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Összeállította:  
Gaál Péter - Ipari alpintechnikai-, munkabiztonsági oktatási szakértő, Mester ipari alpinista 

 

 

Oktatási segédanyagként való használata kizárólag a 4G Training Kft. és a GPH 
Rope Kft. oktatási tematikáján alapuló elméleti és gyakorlati képzéssel együtt 
használható! Nem helyettesíti a szakmai oktatók által tartott gyakorlati képzést. 
Az anyag felépítésében illeszkedik az oktatás tematikájához, így annak struktúrája 
egy kívülálló olvasó, érdeklődő számára nem feltétlenül egyértelmű. 
Verzió szám: 1.0                                  Anyag összeállításának lezárása: 2021. március 20. 
 

 

Az összeállítás csak egyben és magán célra használható föl, más módon történő 
hasznosítása kizárólag az anyag összeállítójának írásos engedélyével történhet! 
 

A szerző mindent megtett annak érdekében, hogy a könyvben található információk 
a kiadás időpontjában pontosak legyenek, de nem vállal felelőséget, az anyag 
használatából eredő bármilyen nemű sérülés, baleset miatt. 
 

Amennyiben kérdése, észrevétele, építő jellegű kritikája van anyagunkkal 
kapcsolatosan, úgy azt a 4gtrainingkft@gmail.com mail címre várjuk! 
 
 
 
 
 
Az összeállításban szereplő képek, ábrák, illusztrációk, azok tulajdonosainak 
engedélyével kerültek felhasználásra! 
 
Köszönetünket fejezzük ki ezért a PETZL, BEAL, SINGING ROCK, CAMP, LANEX-
TENDON, KONG, EDELRID, CLIMBING TECHNOLOGY cégeknek és azok 
képviseleteinek!  
Akiknek köszönettel és hálával tartozom az anyag elkészítéséért:  
Várdai Attila, Pál Vincze, Kovács Tamás, Pető János, Himer József, Gaszner Róbert, Gyurkó 
Gábor, Szabó László, Gaál Anna 
 

 

 
 

 

 

 
 

    

 
Oktatási szemléletünk: 

„Mondd el nekem, és én hallom. Mutasd meg és látom.  
Hagyd, hogy csináljam és én megértem.” 

-  Konfuciusz - 
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„FERRATA” TÚRAVEZETŐ 
- „VASALT ÚT”, VIA FERRATA - 

ÜZEMELTETŐ SZEMÉLYZET 
biztonságtechnikai képzés oktatási segédanyaga 

    Csak belső használatra! 
1. Bevezető 
 
1.1. A „Vasalt utak”, „Via Ferratak”, „Klettersteigek” kialakulása 
 
„Vasalt utak”, „Via Ferrata, „Klettersteig” egy azon tevékenység különböző nyelven, 
szakzsargonban való megnevezése. Lényege, egy olyan – általában – sziklán 
történő mozgáshoz, mászáshoz kapcsolódik, amikor a felhasználó saját magát 
(egyes esetekben, ez társbiztosítással, mentéssel egészülhet ki) előre meghatározott 
és kialakított vonalvezetésű sodronykötelek, egyéb biztosítási elemek 
felhasználásával döntően önbiztostást alkalmaz. Bizonyos felhasználói kör esetén az 
útvonal teljesítése társbiztosítással is megoldható.  
A megfelelő védelmet adó biztosítás alapeleme a kimondottan a tevékenységhez 
kialakított védőeszközök rendszerben történő alkalmazása.  
 
Az első u.n. via ferratakat 1843-ban ausztriában (Stájerország, Dachstein) építették 
meg. Majd több nagy alpesi heygcsúcs eléréséhez segítségként létesültek továbbiak, 
mint pl. Grossglockner, Zugspitze. 
Szomorú, de történelmi tény, hogy az I. 
Világégés során, főleg a Dolomitokban 
telepítettek, nagyszabású „Via Ferrata” 
utakat, melyektől nem is olyan hosszú vasalt 
út J vezetett a ma világviszonylatban - így 
hazánkban - is gyorsan terjedő ilyen jellegű 
sziklautak kiépítéséig, használatáig.  
Ha így nézük, nemzetünk fiai is ott volt a 
ferrata utak „születésénél”, még ha ennek 
annyira nem is örültek... 
A tevékenység a technikailag nehezebb 
túrautak és a sziklamászás között 
helyezhető el, azonban annak bizonyos 
korlátaival, problémáival is számolni kell. 
Elsődlegesen kitett túraútvonalak megfelelő 
biztosításához volt köthető ezen technikai 
rendszer elterjedése. A határok bizonyos 
feszegetése vezetett a nehezebb, már 
mászósportértékű utak megjelenéséig. Így 
ehhez igazítottan nehézségi skálarendszerek is kialakításra kerültek. Azonban a 
különbségtétel biztonsági szempontokat figyelembe véve létfontosságú. A 
biztosításra sok esetben az objektív veszélyek miatt van szükség, mint rovarcsípés, 
fogás kiszakadása, kőhullás, megcsúszás, egyensúlyvesztés, másik személy hatása, 
stb. A mászótechnikai nehézségek során viszont kiemelt fontosságú a megfelelő 
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biztosítási mód alkalmazása. Így itt kell meghúzni bizonyos határokat. Szükséges 
kimondani, hogy egyes biztosítási szituációkban nem nyújt ez a biztosítási technika 
kellő mértékű védelmet. Olyan esetbe, amikor elméletileg minden megfelelő úgy, 
mint pályarendszer és biztosító eszközrendszer, mégis súlyos, akár életveszélyes 
sérülés lehetőségét sem lehet kizárni, abban 
az esetben az alap koncepcióban van a hiba. 
Mivel ezeket a „Vasalt utakat” elsődlegesen 
laikus felhasználók veszik igénybe, így azok 
számára - kellő tudás hiányát feltételezve - 
hamis biztonságérzetet ad a folyamatos 
biztosítás megléte. Ezen tényezők miatt az 
utak kiépítésében ezeket kiemelten 
figyelembe kell venni.  
Azon felhasználók, akik a nagyobb fizikai nehézségeket keresik a mászás területén, 
inkább a sziklamászás és azok biztosítási technikáinak irányába fejlesszék magukat 
megfelelő képzettség megszerzésének bírtokában!  
A „Vasalt utak” kiépítése a függőleges világot nagyon sok ember számára nyitja meg, 
akiknek nincs jelentős képzettsége vagy tapasztalata.  
A hazai via ferrátáknál (vasalt utaknál) a cél nem elsődlegesen az, hogy egy hegy 
csúcsára felvigyenek, hanem a kalandparkokhoz hasonlatos, változatos jellegű, 
élménydús kikapcsolódást biztosítsanak. Kötélhidak, létrák és egyéb műtárgyak 
teszik élvezetesebbé az útvonalat. Így ezek kihívással teli szabadidősport 
lehetőségeket biztosítsanak a természetjáró érdeklődőknek. Igazi tömegsport jellegű 
érdeklődésre kell felkészülni minden előnyével és hátrányával együtt! 
Így a „Vasalt utak” sportolási forma talán közelebb van az önfeledt örömhöz, vagy a 
természet élvezetéhez, mint a sziklamászás vagy a hegymászás. Külföldön a 
széleskörű infrastruktúra már áthatja a hegyvidéki környezetet az Alpokban, és így 
követendő példának tekinthető a hazai további fejlődéshez. Ezért az újonnan 
létesítendő „Vasalt utak” kiépítése megköveteli a természeti környezetben való 
további beavatkozás következményeinek vizsgálatát. Végső soron a térségek 
fenntartható fejlődésének kell elsőbbséget élveznie. Ez a prioritás nagyon szigorú 
követelményeket támaszt a környezeti hatásokkal, a biztonsággal és a „Vasalt utak” 
sportként értékelt etikájával, esztétikájával kapcsolatban is. 
Örvendetes tény, hogy Magyarországon már jó pár „Vasalt út” létezik és számuk 
gyorsan növekszik. Ahhoz, hogy ezeket az útvonalakat nagy örömmel és minél 
biztonságosabban lehessen használni egy szigorú, lehetőség szerint részletes 
eljárási rend kidolgozására van szükség.  
Csak akkor valósulhat meg ez az elvárás, ha minden érdekelt fél megfelelően 
viszonyul a tevékenység kritériumrendszerének teljesítéséhez. Ezek alapján közös 
ügy, hogy egy jól működő és széles körben elfogadott, szervezett, szeretett 
szabadidős sporttevékenység részesei lehessünk. Anyagunk elsődlegesen azt 
célozza meg, hogy egy adott ferrata üzemeltetője, annak kezelő személyzete minél 
több használható információhoz jusson tevékenységéhez kapcsolódóan. Az anyag 
nem fog tudni minden szegmensre részletesen kitérni, de azon vagyunk, hogy azt 
folyamatosan fejlesszük, bővítsük. Ehhez kérjük is az esetleges olvasó építő jellegű 
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megállapításait, tapasztalatait! Közös – egyelőre utópisztikusnak tűnő módon - cél, 
hogy a hazai ferrata útvonalak minél inkább az élményekről, örömről és ne 
társadalmi feszültségek kioltását célzó éles kritikákról, társaságok megosztásáról és 
balesetekről szóljon. 
Tudatában vagyunk, hogy összeállításunknak egy része nem izgalmas, inkább 
száraz jogszabály, szabványismeretnek tűnik, de ezzel is foglalkozni kell és kisérletet 
teszünk ezek némileg érdekesebbé, életközelivé tételére. 
 
