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10.

A Hegyimentő Szolgálat igazgatójának 2022. április 20-i utasítása, amellyel a 
Hegyimentő Szolgálat a szervezett tevékenységek végzése során a hegyvidéki 

területeken a személyi biztonságra vonatkozó utasításokat ad ki.

1. cikkely
Alapvető rendelkezések 

1. A hegyvidéki területen hegyivezetői, hegyi túravezetői tevékenység és a hegyvidéki területeken a
testkultúra területén végzett speciális tevékenységek végzése során való személyi biztonság növelése 
érdekében a Hegyimentő Szolgálat az 544/2002. sz. törvény 5. §, (1) bek., e) pontjában foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően a szervezett tevékenységek végzése során hegyvidéki területeken a 
személyi biztonság növelésére vonatkozó utasításokat ad ki. 

2. A Hegyimentő Szolgálat által a szervezett tevékenységek végzése során hegyvidéki területeken a
személyi biztonság növelése érdekében kiadott utasításokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

2. cikkely
Hatályon kívül helyező rendelkezés 

1. A jelen utasítás hatályon kívül helyezi a 2016. június 15-én kelt 9/2016. számú igazgatói utasítást,
amellyel a Hegyimentő Szolgálat a szervezett tevékenységek végzése során hegyvidéki területeken a 
személyi biztonság növelésére vonatkozó utasításokat ad ki. 

3. cikkely

1. A jelen utasítás 2022. április 20-án lép hatályba.

Mgr. Marek Biskupič, Ph.D. ezds. 
a Hegyimentő Szolgálat igazgatója 

Címzettek: a vezetés minden szintjén dolgozó felettesek 
Tájékoztatni: a Hegyimentő Szolgálat minden tisztjét és alkalmazottját.
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A HMSZ igazgatója 10/2022 sz. utasításának 1. sz. melléklete 

A Hegyi Mentőszolgálat részére kiadott, a hegyvidékeken szervezett 

tevékenységek végzésével kapcsolatos, az emberek biztonságára vonatkozó 

utasítások 

Ezen utasításokat a biztonság növelése érdekében adták ki a hegyi vezetői vagy hegyi kísérői tevékenység 

végzésével,  valamint  a testkultúrát  illető,  speciális  tevékenységek  végzésével  kapcsolatban,  mégpedig 

a Hegyi Mentőszolgálatról szóló 544/2002 Tt. sz. törvény 3. § 1 bekezdésének rendelkezése értelmében. 

Ezen utasítások nem vonatkoznak a sport- vagy egyéb rendezvények szervezésére, melyekre a városok és 

községek belterületén vagy azok közeli környékén kerül sor, ill. a sípályákon azok üzemeltetése alatt, 

a kiépített járdákon és utakon, elszállásra szolgáló létesítményekben és olyan helyeken kerül sor, melyek 

az üzemeltetésük ideje alatt a hegyvidéki közlekedési eszközökkel megközelíthetők. 

Az utasítások a Hegyi Mentőszolgálatról szóló 544/2002 Tt. sz. törvény 5. § 1 bekezdés e) pontjának 

megfelelően, a Szlovák Köztársaság Hegyivezetői Nemzeti Egyesülete, a Szlovák Hegyi Kísérők Egyesülete, 

a JAMES Szlovák Hegymászók Egylete, a Szlovák Turisták Klubja és a Szlovák Magashegységi 

Turistaegylet képviselőivel folytatott párbeszéd alapján jöttek létre. 

I. cikkely 

Alapvető kötelességek 

A hegyvidéki mozgásos tevékenység valamennyi résztvevője számára: 

Hegymászó sisak használata az UIAA nemzetközi hegymászói skála szerinti II. fokozatú vagy magasabb 

besorolású területeken végzett mozgás során.
1)

 

Hegymászó beülő heveder használata az UIAA nemzetközi hegymászói skála szerinti II. fokozatú vagy 

magasabb besorolású területeken végzett mozgás során, és azon könnyebb terepeken is, ahol a magasból 

való leesés veszélye fenyeget. 

Az UIAA nemzetközi hegymászói skála szerinti II. fokozatú vagy akár könnyebb terepeken is, ahol a 

magasból való leesés veszélye fenyeget, kötéltechnika általi biztosítást kell alkalmazni. 

