csak túravezetővel a látogatási útvonalon, vagy más kijelölt
vonalon (továbbiakban csak „a barlang látogatási útvonala“) lehet. A barlang látogatási útvonala a 2. sz.
mellékletben van feltüntetve.
A belépés előtt és a látogatás alatt a látogató köteles betartani a túravezető utasításait.
A látogatóknak tilos
- a barlangba belépni kutyával vagy más állatokkal, nagyobb poggyásszal mint 50 x 35 x 25 cm, alkohol
vagy kábítószer hatása alatt,
- a cseppkőképződményeket megérinteni, rongálni vagy tönkretenni valamint rongálni vagy tönkretenni a
barlangi ökoszisztéma további elemeit,
- ásványokat, kövületeket és ősmaradványokat valamint azok részeit gyűjteni,
- a denevéreket és más állatokat zavarni, megfogni vagy megölni,
- szemetelni, dohányozni vagy más módon szennyezni a földalatti járatokat,
- élelmiszert vagy italt fogyasztani,
- megzavarni a csendet és a nyugalmat, vagy más módon zavarni a túravezető látogatókhoz intézett
túraszövegét,
- megérinteni a villanyberendezést,
- rongálni a barlang műszaki berendezését,
- saját világítóeszközzel zavarni a látogatás menetét, elvakítani a látogatókat,
- a látogatási útvonalról letérni, azon kívül közlekedni,
- eltávolodni a túravezető által vezetett csoporttól, késleltetni vagy korlátozni a többi látogató mozgását.

6.

A túravezető ismételt figyelmeztetés után jogosult a látogatás menetét megszakítani és a barlangból a
beléptidíj megtérítése nélkül kivezetni azt a látogatót, amelyik a 4. és 5. bekezdésekkel ellentétesen
viselkedik.
§4
Záró rendelkezések

E rendelet jogerőre emelkedése napjával hatályát veszti a rozsnyói Járási Környezetvédelmi Hivatal
vízgazdálkodási és természetvédelmi részlegének 1995. április 19-én kelt SŠOPaK-129/1995 sz. a Domica,
Gombaszögi-barlang, Dobsinai-jégbarlang és az Ochtinai-aragonitbarlang látogatási szabályáról szóló rendelete.
§5
Hatálybalépés
E rendelet 2004. április 1-én lép hatályba.
Ing. Oliver Kovács s. k.
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