Filozófia, szemlélet –  
A tevékenység természetéből adódóan bizonyos sérülések kockázatát nem lehet 
kizárni. Ugyanakkor a biztonságtechnikai szabályzási rendszer célja, hogy a 
szabálykövető felhasználók esetében az esetleges baleseti események során azok 
kockázatait, hatásait a lehető legkisebb mértékűre lehessen csökkenteni. 
Kialakításnál elsődlegesen az olyan felhasználói körrel kell számolni, akik 
szabálykövető magatartást tanúsítanak, ennek megfelelően a védőeszközeik is a 
tevékenységhez igazítottan vannak alkalmazva. Kivitelezésnél csak korlátozottan 
lehet számításba venni a szabályszegő magatartást mutató felhasználókat. 
Az alapfilozófiánál kiemelt szempontnak kell tekinteni a természet tiszteletét, a 
környezetbe történő "minél kevesebb és csak amennyire szükséges" beavatkozást, 
átalakítást. 
 
Érdekes fejlemény, hogy bár Magyarországon a tevékenység viszonylag újkeletű, a 
jogalkotó kisérletet tesz kivitelezéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó rendeleti 
szinten történő szabályzására. 2020. november 30-án új rendelet lépett hatályba, 
mely szórakoztatási célú sporteszközként foglalkozik vele – 24/2020. (VII. 3.) ITM 
rendelet – így ennek követelményei váltak mérvadóvá. (!) ”Vasalt utakra” vonatkozó 
kivonatolt rendelkezéseit lásd a 10. sz. mellékletben. 
 
Megjegyzés: 2016. december 31-i hatállyal megszűnt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság. Az NFH általános jogutódja az NFM, valamint a másodfokú ügyekben országos 
illetőséggel a Pest Megyei Kormányhivatal. Első fokon a területileg illetékes járási 
fogyasztóvédelmi hivatal jár el. Jelenleg még nem kell számolniuk a ferrata üzemeltetőknek, 
hogy a hivatal emberei zargatnák őket. Életszererű, de talán némi „sajátos” lobbiérdekből 
adódóan a „vasat utak”-kal szinte egyedi módon kivételezik a rendelet. Ez azomban az első 
média által is nyílvánosság elé kerülő balesetig lesz így. A tevékenység újszerűségéből és 
sajátosságaiból adódóan pedig lesz. Nem kell járatosnak lenni a tarot kártyavetésben, hogy 
előre készüljünk majd a jogszabályi változásra is. 
 
A tevékenység nagyszerűségét az is adja, hogy nem kell nagy fokú felkészültség, 
tanulás ahoz, hogy élvezzük a sport előnyeit, izgalamit, kihívásait, szépségeit. Sok 
embert megmozgat és akár életformává is válhat. Azt is be kell azonban látnunk, 
hogy többnyire a laikus mászó nem feltétlenül látja az útvonalak közötti különbséget. 
Le kell szögezni, hogy a ferrata alap esetben nem kalandpark. Nincsen folyamatos 
kontroll, felügyelet, gyors segítségnyújtásra lehetőség. Lényegesen nagyobb egyéni, 
személyi felelőség van a felhasználón. Ez pedig tovább fokozódik, ha esetleg olyan 
lelkes mászó visz túrára laikusokat, aki maga sincsen tisztában a tevékenység valós 
kockázataival. Közösségi oldalakon látni, hogy milyen alapvető hiányosságok 
vannak még az emberek fejében. Miért kell a védősisak? Miért szükséges máskép 
biztosítani a gyermeket, mint magunkat? Az újszerűséggel együtt ezen mászási fajta 
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kultúrája is most érlelődik, formálódik. Így közösen kell megpróbálnunk képviselni a 
megfelelő szinvonal meghúzásával a tevékenység biztonságos hátterét és képezni 
annak résztvevőit. 
 
A legalapvetőbb kiemelt cél a biztonságos üzemeltetés. Könnyen belátható, hogy az 
egyik legfontosabb biztonsági tényező a képzett és felelőségtudó üzemeltető. Lehet 
bármilyen magas műszaki minőségű az adott pálya kialakítása, profi a felszerelés, 
ha a „laikus” mászó képzetlen, felelőtlen, a baleset bármikor bekövetkezhet. Ezen 
gondolatok életszerűtlennek tünhetnek ferrata környezetben, mert nem lehet minden 
mászó mellett ott állni, mely igaz is, de a vezetett túrák, felügyelt napok során a 
kockázatok lényegesen csökkenthetőek, mely elvárás is, amikor a megbízás egy 
túra, egy „nyilt nap” biztonságos levezetéséről szól. A jogszabály kivételezettsége 
pedig látszólagos, mert az üzemeltetőnek markáns személyi felelősége van bizonyos 
elvárásokat illetően. Damoklész kardja pedig jelen van.... 
 
Összeállított anyagunk fő célja is így az, hogy a hazai „Ferrata túravezető”, „Vasalt út 
kezelő” - üzemeltető személyzet - minnél képzettebb, tájékozottabb legyen, mert 
csak így lehet az élvezetes tevékenységhez biztonságos hátteret nyújtani.  
 

Ehhez jó képzést kívánunk, bízva a szükséges tudás megszerzésében és 
megfelelő alkalmazásában! 

Telepítés, kivitelezés 
 
Vasalt mászóösvények kiépítéséhez kapcsolódó szabványi követelmények 
 
„Vasalt út” - Via Ferrata 
Szabvány által leírt definíciója - Sodronyköteles mászóút, ahol a felhasználó előre 
felszerelt elemek használatával, ellenőrzés nélkül, speciális védőeszközrendszer 
használata mellett, önbiztosítással halad. 
Megjegyzés: a sodronykötelek/kábelek puszta jelenléte a hegyi úton még nem 
valósítja meg a Via Ferrata fogalmát  
 
A drótkötelet a sziklafalba beragasztott betonacélokkal rögzítik. A rögzítési pontok 
távolsága átlagosan 3-4 méter, de nem haladhatja meg az 5 métert, kivéve a hidakat 
és az átcsúszó pályákat. A speciális kiképzésű betonacélokat a befúrt lyukakban, 
kőzetragasztóval rögzítik. A furatok (beragasztási) mélysége ~25 cm. Minden 
acélszerelvény horganyzott kivitelben készül. A kivitelezést az EN 16869 szabvány 
előírásai szerint kell elvégezni. (Jellemzően a szerelvény lapított végébe épített, U-
alakú kötélbilincsek alkalmazásával) 
A pályarendszer erőtanilag kritikus része a pálya- és biztostóelemek (különösen a 
feszített kábelek végeinek) rögzítése. A természetes kőzetek fizikai paramétereinek 
jelentős szórása miatt a kapcsolatok ellenállása pontosan nem meghatározható, de 
a méretezéshez egyszerű, konzervatív elméletek rendelkezésre állnak és helyszíni 
próbaterhelésekkel az elvárt teherbírás megléte is ellenőrizhető. Szerkesztési 
szabály, hogy két rögzítőpont közti távolság függőlegesen vezetett szakaszokon 
maximum 3,0 m, vízszintes részeken legfeljebb 6,0 m lehet. (Az induló szakasz első 
rögzítésére vonatkozóan külön szabályok is vonatkoznak.) 
Kelet-Alpokban is alkalmazott rendszer (ún. eastern alps system) szerint oldották 
meg az előfeszítés nélküli biztosítókötél rögzítését. Ebben az esetben a 
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biztosítókötelet speciális acélszerelvényekhez kapcsolják (jellemzően a szerelvény 
lapított végébe épített, U-alakú kötélbilincsek alkalmazásával). 
 
A via ferrata kötélszerkezeteinek mértékadó terhelése is a biztosítókötél által 
rögzített felhasználó eséséből származó dinamikus hatás. Ezt vízszintes 
elrendezésű biztosítókábel esetén két rögzítési pont között, mezőközépen, 
függőleges kábel esetén az adott szakasz alsó rögzítőelemén működő koncentrált 
erővel lehet modellezni. A szabvány függőlegesnek értelmez egy adott 
pályaszakaszt, ha két rögzítési pontot összekötő egyenes a vízszintessel 25°-nál 
nagyobb szöget zár be. 
Az esésből származó terhelés értékét az előírások jellemzően az esési tényező 
(definíció szerint: az esési hossznak és a zuhanást megtartó – függőleges irányú - 
biztosító rendszer hosszának hányadosa) függvénye. Érzékeltetésképpen, a 
kalandparkok kötélpályái esetén az MSZ EN 15567 j. szabvány alapján 0,5-ös esési 
tényező felett 6,0 kN értékű koncentrált felhasználói terhelést kell figyelembe venni 
(ami számszakilag egyezik az MSZ EN 1991-1-6 j. szabvány zuhanásból származó 
értékével). A Via Ferrata útvonalak függőleges szakaszain akár 5 (!) körüli esési 
tényező is kialakulhat. A terhelés számszaki értéke függőleges- és vízszintes 
szakaszon is azonos. A vonatkozó termékszabvány 80 kg testtömegű felhasználókat 
vesz alapul, egy pályaszakaszon egyszerre két felhasználó terhelését kell 
figyelembe venni. A koncentrált hasznos teher alap- és rendkívüli értéke ennek 
megfelelően, rendre Ftraf= 1,6 kN, illetve Fexc=9,2 kN. A rendkívüli terhelés egy 
zuhanó- és egy, a biztosítórendszeren lógó felhasználó terhelését jelenti (egyszerre 
két felhasználó zuhanásának mértékadó terhelését nem kell egyidejűnek tekinteni), 
tehát a zuhanás dinamikus tehernövekményét (shock load) a megadott érték 
tartalmazza. 
 