Bármilyen fokozatú lavinaveszély esetén lavina jeladó készülékkel, lavinaszondával és lavinalapáttal kell 

rendelkezni. 

Az igénybevett hegymászói eszközöknek meg kell felelniük a szükséges európai szabványoknak vagy az 

UIAA standardoknak. 

Az egyes terepek nehézségi fokozatainak meghatározásához a mellékletben  közölt  skálákat  kell figyelembe 

venni. A különböző hegymászói vagy síalpinista kalauzokban feltüntetett nehézségi fokozatok nem vehetők 

figyelembe. 

1) 
A Hegyi Mentőszolgálatról szóló 544/202 Tt. sz. törvény 2g § 1. bek. b2) pontja, ill. annak későbbi módosításai. 
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Felelős személy: 

 
Az UIAA nemzetközi hegymászói skála szerinti II. fokozatú vagy magasabb  besorolású  területeken végzett 

mozgás során rendelkeznie kell a rögtönzött mentési eljáráshoz szükséges eszközökkel, legalább minimális 

mértékben: min. 2 db legalább 4 mm átmérőjű és min. 4 m hosszú rep kötél, 2 db biztosítóval ellátott 

HMS karabiner, 2 db ugyanolyan formájú, biztosító nélküli karabiner . 

 

A tevékenység végzése során rendelkeznie kell mobiltelefonnal – feltöltött akkumulátorral, a terület 

térképével (elektronikus formában is)  és a következő tartalmú elsősegély dobozzal: 3 db rugalmas pólya, 

1 pár nem steril kesztyű,  háromszögletű kendő, sebtapasz,  termofólia, 2 db steril pólya, olló/kés, Pruban 

– (fejkötés), fertőtlenítő oldat, kémiai melegítő, fájdalomcsillapító, lázcsillapító és hasmenés elleni 

orvosság. 

 

Egyúttal köteles tájékoztatni a csoportot alkotó ügyfeleket arról,  hogy feltétlenül vigyék magukkal az 

általuk hosszabb ideje szedett orvosságokat, főleg allergiások, cukorbetegek és kardiovaszkuláris 

betegségben szenvedő betegek esetében. Allergiások esetében legyen náluk az allergia elleni gyógyszer és 

főleg az EPIPEN „Adrenalin toll“, amennyiben az ügyfél rendelkezik vele, vagy egyéb antihisztamin, 

cukorbetegek esetében rendelkezni kell a cukorbetegség kezeléséhez szükséges felszereléssel (tabletták, 

inzulin, cukor, glukométer). Előzetesen kell tájékozódni az ügyfelek egészségi állapotát illetően a törvény 

által előírt módon (az ügyfélnek egyet kell értenie az egészségi állapotát illető tájékozódással), továbbá 

tájékoztatni kell őket arról, hogy a saját gyógyszereiket magukkal kell vinniük. 

 

Tilos az adott területen tevékenységet végezni 4. fokozatú lavinaveszély kihirdetése esetén, a 3. fokozatú 

lavinaveszély kihirdetése esetén pedig korlátozni és módosítani kell a programot és a személyek számát. 

 

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet által kihirdetett 3. fokozatú figyelmeztetés esetén a terepen történő 

tevékenységet korlátozni kell, a programot és a személyek számát pedig a helyzetnek megfelelően kell 

módosítani. 
 

 
Sport- és egyéb rendezvények szervezője: 

 
A hegyvidéken   történő   sport-   és   egyéb   rendezvény   szervezése,   pl.   hegyvidéken   megvalósuló, 

a testkultúrát illető, speciális tevékenységek esetén, a hegyi vezetői vagy hegyi kísérői tevékenység 

kivételével, az ilyen jellegű rendezvény szervezője legalább három nappal annak megvalósulását 

megelőzően köteles a http://www.hzs.sk/uradna-tabula/ oldalon található űrlap segítségével a hegyi 

mentőszolgálatnak bejelenteni a rendezvény jellegét és helyszínét, és szükség esetén előre meghatározott 

személy/személyek által biztosítani az elsősegélynyújtást és a Hegyi Mentőszolgálat riasztását a 18 300- 

as telefonszámon. 

 

Sport- és egyéb rendezvények szervezése esetén, a hegyvidéken megvalósuló, a testkultúrát illető, speciális 

tevékenységek és a hegyi vezetői vagy hegyi kísérői tevékenység kivételével, amennyiben: 

• arra a turistaösvényeken kívül kerül sor, 

• a rendezvény résztvevőinek száma 50-nél több, 

• a rendezvény több helyszínen zajlik, 

a szervező köteles a biztonsági intézkedéseket megtárgyalni a HMSZ illetékes területi központjának 

képviselőjével. 

 

II. cikkely 

Hegyi vezetői tevékenység 

http://www.hzs.sk/uradna-tabula/
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A hegyi vezetői tevékenység az érintett személyek hegyi és magashegységi környezetben, turista 

ösvényeken és utakon kívül történő vezetését és kísérését jelenti, továbbá kiképzés vezetését az alpinizmus 

egyes ágazatai terén: 

a) sziklán, jégen és havon, illetve ezen terepek kombinációján történő gyalog- és mászótúrák, 

b) síalpinista vagy sítúrákon, valamint rendezetlen és mély havon történő lesiklás esetén. 

 

Hegyi vezetői  tevékenységet  csak olyan  hegyivezető végezhet, aki rendelkezik  a Szlovák Köztársaság 

Hegyivezetői Nemzeti Egyesülete által kiadott, a hegyi vezetői tevékenység végzéséhez szükséges 

szakképesítést igazoló érvényes tanúsítvánnyal, vagy olyan külföldi jogi személy által kiadott 

tanúsítvánnyal, mely tagja a svájci Schwandvorsass székhelyű Hegyivezetők Egyesületei Nemzetközi 

Uniójának (UIAGM/IFMGA). 

 

A hegyivezető az adott naptári évre érvényes bélyeggel ellátott UIAGM/IFMGA nemzetközi hegyivezetői 

igazolvánnyal igazolja magát, melynek mintája az 1. sz. mellékletben található. 

 

A Szlovák    Köztársaság    Hegyivezetői    Nemzeti    Egyesületében    tömörült    hegyivezetők    jegyzéke 

a következő oldalon van közzétéve: http://www.nahvsr.sk/clenovia/ 
 
 

Az  1  hegyivezetőre  eső  maximális  ügyfélszám  a gyalogtúrákon  vagy  mászótúrákon  részt  vevő 

személyek vezetése és kísérése során: 

 

terep hegymászói skála az UIAA 

szerint 

az ügyfelek max. száma 

 
szikla 

CH, I., beleértve azt is 5 

I.-II. vagy magasabb fokozatú 3 

II. vagy magasabb fokozatú 2 

kombinált (szikla, hó, jég) 
CH, I., beleértve azt is 3 

I. vagy magasabb fokozatú 2 

eljegesedett hó és firn, jég 
30°-ig, beleértve azt is 3 

30°-tól 2 

 
 

Az  1  hegyivezetőre  eső  maximális  ügyfélszám  síalpinizmusban  vagy  sítúrán  részt  vevő  ügyfelek 

vezetése és kísérése, valamint rendezetlen, mély havon történő lesiklás során: 

 

tevékenység nehézségi fokozat az ügyfelek max. száma 

sítúrák S1, S2 6 

síalpinista túrák 
S3 6 

S4 2 

freeride - sí/snowboard 
S3 – S4 6 

S5 és magasabb 1 

túra hótaposó használatával S1, S2 10 
 

Az 1 hegyivezetőre eső maximális ügyfélszám kiképzés vezetése során: 

 

kiképzés korlátozás az ügyfelek max. száma 

a mászási technika alapjai 

a gyakorlósziklán 

VI+ szintig, beleértve azt is 4 

hegymászás sziklán és 

kombinált terepen 

VI szintig, beleértve azt is 3 

hegymászás jégen WI3 szintig, beleértve azt is 4 

síalpinizmus S3 szintig, beleértve azt is 6 

http://www.nahvsr.sk/clenovia/
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lavinaveszélyes terepen történő 

mozgás 

sí nélkül 8 

sível S3 szintig 6 

 

 
 

III. cikkely 

Hegyi túravezetői tevékenység 

A hegyi túravezetői tevékenység személyek hegyi, ill. magashegyi környezetben való vezetését 

jelenti a vezetett személyek haladását biztosító hegymászó felszerelés és eszközök használatának 

szükségessége nélkül:  

a)  a jelölt turistaösvényeken és az 

azokon kívüli túraútvonalakon hótakaró nélkül az UIAA nemzetközi skála egyes fokozatú hegymászó 

nehézségi fokozatáig, 

b)  hótakaróval fedett turistaösvényeken 

és útvonalakon kívül hótalpakkal vagy sífutó sílécekkel. 