A rögzítőelemeket úgy kell megválasztani, hogy azok axiális teherbírása minimálisan 
15 kN legyen. A biztosítórendszer kihorgonyzásait 25 kN-t meghaladó terhelés 
felvételére alkalmasan kell kialakítani. 
A sportcélú kötélszerkezetek rögzítésére hazánkban általánosan alkalmazott U-alakú 
szorítókengyelek követelményeit az MSZ EN 13411-5 j. szabványkötet ismerteti. A 
kengyelek darabszámát (és a kengyelt rögzítő csavarok meghúzási nyomatékát) a 
szabvány pontosan meghatározza, a Via Ferrata-k esetén javasolt átmérőkhöz 
tartozó értékeket feltüntettük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kötélvégek kialakításához és szereléséhez kapcsolódó elvárások 
A kengyel feltüntetett névleges mérete az alkalmazható legnagyobb kötélátmérővel 
azonos. 



„Ferrata” üzemeltető, kezelő személyzet biztonságtechnikai ismeretei 
 

 7 ©Gaál Péter 

kötélvég biztosításához alapvetően négy darab szorítókengyel szükséges. A 
kengyelek közti (szabad) távolság a szorítópofa szélességének 1,5-3,0 szorosa 
között legyen.  
A kialakítások során arra kell törekedni, hogy a lehetőleginkább nyírás terhelje a 
beragasztott rögzítőelemet. A húzóigénybevétel mértékét az erő ferdesége, a 
járulékos hajlítónyomaték nagyságát pedig az erő külpontossága befolyásolja. 
A Via Ferratakhoz alkalmazott rögzítőelemek beragasztási mélysége a gyártói 
adatok (pl. Raumer) alapján jellemzően 15-20 cm, ami a járatos átmérők mellett a 
nyíróerő és hajlítónyomaték esetén elégséges (a húzott betonacélok 
lehorgonyzására vonatkozó szerkesztési szabályok betartása ez esetben nem 
kötelező és gyakran nem is lehetséges). 
 
A Via Ferrata útvonal pályavezetése előzetesen csak koncepcionálisan tervezhető 
meg. A tényleges rögzítési pontokat az építő a kőzet helyi sajátosságai alapján 
határozza meg, ezért megnő a megvalósulási terv készítésének szerepe. Ezen a 
rögzítési pontokat egyértelműen jelölni kell, megadva azok alaprajzi elrendezését és 
a két pont közti magassági változásokat. A fontosabb, erőjátékot befolyásoló 
részeket részletterveken is ki kell dolgozni. A műszaki leírás és a részletes erőtani 
igazoló számítás dokumentációjának elkészítése mellett a tervező a Via Ferrata 
kockázatelemzésében is részt kell, hogy vegyen, hogy a tartószerkezetekkel 
kapcsolatos veszélyforrások azonosítása egyértelmű és teljeskörű lehessen. A 
jövőbeni üzemeltetést a kockázatelemzés alapján kell megszervezni, biztosítva a 
bajba jutott mászók mentését (így például a pálya közbenső pontjainak 
megközelíthetőségét) és a pályaelemek ellenőrizhetőségét, karbantarthatóságát. 
 
Pályaépítési szabványok:  
MSZ EN 16869:2018 Via Ferrata-k (mászóösvények) tervezése és 
kivitelezése 
MSZ EN 12385-2:2002+A1:2008 Acélsodrony kötelek 
MSZ EN 13411-2:2001+A1:2009 Acélsodronykötél-végek 
MSZ EN 13001-3-2:2018 Daruk. Általános kialakítás 3-2. 
rész: Sodronykötelek határállapotai és megfelelőségének 
igazolása kötélhajtásokban 
MSZ EN 795:2013 Személy lezuhanását megelőző eszközök. 
Kikötőeszközök  
 
Alkalmazott védőeszköz szabványok: 
MSZ EN 958:2017  
Hegymászó felszerelések. Energiaelnyelő rendszerek sodronyköteles 
(ún. „via ferrata”) mászóutakon való használatra. Biztonsági 
követelmények és vizsgálati módszerek 

MSZ EN 12277:2015+A1:2019  
Hegymászó felszerelések. Bekötőhevederek. Biztonsági 
követelmények és vizsgálati módszerek 

MSZ EN 12492:2012   
Hegymászó felszerelések. Hegymászósisak. Biztonsági 
követelmények és vizsgálati módszerek 
MSZ EN 420:2003+A1:2010 
Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek 
MSZ EN 388:2016+A1:2019   
Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen 
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Forrás: 
- https://www.emi-tuv.hu/uploads/images/1559634184072022610029/vb2019-1-via-ferrata.pdf 
- https://www.emi-tuv.hu/uploads/images/1559638339133722590132/via-ferrata-emi-tuev-

sued-vardai-attila.pdf 

 
 
 
Magyarországon az  
osztrák klettersteig,  
(ferrata) nehézségi  
skálát alkalmazzuk 
 
Részletesen lásd: 
9. sz. melléklet 
 
 
 
2. A „Vasalt utak” (Ferratak) biztonságos működésének szabályzási 
rendszere 
  
A „Vasalt útak” kialakításakor figyelembe vett célok: 
 
Üzembe helyezést megelőző (gyártói) kockázatértékelés  
 
2.1. A „Vasalt utak” biztonságtechnikai kivitelezése 

 
Tervezés/ Kivitelezés: 
A „vasalt utak” kialakításában az elvárható technikai színvonalnak 
megfelelően kivitelezést megelőző és azt követő specifikus vizsgálatok, 
valamint a „vasalt utak” tervezéséhez, kivitelezéséhez útmutatást adó 
(hazánkban még nem kiadott EN 16869 jelzetű szabvány) szabvány, 
valamint az üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó elvárható 
szakmai színvonal eléréséhez az UIAA (Nemzetközi Hegymászó Szövetség) 
állásfoglalása, a tevékenységhez biztosító védőeszközöket gyártó cégek és a 
Magyar Hegymászó Szövetség (MHSSz) kidolgozó félben lévő belső 
szabályzási rendszerét kell figyelembe venni. A „vasalt utak” minden 
mesterséges elemét szabványos, minősített anyagokból, kötőelemekből kell 
készíteni. A megfelelő teherbírást, állékonyságot - biztonsági tényezővel 
rászámolva – erőtani, statikai igazoló számítások alapján (bizonyos esetekben 
kőzetvizsgálattal, helyszíni próbaterhelésekkel kiegészítve) szükséges 
alátámasztani. 
A tervezés során, még a megvalósítást megelőzően kockázatelemzést kell 
készíteni, mely kitér a lokális veszélyforrások és a „Vasalt utak” jellegéből 
adódó általános kockázatok elemzésére, értékelésére és a kockázat-
csökkentő beavatkozások meghatározására. 
Kiemelten fontos a tervezés és kivitelezés fázisában megfelelő nyomvonal-
kijelöléssel a helyszíni adottságokból származó kitettségek csökkentése (pl. 
laza kőzettestek elkerülése). 
Meg kell határozni a felhasználásra vonatkozó korlátozásokat (használatra 
alkalmas állapot, használathoz alkalmas időjárási körülmények, évszak, stb.). 
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A kivitelezést követően az Építő határozza meg (az adott telepítés speciális, 
adott esetben egyedi adottságainak függvényében) az egyes rendszer-
komponensek időszakos felülvizsgálatának és karbantartásának előírt 
periódus-idejét (ez éves gyakoriságnál ritkább nem lehet) és módját (pl. 
szemrevételezés, műszeres- terhelési próba vizsgálatok, vagy kötelező 
elemcsere). 
A felülvizsgálatok eredményeit, illetve az elvégzett karbantartási/javítási 
munkálatokat minden esetben kompetens személynek, szervezetnek 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 
Biztosítás: 
Építés, a kivitelezés során az adottságokhoz igazítottan történjen meg a 
legoptimálisabb megvalósítása, körülményekhez képest a legkedvezőbb 
biztosítás kialakításának megfelelően. Ehhez is nyújt támpontot ez az 
összeállítás. 
 
Önbiztosítás: Önbiztosítással magasban történő mozgás, mászás során a 
biztosítás elve, a zuhanás lehetőségének a lehetőségekhez képest 
legminimálisabbra csökkentése mellett, dinamikus, egyes esetekben statikus 
biztosítási módok megválasztása. A felhasználó testét nem érheti a 
megengedett mértéket meghaladó káros „megtartási rántási erő”, és/vagy 
egyéb súlyosan károsító hatás sem. Lehetőségekhez viszonyítottan „minél 
kisebb zuhanási hossz mellett minél nagyobb energia elnyelése” szükséges. 
Mind ezek mellett elfogadva azt a tényt, hogy bizonyos sérülések (horzsolás, 
vágás, szúrás, stb.) kockázatát a tevékenység természetéből adódóan nem 
lehet kizárni. Azonban az útvonal teljesítésekor és egy esetleges esés 
bekövetkezésekor a még elfogadható kockázatot kell szem előtt tartani 
melynek alapfeltétele a megfelelő pályakialakítás is. Kivitelezésnél 
elsődlegesen az olyan felhasználói körrel kell számolni, akik szabálykövető 
magatartást tanúsítanak, ennek megfelelően a védőeszközeik is a 
tevékenységhez igazítottan vannak alkalmazva. Kivitelezésnél csak 
korlátozottan lehet számításba venni a szabályszegő magatartást mutató 
felhasználókat. 
 