 

A hegyi túravezetői tevékenységet olyan fizikai személy végezheti, aki rendelkezik a Szlovákiai 

Hegyivezetők Szövetsége (Slovenská asociácia horských sprievodcov) vagy a Champéry, 

Franciaország székhelyű Nemzetközi Hegyi Túravezető Egyesületek Szövetségének (UIMLA) 

tagszervezeteként működő jogi személy által kiadott, a hegyi túravezetői tevékenység végzéséhez 

érvényes szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal.  

 

A hegyi túravezető az adott naptári évben érvényes bélyeggel ellátott nemzetközi UIMLA hegyi 

túravezetői igazolvánnyal igazolja jogosultságát, melynek mintája az 1. sz. mellékletben található. 

 

A Szlovákiai Hegyivezetők Szövetsége szervezetébe tartozó hegyi túravezetők névsora a 

http://www.mountainleader.sk/horskisprievodcovia honlapon található. 

 

Az 1 hegyi túravezető által a túrákon vezethető legnagyobb ügyfélszám:  
 

terep hegymászó nehézségi fokozat az 

UIAA szerint 

legnagyobb ügyfélszám 

terep (turistaösvény is) CH-I 5 

 

Az 1 hegyi túravezető által turistaösvényeken sítúrákra vezethető legnagyobb ügyfélszám:  
 

tevékenység nehézségi fok legnagyobb ügyfélszám 

túra hótalpakkal S1, S2 10 

 

Az 1 hegyi túravezető által a természetes állapotú és mély hótakaróban túrákra vezethető 

legnagyobb ügyfélszám:  
 

tevékenység tevékenység legnagyobb ügyfélszám 

túra sífutó lécekkel S1, S2 6 

túra hótalpakkal S1, S2 10 
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Az 1 hegyi túravezető által képzésre jelentkezők legnagyobb ügyfélszáma 

 

képzés korlátozás legnagyobb ügyfélszám 

mozgás terepen CH-I 5 

mozgás terepen hótalpakkal S1, S2 6 

 

 
 

IV. cikkely 

A testkultúrát illető, speciális tevékenységek végzése hegyvidéki területeken 

 
A testkultúrával   kapcsolatosan   végzett   speciális   tevékenység   olyan   tevékenységet   jelent,   melyet 

a testkultúra   egyes   területeire   specializálódott   szakember   –   instruktor   –   végez   (a   továbbiakban 

„instruktor“). Ezen utasítások kapcsán a testkultúra olyan szervezett (egyéni vagy csoportos) 

tevékenységeket foglal magában, melyek a tesnevelési, turisztikai, sport- és mozgásos-rekreációs 

aktivitásokkal függnek össze a következő területeken: 

• hegymászás (mászás a hegyekben, síalpinizmus, jégmászás, sziklamászás, drytooling), 

• magashegységi turisztika (mozgás a jelzett turistaösvényeken és azokon kívül), 

• turisztika (mozgás a jelzett turistaösvényeken). 

 

A kiképzést az adott sport területén olyan instruktor vezeti, aki megfelelő elméleti ismeretekkel, gyakorlati 

tapasztalatokkal és készségekkel rendelkezik, melyek lehetővé teszik számára a sporttal kapcsolatos 

felkészülés vezetését a rekreációs, teljesítménysport vagy a versenysport szintjén. A kiképzés folyamatában 

betartják a didaktikai elveket, és a kiképzést az adott sportág vonatkozásában illetékes szervezet aktuális 

módszertanának megfelelően vezetik. A kiképzés célja a résztvevő tudásának és gyakorlati készségeinek 

fejlesztése. 

 

Az instruktor az adott kategória szakembere: 

• I. – III. képesítési szinttel rendelkező instruktor. 

 

Az instruktor öt évnél nem régebbi tanúsítvánnyal igazolja magát, melyet az illetékes akkreditált intézmény 

adott ki. 

 

A Szlovák Magashegységi Turistaegylet instruktori tanúsítványának  mintája  a 2.  sz.  mellékletben található. 

 

A Szlovák Turisták Klubja instruktori tanúsítványának mintája a 3. sz. mellékletben található. 

 

A JAMES Szlovák Hegymászók Egylete instruktori tanúsítványának mintája a 4. sz. mellékletben található. 

 

Azon akkreditált oktatási intézmények jegyzéke, melyek jogosultak a testkultúra területén végzett speciális 

tevékenységekre vonatkozó szakképesítést igazoló tanúsítvány kiadására (az egyes szakképesítések 

megnevezésével együtt): 

https://www.minedu.sk/data/files/5432.xls 
 

A  JAMES  Szlovák  Hegymászók  Egyletébe  tömörült  hegymászó  instruktorok  jegyzéke  a következő 

oldalon található: http://www.james.sk/articles.asp?pageid=31&id_dependency=2705, MCI és SMI füzet. 
 

A Szlovák  Turisták  Klubjába  tömörült  magashegységi  turisztikai  instruktorok  jegyzéke  a következő 

oldalon  található:  http://www.kst.sk/index.php/vysokohorska-turistika-cinnosti-69 
 

A Szlovák  Magashegységi  Turistaegyletbe  tömörült  magashegységi  turisztikai  instruktorok  jegyzéke 

a következő oldalon található: http://www.svts.sk/metodika/instruktori/ 

A feltüntetett rendelkezések úgyszintén vonatkoznak a turisztika és hegymászás iránt érdeklődő tagokat 

http://www.minedu.sk/data/files/5432.xls
http://www.james.sk/articles.asp?pageid=31&amp;id_dependency=2705
http://www.kst.sk/index.php/vysokohorska-turistika-cinnosti-69
http://www.svts.sk/metodika/instruktori/
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tömörítő külföldi egyletek és klubok instruktoraira is. 

 

 
 

A kiképzés vezetése során az 1 hegymászó instruktorra eső résztvevők maximális száma, miközben 

1 kötélen legfeljebb 3 személy lehet: 

 

kiképzés korlátozás az ügyfelek/tagok max. száma 

hegymászás sziklán és 

kombinált terepen 

VI szintig, beleértve azt is 3 

hegymászás jégen WI3 szintig, beleértve azt is 4 
 

A kiképzés vezetése során az 1 síalpinista instruktorra eső résztvevők maximális száma: 

 

kiképzés korlátozás az ügyfelek/tagok max. száma 

 
síalpinizmus 

S1, S2 6 

S3, S4 3 

S5 és magasabb fokozat 1 

 

 

 
 

A kiképzés  vezetése  során  az  1  magashegységi  turisztikai  instruktorra eső  résztvevők  maximális 

száma: 

 

kiképzés korlátozás az ügyfelek/tagok max. száma 

 

magashegységi turisztika 

CH, I szintig, beleértve azt is 5 

I., II. szintnél magasabb, 

beleértve azokat is 

3 

 
 

Az 1 magashegységi turisztikai instruktorra – felelős csoportvezetőre – eső résztvevők maximális 

száma: 

 

klubaktivitások korlátozás az ügyfelek/tagok max. száma 

magashegységi turisztika II. szintig, beleértve azt is 5 

a csoportot úgy kell felszerelni és megszervezni, hogy az életet és egészséget veszélyeztető, hirtelen 

bekövetkezett helyzet esetén képes legyen két független kötélcsoportot kialakítani 
 

A kiképzés vezetése során az 1 turisztikai instruktorra eső résztvevők maximális száma: 

 

kiképzés korlátozás az ügyfelek/tagok max. száma 

turisztika jelzett turistaösvények 10 

 
 

Az 1 instruktorra – felelős csoportvezetőre – eső, a turisztikán résztvevők maximális száma: 

 

klubaktivitások korlátozás az ügyfelek/tagok max. száma 

turisztika jelzett turistaösvények 20 
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Megjegyzés: A személyek (ügyfelek, résztvevők, tagok) feltüntetett száma ideális időjárási  feltételek esetére 

értendő, az időjárási feltételek megváltozása esetén,  tekintettel  a személyek  biztonságára, fontolóra kell 

venni a személyek számát. 
 