Felszerelés: 
A „Vasalt utak”-on történő mászás szabadidős sporttevékenység során, annak 
biztosításakor szükséges speciális hegymászó, kimondottan „Via Ferratá”-hoz 
kialakított, már bevált energiaelnyelő és egyéb felszerelések rendszerként 
történő használata szavatolja a megfelelő biztonságot. Ezért a felhasználó 
védőeszköz rendszerének minden eleme rendelkezzen minősítéssel, 
szükséges vizsgálatokkal, melyek szavatolják az esetleges - akár - 
határterhelések biztonságos megtartását, ill. az veszélyes mértékű erőhatások 
elnyelését. Ezért UIAA (Nemzetközi Hegymászó Szövetség) minősítést 
igazoló jelöléssel legyenek ellátva az eszközök.  
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2.2. Az adott „Vasalt út” kivitelezéséhez, üzembe helyezéséhez kapcsolódó eljárás 
 
Kiviteli- és megvalósulási tervdokumentáció  
• Útvonalterv: rögzítési pontok és pályaszakaszok léptékhelyes ábrázolása, 

vetülti méretek feltüntetésével  
• Mesterséges tartószerkezetek (kábelhidak, létrák etc.) kiviteli tervei  
• Jellemző- és speciális rögzítések részlettervei (főbb technológiai 

előírásokkal)  
• Technológiai Utasítás kidolgozása erőtanilag kritikus részletekre (kőzet 

furatolása, ragasztás etc.)  
• Műszaki Leírás: beépített anyagok ismertetése, karbantartásra (különösen 

korrózióvédelemre) vonatkozó utasításokkal  
• Erőtani igazoló számítás („statika”) - MSZ EN 16869 j. szerint: 

tartószerkezeti elemek, kapcsolatok; felelős tervező aláírt nyilatkozatával  
• Geológiai szakértői vélemény (kőzet megfelelősége- fizikai 

paramétereinek meghatározása, porozitás, dűbelezhetőség, mállottság; 
nyomvonal biztonságossága kőzettani szempontból- omlásveszély etc.)  

• Kockázatelemzés (!): kialakítás, pályahasználat, karbantarthatóság, 
menthetőség, üzemeltethetőség  

•  Mérési jegyzőkönyvek 
– Kötélbilincsek meghúzási nyomatéka- tételesen 
– Elkészített rögzítési pontok teherpróbája (csomópontok min. 10%-án)- 
MSZ EN 16869 szerint  

• Pályahasználati szabályzat  
• Mentési terv  
• Karbantartási Utasítás: felülvizsgálatok és rendszeres ellenőrzések 

tervezett időszaka és módja  
• Gyártói igazolások 

– Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai 
– Egyedi gyártmányok esetén laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyv 
– Élettartamra vonatkozó gyártói deklarációk 
– Felhasznált segédanyagok (festék, ragasztó, etc.) gyártói igazolásai és 
beépítési előírásai  

• Kivitelezői nyilatkozat 

2.3. A „Vasalt utak” biztonságtechnikai üzemeltetése: 
 

Az üzembe helyezést követő működtetés konkrét területre vonatkozó 
szabályzás szerint történjen, melyben rögzítendő 
• Az egyes (üzemeltető általi) műszakos, illetve (kivitelező általi) időszakos 

vizsgálatok rendje 
• A független felülvizsgálatok és tanúsítási eljárások rendje 
• Időszakos szerkezeti, statikai, védőfelszerelés vizsgálatok rendje 
• Az egyes szereplők felelőségi köre 
• A felszerelésekkel kapcsolatos elvárások, így különösen a megválasztott 

védőfelszerelések köre, azok tisztítása, tárolása, használatból történő 
kivonása, leselejtezése 

• A biztonságos felhasználás szabályai 
• Mentési terv 
• Segítségnyújtás 
• Felhasználókra vonatkozó helyi szabályok, tájékoztatók 
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2.4. A „Vasalt utak” üzemeltetéséhez szükséges dokumentációk: 
 

• Üzemeltetési dokumentációk (üzemeltetési napló, időszakos pálya- és 
felszerelés felülvizsgálati jegyzőkönyvek, végzettséget igazoló 
bizonyítványok, stb.) 

• Üzemeltetési szabályzat (belső szabályzási rendszer, telepítési-, 
karbantartási eljárás, védőeszköz juttatási rend, stb.) 

• Mentési terv  
• Pályaszabályzat (a pálya mellé kitehető kivitelben - elején, végén -) 
• Az üzemeltetés kockázatértékelése  
• Ajánlott a „felelősségvállalási nyilatkozat” alkalmazása 
• Bejelentkezés, pályahasználat engedélyezési rendje, stb. 
• A felhasználók tájékoztatási felülete 
• Oktatási segédanyag alkalmazása 
• Üzemben tartó mentési gyakorlatai 
• Változtatás, átépítés esetén új kockázatértékelési eljárás lefolytatása 

 
2.4. Biztonságos üzemeltetéshez szükséges szakmai-, képzési színt, személyi 
feltételek. Üzemeltető személyzet képzése, oktatása: Nem jogszabályi elvárás! 
 
Túravezető és pályavizsgáló munkakörhöz kapcsolódó hatósági állásfoglalás  
 

 
„Via ferrata utakon túravezetést, pályaellenőrzést, mentést 
milyen jogosultsággal rendelkező alkalmazott, munkavállaló 
végezhet?” 
 

Az ITM rendelet 2. § 9. pontja szerint a vasalt út (via ferrata) „olyan közjóléti célt szolgáló 
berendezés, amely biztosítókötélből és egyéb rögzített mászószerelvényekből áll, az 
útvonala általában sziklás terepen vezet, és a felhasználó nem áll felügyelet alatt”. 
A fenti meghatározás alapján a vasalt úton a felhasználó nem áll felügyelet alatt, így a 
túravezető képzettségére vonatkozóan az ITM rendelet nem tartalmaz előírást, továbbá 
az ITM rendelet nem tartalmaz előírást a mentési tevékenységről sem. 
A fentiek alapján a túravezetői szolgáltatás és a mentési tevékenység nem tartozik 
az ITM rendelet hatály alá. 
Az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, 
valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló 24/2020. (VII. 
3.) ITM rendelet (a továbbiakban: ITM renddelet) 7. § (1) bekezdés g) pontja szerint a 
szórakoztatási célú berendezés, létesítmény üzemeltetőjének feladata biztosítani az operatív 
üzemeltetési, kezelési feladatokat ellátó személyek felkészítését. 
A szórakoztatási célú berendezést, létesítményt kezelő személy biztonságos üzemeltetésére 
történő oktatást végző szervezet a vasalt út helyi sajátságait figyelembe véve állítja össze az 
oktatáshoz szükséges tananyagot, amely az üzemeltető egyedi igénye esetén tartalmazhatja 
a túravezetés, a pályaellenőrzés és a mentés ismeret anyagát is. 
Az ITM rendelet 7. § (2) bekezdésben előírt évenként egyszer végzendő MSZ EN 16869 
(Via Ferrata-k (mászóösvények) tervezése és kivitelezése) szabvány szerinti vizsgálatot a 
szabvány 7. pontja szerint „szakképzett személynek” (qualified person) kell elvégeznie.  
Az ITM rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti háromhavonta végzendő üzemeltetői 
szemrevételezéses ellenőrzését az üzemeltető megfelelően képzett személlyel végeztetheti 
el. 
A fenti vizsgálatokat „szakképzett személy” végezheti. A vizsgálatok szakszerű 
elvégzéséhez szükséges szakképzettséget a helyi körülmények ismeretében az üzemeltető 
határozza meg. 
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Képzési szintek egymásra épülő moduláris struktúrája (4G Training Kft. képzési 
rendszere alapján):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Személyi követelmények (ajánlás alapján) 
 
§ 18 életév betöltése 
§ min. középfokú iskolai végzettség 
§ ipari alpintechnikai és/vagy sziklamászó ill. barlangász tanfolyami végzettség 

(előny) 
§ érvényes, eredményes foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálat 
§ „Ferrata túravezető” üzemeltető biztonságtechnikai-, munkavédelmi oktatás – 

ajánlás alapján, egyelőre jogszabály alapján nem kötelező 
  
Az üzemeltetéshez szükséges feltételek 
 
• Magyar nyelvű EU megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező egyéni védőeszközt, 

és egyéb, EU ill. UIAA minősítésű hegymászó, ferrata felszerelést szabad csak 
használni az üzemeltetés során 

• „Pályavizsgálót” szükséges kijelölni.  
• Csoportok kalauzolása során „Ferrata túravezető”-t szükséges kijelölni. 