 
V. cikkely 

Iskolai kirándulások 

 
Az olyan jelzett turistaösvényekre szervezett iskolai kirándulások során, melyek nincsenek ellátva feljutást 

segítő mesterséges segédeszközökkel (létrák, ácskapcsok stb.), a szervező köteles minden 10 gyerekhez 2 

felelős személyt biztosítani, miközben egyúttal érvényes, hogy egy felelős személy a csoport élén, a másik 

felelős személy pedig a csoport végén halad. Minden további 10 gyerekhez egy további felelős személyt 

kell biztosítani. 

 

Az olyan jelzett turistaösvényekre szervezett iskolai kirándulások során, melyek el vannak látva feljutást 

segítő mesterséges segédeszközökkel (létrák, ácskapcsok stb.), a szervező az általános iskola felső 

tagozatától a csoportot a következőképpen köteles biztosítani: 

5 gyerekig 2 felelős személy, 

10 gyerekig 3 felelős személy, 

20 gyerekig 4 felelős személy, 

30 gyerekig 5 felelős személy, 

40 gyerekig 6 felelős személy, 

miközben egyúttal  érvényes,  hogy  egy  felelős  személy  a csoport  élén,  a másik felelős  személy pedig 

a csoport végén halad. Iskolai kirándulásokat az általános iskola alsó tagozata számára nem ajánlott olyan 

jelzett turistaösvényekre szervezni, melyek el vannak látva feljutást segítő mesterséges segédeszközökkel 

(létrák, ácskapcsok stb.). 
 

 
VI. cikkely 

 
Ezen utasítások nem érintik az érvényes jogszabályokból adódó kötelességeket, pl. a Szlovák Köztársaság 

területén történő, határon átnyúló szolgáltatások bejelentése http://www.minv.sk/?cezhranicne- 

poskytovanie-sluzieb, továbbá nem érintik a törvényből adódó, a természet- és tájvédelmet illető 

korlátozásokat, látogatási szabályzatokat, az ingatlanok tulajdonjogát, továbbá a  más  jogszabályokból adódó 

egyéb jogokat és kötelességeket. 

http://www.minv.sk/?cezhranicne-
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1. sz. MELLÉKLET – UIAGM/IFMGA és UIMLA tanúsítvány és igazolvány mintája 
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2. sz. MELLÉKLET – a Szlovák Magashegységi Turistaegylet instruktori tanúsítványának és igazolványának mintája 
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3. sz. MELLÉKLET – a Szlovák Turisták Klubja instruktori tanúsítványának és igazolványának mintája 
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4. sz. MELLÉKLET – a JAMES Szlovák Hegymászók Egylete instruktori tanúsítványának és igazolványának mintája 
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5. sz. MELLÉKLET – az UIAA szerinti mászási nehézségi skála 

 

Fokozat Leírás 

 

I. 
Könnyű a sziklamászás legegyszerűbb formája, de már nem gyaloglásra 

alkalmas terep; az egyensúly megtartására szükséges a kéz használata 

Kisebb nehézségek kezdők esetében szükséges s kötélbiztosítás, nem szédülhetnek 

 

II. 

Mérsékelten 
nehéz 

itt   kezdődik  a valódi   mászás,   mely  során  szükséges   a hárompont 

technika 

Mérsékelt 

nehézségek 
az igényesebb helyeken kötélbiztosítás szükséges 

 

 
III. 

Közepesen nehéz 
a  jó  fogással  rendelkező  függőleges  szakaszok  vagy  áthajlások  már 

fizikai erőt igényelnek 

Közepes 
nehézségek 

az igényesebb helyeken köztes biztosítás ajánlott; a gyakorlott és 

tapasztalt mászók az ilyen nehézségi fokozatú szakaszokat még kötél 

nélkül is leküzdhetik 

 

IV. 

Nehéz 
ezen  a fokon  kezdődik  az  igazi  mászás;  kellő  mászási  tapasztalatok 

feltétlenül szükségesek 

Nagy nehézségek 
a   mászási   szakaszok   általában   több   biztosítást   is   igényelnek; 

a kötélbiztosítás a tapasztalt és gyakorlott mászók esetében is általános 

 

 
V. 

 

Nagyon nehéz 

a mászás nagyobb igénybevételt jelent a fizikai kondíció, a technika és 

a tapasztalatok szempontjából; az Alpokban az ezen besorolású hosszú 

utak nagy eseménynek számítanak 

Nagyon nagy 
nehézségek 

növekszik a köztes biztosítások száma 

 

VI. 