Amennyiben a vezető elhagyja a területet, helyettest szükséges kijelölni írásban. 
• Megfelelően összeállított mentő eszközök, túravezető felszerelések 
• Elsősegély-felszerelés, segítséghívás lehetőségének biztosítása 

 
Az egyes biztosítási rendszerek 
 
• Önbiztosító eszközök (Ferrata szet) – ferrata mászó alapfelszerelése 
• Társbiztosító eszközök (sziklamászó felszerelések) 
• Mentőfelszerelések  

 
 
 

 

FSK. – 1. szintű 
„Ferrata segéd 

túravezető” 

FHK. – 2. szintű 
„Ferrata helyi 
túravezető” 

 

FTK. – 3. szintű 
„Ferrata túravezető” 

FF. –  
„Ferrata felülvizsgáló” 



„Ferrata” üzemeltető, kezelő személyzet biztonságtechnikai ismeretei 
 

 13 ©Gaál Péter 

3. Felszerelés ismeret 
 
         3.1. Ferrata mászó alap felszerelése, védőeszközei 
 
 

a.- Via Ferrata, energiaelnyelővel 
ellátott önbiztosító kantár 
b.- Védősisak 
c.- Mászóbeülő (mászóhevederzet) 
d.- Védőkesztyű 
e.-iTársbiztosító eszközök: 
biztosító eszköz, karabinerek, 
biztosító kötél, köztesek 
 

 
 
 
 
 
 
 
Egyéb ferrata felszereléstechnikai megoldások 
 

 
 
 
 

	

„hagyományos”	ferrata	
kantárnál	fellépő	
maximális	eséstér	

Modern	ferrata	
kantárnál	
szükséges	eséstér	
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3.2. Poliamid, műanyag alapanyagú eszközöket károsító tényezők 
 
§ UV sugárzás, hősugárzás, mechanikai hatások, 

nedvesség, homok, vegyi anyagok (savak, lúgok),  
öregedési idő, emberi vizelet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.3. Kötelek 
 
„Csak körszövött, úgynevezett mag köpeny 
konstrukciójú, poliamid vagy vele azonos 
alapanyagból készült kötelet szabad használni.” 
 
A kötelek fajtái nyúlási tulajdonságai alapján:  
- u.n. „statikus” kötél 2-3 % /kötélen való mászás, ereszkedés/ 
- féldinamikus kötél (szemistatikus) 4-5 % /kötélen való mászás, ereszkedés/ 
- dinamikus kötél 6-8 % /kötélen való mászás, ereszkedés, biztosítás/ 

 
1-es esési tényezőnél nagyobb zuhanás veszélyével járó biztosításra csak 
dinamikus energiaelnyelő biztosítási rendszert szabad használni! 
 
 
3.4. Karabinerek 
 
Csak min. két egymástól független mozdulattal nyitható zárszerkezetű karabinert 
szabad használni! 
 
Minimális teherbírása legalább: 18-22 kN 
 
 
Zárszerkezet fajtái:  
 
§ Csavaros A./ 
§ Bajonetzáras B./ 
§ Menetes C./ 
§ Marokzáras D./            
§ „Iker” záras E./             A./              B./             C./               D./              E./ 
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3.5. Mentésnél használt ereszkedő, biztosító eszközök 
 
Fajtái pl.:  
 
§ Kong INDY 

§ Petzl RIG  
§ Petzl I’D 

§ CT SPAROW 

§ Petzl ASAP 

§ Singing Rock 

     DEROPE UP A 

 
 
 
 
3.6. Védősisakok 
 
• Kizárólag Y szíjjal ellátott védősisakot szabad használni. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7. Beülő hevederek 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ajánlás: Több szakmai orgánum szerint ajánlottabb inkább teljes 
testhevederzetet biztosítani a vendégek részére.  
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3.8. Biztosítási rendszerek, eszközhasználat: 
 
Felszerelés összeállítása 
 
Az energiaelnyelővel ellátott „Via Ferrata” kantár csatlakoztatása a 
mászóbeülő (mászóhevederzet). A kantárba megfelelően legyenek beszerelve a 
karabinerek! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Szakaszos, átakasztásos biztosítás 
 
 
 
 
 
Társellenőrzés („Partner check) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A sisak megfelelően van felvéve, beállítva, rögzítőcsat bekapcsolva? 
- A mászóbeülő derékhedere a csípő fölött van beállítva? A comb részen ne 

legyen se túl szűk, sem pedig laza! 
- A kantár szorosan illeszkedik a mászóbeülő teherviselő elülső 

hevedergyűrűjéhez? 
- A karabinerek zárszerkezetei megfelelően működnek (nyílik, bezáródik)? 

Megfelelő irányban vannak pozícionálva a karabinerek? 

www.petzl.com	

www.petzl.com 
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Önbiztosítás folyamata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Egy ponton mindig csatlakozni kell a biztosító sodronykötélhez. Mászni pedig 
csak úgy lehet, hogy mindkét karabiner csatlakoztatva van.  

- Átakasztási művelet során stabilan álljunk! 

3.9. A biztosító kantár használatának szabályai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Alapszabály: Mindig maradjon biztosítva! 
- Egy köztes biztosítási szakaszon egyszerre csak egy (!) ember tartózkodhat! 
- A csatlakozásokat úgy kell használni, hogy az energiaelnyelő működésbe 

tudjon lépni! A nem megfelelő használat súlyos, életveszélyes sérülésekhez 
vezethet. 
 

www.petzl.com 

www.petzl.com 
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Miért kell „Via Ferrata” energiaelnyelővel ellátott kantárat használni? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A „Via Ferrata” kantár energiaelnyelőjének működése 
- Nem megfelelő kantár használatának kockázatai! 

 
 
• Átcsúszásnál használt biztosítási technika 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.petzl.com 
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3.10. Társbiztosítás „Vasalt utak” esetén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Egy kötél használatához a mászócsoportnak ugyanolyan technikát kell alkalmazni, 
mint sziklamászáshoz, ezt a biztosítási módot olyan személy végezheti, aki ismeri ezt 
a technikát. 

FIGYELMEZTETÉS: a ferrata kantárokat nem 40 kg-nál kisebb vagy 120 kg-ot 
meghaladó személyek számára tervezték. Ebben az esetben kötelező a kötéllel 
történő plusz biztosítás.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.petzl.com 

www.petzl.com 
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3.11. Alapvető hibák és tanácsok - 
 

 
 
Egyszerre ne akasszuk le mindkét biztosító karabinert! 
 

 
 
Figyeljünk, hogy a karabiner ne feküdjön föl a rögzítő csapoknál, mert eltörhet 
a karabiner 
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A mászó ujja a bilincsközve és a karabinerek alá is beszorulhat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A karabinerek egymásba és a bilincsbe is eakadhatnak, 
szorulhatnak 
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Vízszintes szakaszoknál próbáljunk meg minnél lejebb maradni a 
biztosító sodronykötélhez képest! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A biztosító karabinert próbáljuk kezünkkel magasan tartani, 
miközben kapaszkodunk, tovább fogunk a kötélen 
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Egy mászót, - még ha gyermek is – alulról nem fogunk tudni 
megfogni, ha visszazuhanna. Viszont számos következménye lehet. 
Ezért gyereket és nehezebben mászót kötélbiztosítás 
alkalmazásával, felülről segítsünk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az elcsúszott sisak nem nyújt megfelelő védelmet. 
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A sisak használatának mellőzése nagyon veszélyes 
következményekkel járhat! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha azt halljuk, hogy szikla kezd zuhanni, ne nézzünk fölfele és 
fejünket ne is ajtsuk előre! Tapadjunk a falhoz és keressünk némi 
védelmet. 
 



„Ferrata” üzemeltető, kezelő személyzet biztonságtechnikai ismeretei 
 

 25 ©Gaál Péter 

3.12. Biztonsági tanácsok a „Vasalt utak” mászásához 
 
Alap tanács - Mindenre készülj fel! 
Tartsd észben! A Via Ferrata mászás nem kalandpark! Sajátosságaiból adódóan 
akár még súlyos balesetek is bekövetkezhetnek. Ezért is vegyük komolyan a 
tanácsokat és fogadjuk meg azokat!  
 
Mindenki felelős a saját tevékenységéért! 
 
A ferrata utak mászása baleseti kockázatokat (!) rejt magában. Ha nem sikerül jól 
felkészülni, nem megfelelő felszereléseket használsz, vagy nem viselkedsz 
helyesen, akkor a zuhanás kockázata is fenn áll. Ezért ne legyen ciki és vegyünk 
részt szakmai oktatáson, vagy vegyük a fáradságot és magunkat képezzük ki 
megfelelően! A megszerzett tudást alkalmazzuk, ne legyünk felelőtlenek! 
(*megjegyzés: A „Ferrata” biztosítási technika és tevékenység egyszerűnek tűnik, 
de valójában rengeteg plusz ismeret és megfelelő szemlélet kialakítása szükséges a 
biztonságos mászáshoz! Minél több információhoz jutunk, annál világosabbá válik a 
ennek a megjegyzésnek igazság tartalma)  
 
Biztonsági tanácsok 10 pontba foglalva: 
 
1. TERVEZZ ELŐRE! 
 
A tervezés elengedhetetlen a biztonságos és élvezetes túrák 
teljesítéséhez. 
Ügyelj arra, hogy legyél jól tájékozott az út adatairól 
(nehézségi szint, hosszúság, beszállási pont, menekülési 
lehetőségek, kiszállási pont, lejöveteli útvonal, menetidő, 
stb.) az időjárási viszonyokról és körülményekről. Mindegyik 
via ferrata útvonalhoz összegyűjthetőek a legfontosabb 
információk. A „falrajzott” vigyük magunkkal és legyen 
elérhető helyen. 
 
2. REÁLISAN VÁLASSZ CÉLT! 
 
A túl nehéz nehézségi fokozatú útvonal kevésbé lesz élvezetes, és nehéz, veszélyes 
helyzetekhez vezethet. 
A szenvedély és az ambíció csodálatra méltó, és nélkülük nem másznánk fel a 
hegycsúcsokra. Ez azonban a megfelelő vágy és realitás egyensúlyának 
megteremtésének kérdése - egyrészt a reális határok túllépésének és a 
kalandkeresés vágya, másrészt a megvalósítás tudása, az erőnlét és az aktuális 
edzettségi állapot (testi, mentális) között. Az önámítás (!) különösen veszélyes 
hozzáállás! 
Egy adott útvonal megmászásához három kulcsfontosságú tényezőt kell figyelembe 
venni: nehézség, hosszúság, a beszállás és lejövetel jellege. 
 
3. CSAK MEGFELELŐ FELSZERELÉSSEL MÁSSZ!  
 
Minimálisan használandó védőeszközök: Hegymászó beülőhevederzet, via ferrata 
szett (tevékenységhez kifejlesztett energiaelnyelő kantár) és védősisak (!!!).  
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(*megjegyzés: Szomorú tény, hogy még mindig sokszor magyarázni kell a 
védősisak fontosságát.) 
 
A via ferrata csak akkor használható biztonságosan, ha 
a megfelelő felszerelést szabályosan is használjuk.  
Vészhelyzetre elsősegély-készletet és mobiltelefont 
vigyünk magunkkal (112-es segélyhívó szám). Az út 
elején lévő információs táblát is érdemes lefotózni, 
mely tartalmazza a legfontosabb riasztási számokat. 
A modern via ferrata eszközök - amelyek hevederes 
energiaelnyelőket tartalmaznak a fékelem és a fékező 
kötél helyett - biztonságosak és kényelmesek is. Az via 
ferrata élvezetes használatához különösen fontosak a 
funkcionális ferrata karabinerek, amelyek könnyen 
kezelhetőek és automatikus bezáródást biztosítanak. 
Vásárláskor gondosan ellenőrizzük, hogy a karabiner 
zárszerkezete jól működik - a karabiner több ezer 
alkalommal lezárható és kinyitható – „kézre áll-e”! A védősisak az alapfelszereltség 
része!! A via ferrata kesztyű, térdvédő hasznos kiegészítő védelmet adhat.  
 
4. NE MÁSSZUNK VESZÉLYES IDŐSZAKOKBAN! 
 
A villámlás különösen veszélyes lehet! 
 
Eső, hideg és csúszós felület nagymértékben fokozza az esés 
kockázatát. A via ferrata biztosító sodronykötele óriási 
villámhárítóként működhet. Nyomatékosan javasoljuk, hogy az 
időjárási előrejelzéseknél figyeljél a viharok kialakulásának 
valószínűségére. Mindig ellenőrizzük a frissített előrejelzésekre is. 
Használjuk ki a modern kor lehetőségeit! Ne sajnáljuk a kitűzött célt 
elhalasztani, ambícióinkat kellő körültekintéssel átmódosítani, ha a 
körülmények ezt indokolják! 
(*megjegyzés: statisztikai tény, hogy sok honfitársunk azért 
szenvedett balesetet, mert a már kivett szabadsága alatt minden 
képen meg akarta mászni a kitűzött útvonalat. Függetlenül az 
objektív lehetőségektől!) 
Nem szabad helytelenül reagálni, ha mégis viharba kerülünk. Maradj rögzítve a 
drótkötélhez, biztosításhoz! Tartsuk észben! A leesés veszélye mindig nagyobb, mint 
a villámcsapás kockázata. 
 
Időkép: https://www.idokep.hu/elorejelzes/Tatabánya 
 
5. GONDOSAN ELLENŐRIZZD A BIZTOSÍTÓ 
SODRONYKÖTELET ÉS ANNAK RÖGZÍTÉSEIT! 
 
A sziklaomlások, a hóterhelés, lavina, kidőlt fa, a fagyhatás (hideg) 
és a korrózió károsíthatja a via ferrata egyes szerelvényeit. 
Minden via ferrata jogi értelemben is út, és van egy „üzemeltetője”, 
azaz valaki, aki felelős a karbantartásért és annak szükséges 
esetben történő lezárásáért, ha az indokolt. Ez azt jelenti - 
ellentétben a hegymászó útvonalakkal -, hogy a nyilvánosan 
használható (!) Ferratán keresztül jogosultak vagyunk bizonyos 
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mértékű, megfelelő szintű biztonsági elvárások teljesítésére. Ezzel együtt: legyünk 
mindig éberek, mert veszélyes mértékű meghibásodások, rongálások (!) sajnos így 
is előfordulhatnak. 
 
6. A MÁSZÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT ELLENŐRIZZD PARTNEREDET, 
„MÁSZÓTÁRSADAT” IS! 
 
Ellenőrizzük egymást („Partner check it”): 

1. Beülőhevederzet rögzítései, kapcsolódása a via ferrata 
kantár és a mászóbeülő között 

2. Védősisak megfelelő használata.  
Indulás előtt alkalmazzuk a partner ellenőrzés szabályait, és 
ellenőrizzük egymás biztonsági óvintézkedéseit. 
 
7. TARTSATOK MEGFELELŐ TÁVOLSÁGOT! 
 
Két rögzített pont között egyszerre csak egy személy mozoghat! (min. két köztes 
biztosítási szakaszt tartsunk egymás között!) 
A modern biztonságtechnika megvéd a ferrátokról 
történő lezuhanástól, de többnyire nem akadályozza 
meg a két rögzítési pont közötti esésünket. Ez akár 5 m 
zuhanást is jelenthet! Ez a hatalmas rántási erő, a 
zuhanó testre ható energia igen veszélyes lehet, ezért 
szükséges a megfelelő energiaelnyelő kantár. A 
zuhanó test az alatta mászóra is igen veszélyes lehet, 
ha túl közel tartózkodik hozzá képest! Ezért kalkuláljunk 
a ráesés, lerántás veszélyével is! 
 
8. EGYÉRTELMŰ, ÉRTHETŐ KOMMUNIKÁCIÓ ELENGEDHETETLENÜL 
SZÜKSÉGES A BIZTONSÁG MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ! 
 
A kommunikáció és a józan gondolkodás megakadályozhatja a veszélyes helyzetek 
kialakulását előzésnél és szembe mászás esetén is.  
Ha túlterhelt az adott útvonal, akár célszerű lehet a via ferrata megmászásának 
elhalasztása is. 
Mindenesetre az előzési manővereket meg kell beszélni és megfelelő gondossággal, 
megfontoltan kell elvégezni. 
 
9. VIGYÁZZ A MOZGÓ KÖVEK OKOZTA KŐHULLÁS VESZÉLYÉRE! 
 
Gondos, figyelmes mászáskor megakadályozható az ingó, mozgó 
kövek kiszakadása, leesése. 
 
Ajánlásunk nyomatékosítja védősisak viselésének létfontosságát. Ezen túlmenően 
azonban célunk a tiszta mozgás és a szilárd hegymászási technika 
szükségességének hangsúlyozása, hogy ne idézzünk elő kőhullást, esetlegesen 
veszélyeztetve ezzel a mögöttünk mászók biztonságát. 
 
10. TISZTELD A TERMÉSZETET ÉS KÖRNYEZETET! 
 
Környezettudatosan közlekedjünk! 
Még véletlenül se dobáljuk el a szemetet, és ne hangoskodjunk!  
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A Via ferrata mászása lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzük a természetet, és 
magától érthetődő módon nem szabad szemetelni, zajongani vagy zavarni a vadakat 
és a legelőket! 
Az útvonal beszállásáig és a lejövetelnél is maradjunk a kijelölt útvonalakon. 
(*megjegyzés: sajnos sok baleset már a lejövetelnél szokott bekövetkezni!) 
 
„Via Ferrata” egyéni védőeszközrendszer (gyártói leírás szerint) 
 
1. Felhasználási terület 
 
Egyéni védőfelszerelés a felhasználó magasból való leesés elleni védelmére. 
Energiaelnyelő kantár via ferrata utakhoz, 40 (vagy 50 kg gyártótól függően) - 120 kg 
testsúlyú felhasználók számára (felszereléssel együtt). 
A terméket tilos a megadott szakítószilárdságánál nagyobb terhelésnek kitenni vagy 
más, a megadott felhasználási területeken kívüli célra használni. 
 
Felelősség 
FIGYELEM! A termék használata közben végzett tevékenységek természetükből 
adódóan veszélyesek. 
 
Mindenki maga felelős a saját tevékenységéért, döntéseiért és biztonságáért. 
 
Az eszköz használata előtt okvetlenül szükséges, hogy a felhasználó: 
- Megismerje és megértse az eszköz használati utasítását. 
- Arra jogosult személytől megfelelő oktatást kapjon. 
- Alaposan megismerje az eszközt, annak előnyeit és korlátait. 
- Tudatában legyen az eszköz használatával kapcsolatos kockázatoknak, és elfogadja 

azokat. 

A fenti figyelmeztetések bármelyikének be nem tartása súlyos balesetet vagy halált 
okozhat. 
A kantárakat csakis képzett és hozzáértő személyek használhatják, vagy a 
felhasználók legyenek folyamatosan a szükséges ismeretekkel rendelkező 
személyek felügyelete alatt. 
 
Mindenki maga felelős a saját tevékenységéért, döntéseiért és biztonságáért és 
maga viseli a lehetséges következményeket. Ha Ön nincs abban a helyzetben, hogy 
ezt a felelősséget vállalja vagy ha nem értette meg tökéletesen használati utasítást, 
kérjük, ne használja a terméket. 
 
Alapanyagok: poliamid, poliészter, alumínium. Összekötőelemek: alumínium. 
 
2. Összekötőelemek 
 
Automata zárógyűrűs, az EN 12275 szabvány szerint K (via ferrata) 
/ B (base) osztályú karabiner. 
A karabiner nem tönkretehetetlen. 
A karabiner szakítószilárdsága hossztengely-irányú terhelésnél és 
zárt nyelv esetén a legnagyobb. 
 