Rendkívül nehéz 
a  mászás  átlagon  felüli  képességeket  és  kiváló  edzettséget  igényel; 

a nagy igénybevételhez gyakran társulnak a kis állomáshelyek 

Rendkívül nagy 
nehézségek 

a biztosítás természetesnek számít 

 

 

VII. 

 

Szélsőségesen 

nehéz 

csak magas fokú edzettséggel és speciális felszereléssel küzdhető le; 

a kiváló mászóknak is az adott sziklatípusra vonatkozó, speciális 

felkészülésre van szükségük ahhoz, hogy az ilyen fokozatú szakaszokat 

megbízhatóan, leesés nélkül mászhassák meg 

Szokatlanul nagy 
nehézségek 

a tökéletes biztosítási technika feltétlenül szükséges 

 

VIII -IX 
Az előző 

nehézségek 
fokozódása 

nagyon nagy követelmények a speciális felkészülést és a felszerelést 

illetően, a kiálló részeket és a szélsőséges fokozatú  szakaszokat gyakran 

csak az előzetes gyakorlást és mozgási szokások elsajátítását követően 

lehet teljesíteni; csakis csúcsteljesítményű mászók számára. 

 

 

X -XI. 

A mászási 
lehetőségek 

jelenlegi határa 
szabad mászás 

esetén 

az előzetes gyakorlás feltétlenül szükséges, a legjobb csúcsmászók sem 

képesek az ilyen fokozotú szakaszok gyakori megismétlésére, 

teljesítéséhez ideális feltételek (külső és pszichikai) és a teljesítményre 

való tökéletes összpontosítás szükséges; egyelőre ez a  fokozat  csak felső 

biztosítással vagy előre elhelyezett  biztosítási  pontokkal teljesíthető 
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6. sz. MELLÉKLET – Traynard skála - síalpinizmus 

 

Fokozat Leírás 

S1 sík jellegű terep 

S2 enyhén lejtős, széles terep 30° dőlésszögig, meredek szakaszok nélkül 

S3 
lejtők  és  nem  túlságosan  exponált  árkok  30°  -  35°  dőlésszöggel,  néhol  rövidebb 

meredek szakaszokkal 

S4 árkok és lejtők 40° - 45° dőlésszöggel, ha az expozíció nem túlságosan nagy 

S5 45° - 55° dőlésszögű árkok, nagy expozícióval 

S6 50° feletti dőlésszög nagy expozíció mellett, ellenkező esetben több mint 55° 

S7 
a lejtő dőlésszöge 60°, ugrások sziklás sávokon és jégrepedéseken keresztül, nagyon 

meredek lejtőkön 

 
 

7. sz. MELLÉKLET – Alpsi skála a jégeséseken történő mászáshoz 

 

Fokozat Leírás 

WI1 
Kis dőlészögű emelkedő. Nincs szükség jégcsákányra a mászás során. 

WI2 
Kisebb dőlészőgű (60 fokos összefüggő jég), megfelelő technikával 1 jégcsákánnyal is 

könnyedén mászható. 

WI3 Általában 60-70 fokos meredekségű jégfal, max. 4 méteres, közel függőleges 

fellépésekkel. Megfelelő pihenőhelyekkel és jó biztosítási lehetőségekkel. 

WI4 Közel függőleges, 10 méteres fellépések. A jégcsavarok elhelyezése sokszor nehéz 

helyzetben történik, kevés pihenőhely. 

WI5 Közel függőleges, vagy függőleges, 20 méteres fellépések néhány jó pihenőhellyel. A 

jégcsavarok elhelyezése sokszor nehéz helyzetben történik. 

WI6 A teljes kötélhosszban függőleges jégmászás (30-60 méter) pihenési lehetőség nélkül. 

Nagyon jó állóképességet és kiváló technikai tudást igényel. 

WI7 
Folyamatosan áthajló, pihenési lehetőség nélkül. A biztosítási pont elhelyezése 

lehetetlen, vagy nagyon nehezen kivitelezhető. 

WI8 A WI7-nél magasabb nehézségi fok és nagyobb veszély. 
 

Rövidítések: 

 

UIAGM – Hegyivezetők Egyesületei Nemzetközi Uniója 

UIMLA – nem állami nemzetközi szervezet, egyesíti a hegyi kísérők nemzeti egyesületeit 

UIAA – Nemzetközi Hegymászó Szövetség 
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