A karabiner bármely más irányban történő terhelése veszélyes. 
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3. Ellenőrzés, megvizsgálandó részek 
 
A minden használat előtt elvégzendő ellenőrzéseken kívül vizsgáltassa 
meg a terméket alaposan egy arra jogosult szakemberrel legalább 12 
havonta. 3 havonta részletes, a napi ellenőrzésen túlmenően belső 
vizsgálatot szükséges végezni. 
 
A felülvizsgálatok eredményeit jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  
 
Minden egyes használatbavétel előtt Ellenőrizze a kantárszárak, a védőtok és a 
rögzítőgyűrű állapotát. Vizsgálja meg, nem láthatók-e elhasználódás vagy károsodás 
jelei (vágások, kibolyhosodások, vegyi anyaggal való érintkezés jelei stb.). 
Ellenőrizze a biztonsági varratok állapotát, keresse meg az esetleges laza, 
elhasznált vagy szakadt szálakat. 
 
Az energiaelnyelő állapota:  
 
Ellenőrizze, hogy az energiaelnyelő hevederének felszakadása nem kezdődött el. 
Karabinerek: ellenőrizze, nem láthatók-e elhasználódás jelei, repedések, 
deformációk az eszközön. Nyissa ki a nyelvet és győződjön meg róla, hogy 
elengedéskor automatikusan becsukódik és lezáródik. 
Ellenőrizze, hogy az összekötőelem és a sling megfelelően van 
összekapcsolva a STRING-gel („karabiner iránytartó gumi”). 
 
A használat során Az eszköz állapotát és rögzítését a rendszer többi eleméhez a 
használat során is rendszeresen ellenőrizni kell. Győződjön meg arról, hogy a 
felhasznált eszközök egymáshoz képest jól helyezkednek el. 
 
4. Kompatibilitás 
 
Vizsgálja meg, hogy az eszköz kompatibilis-e a használt rendszer többi elemével 
(kompatibilitás = az eszközök jó együttműködése). 
 
5. Az energiaelnyelő kantár csatlakoztatása 
 
A beülőhöz való csatlakoztatás: 
Nyissa ki a tok cipzárját, és a csatlakozógyűrű 
segítségével önmagán átfűzve rögzítse a kantárt 
a beülő bekötési pontjába. Hajtsa vissza a címkét, 
és zárja vissza a cipzárat. A kantár használatra 
kész. 
Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a kantár 
helyesen van csatlakoztatva a beülőhöz. 

Összekötőelemek csatlakoztatása 
6. Használat 
 
Kikötési ponton való áthaladás: 
Legalább egy kantárszár mindig legyen beakasztva a biztosító drótkötélbe. 
Ne iktassa ki az energiaelnyelőt: 
Figyelem: a beülő felszereléstartójába kiakasztott kantárszár megakadályozza az 
energiaelnyelő felszakadását. 
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Ne kössön csomót a kantárszárakra, mert az csökkenti teherbírásukat. Vigyázat, a 
fej vagy nyak beszorulása a kantár két szára közé fulladást okozhat. Ha az 
energiaelnyelő a zuhanás megtartásánál felszakad, egy második esés 
megtartásánál már nem tudja elnyelni az esés energiáját. 

Pihenőpozíció: 
Pihenésnél akassza a rövid kantárszárat a létra egyik 
fokába. Legalább egy kantárszár mindig legyen beakasztva 
a biztosító drótkötélbe. 
 
Kötéllel való használat 
 
Az energiaelnyelő kantár használatának kiegészítése kötélbiztosítással minden 
esetben ajánlott. Csak a kötélbiztosítás és a hegymászó biztosítótechnikák 
segítségével csökkenthető minimálisra az esésmagasság. 
A kötélbiztosítás használata kötelező, ha a felhasználó testsúlya (felszerelés nélkül) 
40 kg alatt vagy (felszereléssel együtt) 120 kg felett van. 
 
Közösségi használat 
Az eszközök használati információit, utasítását hozzáférhetővé kell tenni minden 
használó számára, akkor is, ha csak átmenetileg használja az eszközt. 
 
7. Kiegészítő információk  
 
Leselejtezés: 
FIGYELEM: adott esetben bizonyos körülményektől (a használat intenzitásától, a 
használat környezeti feltételeitől: maró vagy vegyi anyagok, tengervíz jelenlététől, 
éleken való felfekvéstől, extrém hőmérsékleti viszonyoktól stb.) függően a termék 
élettartama akár egyetlen használatra korlátozódhat. 
 
A terméket le kell selejtezni, ha: 
- Több, mint 10 éves és tartalmaz műanyag vagy textil alkatrészeket. 
- Nagy esés (vagy erőhatás) érte. 
- A termék felülvizsgálatának eredménye nem kielégítő. A használat 

biztonságosságát illetően bármilyen kétely merül fel. 
- Nem ismeri pontosan a termék előzetes használatának körülményeit. 
- Használata elavult (jogszabályok, szabványok, technikák változása vagy az 

újabb felszerelésekkel való kompatibilitás hiánya stb. miatt). 

A leselejtezett terméket semmisítse meg, hogy azt a későbbiekben se lehessen 
használni! 
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A. Élettartam - B. Jelölés - C. Használat hőmérséklete - D. Óvintézkedések - E. 
Tisztítás/fertőtlenítés - F. Szárítás - G. Tárolás/szállítás - H. Karbantartás - I. 
Módosítások/javítások (gyártói pótalkatrészek kivételével csak a gyártó 
szakszervizében engedélyezett) - J. Kérdések/kapcsolat 3 év garancia  
Minden gyártási vagy anyaghibára. A garancia nem vonatkozik a következőkre: 
normális elhasználódás, módosítások vagy házilagos javítások, helytelen tárolás, 
hanyagság, nem rendeltetésszerű használat. 
 
Nyomon követhetőség és jelölés 
 
a. Megfelel az egyéni védőfelszerelésekre vonatkozó jogszabályoknak. EK 
típustanúsítványt kiállító notifikált szervezet - b. Jelen egyéni védőfelszerelés 
gyártását ellenőrző notifikált szervezet száma - c. Nyomon követhetőség: számsor - 
d. Átmérő - e. Egyedi azonosítószám - f. Gyártás éve - g. Gyártás napja - h. 
Ellenőrzés vagy az ellenőrző személy neve - i. Sorszám - j. Szabványok - k. Olvassa 
el figyelmesen ezt a tájékoztatót - l. Modell azonosítója - m. Gyártás dátuma (hónap/ 
év) - n. A gyártó címe 
 
Edelrid 
tájékoztató: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az egyes gyártók egyedi állásfoglalásokat adhatnak ki a használati kör és 
gyakoriság függvényében pl. a maximális élettartam szabályának alkalmazására! 
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„Társbiztosítási technika”  
(felső biztosítás alkalmazása) 

GRIGRI használat  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Az összeszedett 
kötelet ne tegyük 

magunk mögé, mert 
eresztésnél a futó 

kötél belénk 
akadhat! 

Nagy 
súlykülönbség 

esetén a biztosító 
embert rögzíteni 

kell fölrántás ellen! 
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A biztosítókötél rögzítése a beülőhevederhez mászófal 
üzemeltetése során 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ajánlás: Jól használható megoldásként ajánlott a két, egymással  
 

szemben elhelyezett, marokzáras karabiner.  
 
 

 

 

 

A kötél megfelelő rögzítése 
a beülőhevederhez 
különösen fontos! 
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4. Felszerelés, eszköz információk 
 
4.1. Kötél  
 
Tisztítás, tárolás, ellenőrzés, leselejtezés: 
 
Vizuálisan és tapintással kell ellenőrizni a kötél teljes hosszában, hogy nem sérültek-
e a belső elemi szálai /a kötél megtörik/, sérülésmentes-e a külső köpeny /nem 
látszik-e ki a belső mag rész/, a végek el vannak-e dolgozva és nem régebbi-e 
(gyártótól függően) 5-10 évnél. Továbbá nem érte-e káros hőhatás, UV sugárzás, 
nem került-e oldószerrel, savval, lúggal kapcsolatba. Tárolás során ezektől a 
hatásoktól védve kell tárolni. Nagy nyomású vízzel, levegővel tisztítani tilos. Langyos 
vízben, finom sörtéjű kefével lehet mosni. /A Beal kötélgyártó cég szerint 
vászonzsákba téve, mosógépben kímélő programon, speciális mosószerrel lehet 
tisztítani. /Amennyiben a kötelek elérték az anyagára vonatkozó elöregedési időt, ki 
kell vonni a további      használatból. (A Beal cég saját köteleinek élettartamára az 
alábbi megállapításokat tette:  

    
• mindennapi és intenzív használattal: 3-6 

hónap 
• hetenkénti egy-két alkalmi használattal: 

2-3 év 
• alkalmankénti használattal: max. 10 év) 

 
Ha a körszövet úgy sérült, hogy kilátszik a belső mag, vagy a belső szálak szakadtak 
meg - a kötél már nem ívelten hajlik, hanem megtörik- azonnal le kell selejtezni.  

4.2. Beülő testhevederzet  
 
Tisztítás, tárolás, ellenőrzés, leselejtezés: 
 
A szennyezett testhevederzet kíméletes mosószerrel max. 
30 oC-on, kézzel mosható. Tiszta vízzel való öblítés után jól 
szellőző helyiségben, direkt hő- és UV sugárzástól távol kell 
szárítani és tárolni (tárolási hőmérséklet: +5 oC - 25 oC.). A 
gyártástól számított 5-10 év után ki kell cserélni. Ellenőrizni 
kell szemrevételezéssel, hogy a heveder anyagán 
nincsenek-e vágások, szakadások, általános 
elhasználódásból eredő hibák, hő vagy vegyi anyag 
hatására utaló jelek. Nem sérült-e a varrás, a csatok a 
funkcióknak megfelelően működnek-e. 
 

 
 

A kötél kiszárítása: 
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4.3. Energiaelnyelő heveder   
 
Tisztítás, tárolás, ellenőrzés, leselejtezés: 

       
Vizuálisan és tapintással kell ellenőrizni a 
heveder teljes hosszában, hogy nem sérült a 
heveder anyaga, varrásai/, a végek el 
vannak-e dolgozva és nem régebbi-e 10 
évnél. Továbbá nem érte-e káros hőhatás, UV sugárzás, nem került-e 
oldószerrel, savval, lúggal kapcsolatba. Tárolás során ezektől a 
hatásoktól védve kell tárolni. Langyos vízben, finom sörtéjű kefével lehet 
mosni. Amennyiben a hevederek elérték az anyagára vonatkozó 
elöregedési időt,- 5-10 év - ki kell vonni a további használatból. 
Amennyiben a heveder energiaelnyelő varrásai nagyobb erőhatás 
következtében szakadtak, le kell azt selejtezni. Nagyon fontos, hogy 
ferráta mászáshoz, csak arra kialakított felszerelés használható! 
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4.4. Varrott heveder, kötélkantár  
 
Tisztítás, tárolás, ellenőrzés, leselejtezés:  

       
Vizuálisan és tapintással kell ellenőrizni a heveder, kötél teljes 
hosszában, hogy nem sérültek-e a belső elemi szálai /a heveder 
megtörik/, a végek el vannak-e dolgozva és nem régebbi-e 10 
évnél. Továbbá nem érte-e káros hőhatás, UV sugárzás, nem 
került-e oldószerrel, savval, lúggal kapcsolatba. Tárolás során 
ezektől a hatásoktól védve kell tárolni. Nagy nyomáson tisztítani 
tilos. Langyos vízben, finom sörtéjű kefével lehet mosni. 
Amennyiben a hevederek elérték az anyagára vonatkozó 
elöregedési időt, ki kell vonni a további használatból.  
  
4.5. Karabiner, Mailon  
 
Tisztítás, tárolás, ellenőrzés, leselejtezés:  
  
A szennyezett karabiner tiszta vízben mosható, majd 
szárítható. (Szennyeződéstől függően van, amit oldószerrel 
szükséges kezelni, de ezt utána alaposan le kell mosni).  
A nyelv hajlatának rendszeres olajozása (pl. műszerolaj, szilikon 
spray) elősegíti a jó működést. (WD40-nel ne kezeljük!) 
Ellenőrizni kell, hogy nem került-e érintkezésbe korrózív, 
agresszív anyaggal, nem deformálódott-e, nincs-e rajta sérülés, a rögzítő 
menetes anya, vagy bajonettzár működik-e. Működési, működtetési próbával kell 
meggyőződni az alkalmazhatóságáról. A magasból ejtett karabinert -az esetleges 
hajszálrepedés veszélye miatt- a további használatból minden esetben ki kell vonni, 
le kell selejtezni.  
 
4.6. Védősisak  
 
Tisztítás, tárolás, ellenőrzés, leselejtezés: 
 
A védősisakot csak tiszta vízzel szabad mosni és szárítás után szellős, hűvös helyen 
kell tárolni. Nem érintkezhet oldószerekkel. Az UV sugárzástól, vegyi hatásoktól és 
az időjárás viszontagságaitól védve kell tárolni. Az előállítástól számított 10 évig őrzi 
meg tulajdonságait, ezt követően le kell cserélni. 
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4.7. Biztosító eszközök  
 
Tisztítás, tárolás, ellenőrzés, leselejtezés:  
 
A szennyezett ereszkedő-, biztosító eszköz tiszta vízzel mosható, majd szárítható.             
(Szennyeződéstől függően, van amit oldószerrel szükséges kezelni, de ezt utána 
alaposan le kell mosni.)  Nem kerülhet érintkezésbe korróziv, agresszív anyaggal. A 
szerkezet, nyél, rugós zár állapotát, meghibásodás, sérülés, kikopás jeleit meg kell 
vizsgálni.  

Grigri használata  
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Petzl I’D használata 
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Petzl RIG  
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 Reverso használata 
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4.8. Csigák  
 
Tisztítás, tárolás, ellenőrzés, leselejtezés:  
 
A szennyezett eszköz tiszta vízzel 
mosható, majd szárítható. Nem kerülhet 
érintkezésbe korrodáló, vagy agresszív 
anyagokkal.  
Meg kell vizsgálni sérülés, deformáció mentes-e, szennyeződés, kopás, anyaghiba 
nem látható-e rajta. Időnkénti olajozással működése javítható. 
 
4.9. Karbantartás 
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5. Eséstényező, szükséges eséstér 
 
5.1. Eséstényező 
 

 
 
 

                                 Esési magasság (esés nagysága) 
                           Kiengedett kötél hossza 

   

Eséstényező 
értéke Az eséstényező minősítése 

0 - 1 közötti esési tényezőjű esés – „lágy” esésnek minősül 

1 - 2 közötti esési tényezőjű esés – „kemény” esésnek minősül 

1,75 - 2 közötti esési tényezőjű esés – „extrém” esési tényezőjű esés 

2 - 5 közötti esési tényezőjű esés – rendkívűl (!!!) extrém esési 
tényezőjű esés 

 
 

Eséstényező = 
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5.2. Szükséges eséstér, ingahatás 
 

 
 
Magyarázat: Önbiztosítás közben legfeljebb 6 kN megtartási rántási erő 
megengedett, erre csak az u.n. „Via ferrata kantár” képes 2-es esési tényezőjű esés 
fölötti érték megtartása során!!! 
 

Minimális megtartási rántás  =  Maximális biztonság 
 

6. Csomóismeret 
 
6.1. Általános tudnivalók a csomókról  
Az ipari alpintechnikában, kötéltechnikában igen fontosak a kötélen használt 
csomók, mivel például ezek segítségével rögzítjük a kötelet vagy magunkat a fix 
pontokhoz, illetve mozgatjuk a tárgyakat.   
Érdemesebb inkább kevesebb csomót használni, de azok megkötését megfelelően 
szükséges elsajátítani és alkalmazni. Az alapcsomókat mindig – gyorsan és 
biztonságosan – készségszinten kell tudni megkötni és használni. 
Alapszabály, hogy a csomó megkötése után el kell rendezni az egyes szálakat úgy, 
hogy a párhuzamosan futó részei ne csavarodjanak egymáson. A rendezett csomó 
nem csak szebb, de többet tart és terhelés után könnyebben is bontható. A már 
megkötött és elrendezett csomót húzzuk feszesre, így nehezebben oldódik ki 
magától. A végén használjunk biztosító csomót!  
Minden csomó gyengíti – 20-40%-kal - a kötelet. / A kötél különösebb teherbírás 
csökkenés nélkül megtörhető olyan ívben, melynek sugara nagyobb a kötél 
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sugarának kétszeresénél. Vagyis azoknak a csomóknak, melyekben nagy az ívek 
sugara, nagyobb a teherbírásuk. A szétfeszített csomók a kis törési sugár miatt 
kevesebbet bírnak. /  
A csomóból kilógó kötélvégre vonatkozó Ipari Alpintechnikai Biztonsági Szabályzat 
szerint „Csomózás esetén, a szabadon maradó rész minimális hossza cm-ben 
egyezzen meg a kötél mm-ben mért átmérőjével”. A gyakorlatban ez azt jelenti – 
mivel ipari alpintechnikában csak 10-11 mm átmérőjű, úgynevezett egész kötelet 
használunk -, hogy ennek hossza min. 10 cm-nek kell lennie. / Azonban ennek a két-
, háromszorosa – 20-30 cm - az inkább ajánlatos /  
Használat során rendszeresen ellenőrizzük a csomó állapotát! / Nem csúszott e szét, 
nem fekszik e fel éles felületen, stb. / 
 
6.2. Középcsomó vagy Hurokcsomó 
Egyszerűen és gyorsan megköthető, kötélgyűrűk végtelenítésére használják. Ha a 
csomóból nem lóg ki megfelelően hosszú kötélvég, könnyen „magától” is kibomolhat. 
Megköthető a kötél közepén is. Nagy hátránya, hogy kis terhelés után is nehezen 
oldható! Ezért ritkán használjuk, mivel más csomóval helyettesíthető. 
 
6.3. Biztosító csomó 
Magában csak Végcsomóként alkalmazzuk. Egyébként a már megkötött csomókhoz 
használjuk biztosító / segéd / csomóként, hogy az ne tudjon szétcsúszni, vagy 
kioldódni. 
 

                                
 
 
 
6.4 Pereccsomó vagy Nyolcas csomó 
 

Kötélvég rögzítéséhez vagy testhevederzetbe való bekötéséhez, kötélre fülek 
készítéséhez, kötélgyűrű végtelenítéséhez használjuk. Nagy teherbírású és terhelés 
után is viszonylag könnyen oldható. A kötél karabinerbe való rögzítéséhez a 
legalkalmasabb csomó. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
Pereccsomó duplán kötve       

 

 

Hurokcsomó Biztosító csomó 
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Pereccsomó „befűzése” hevederbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6.5. Félszorító nyolcas, „félárboccsomó”, Munter-fékcsomó:  
Fék csomó, melyet szimpla és dupla szálon egyaránt alkalmazhatunk. Előremászó 
biztosításához, személyek, tárgyak leengedéséhez, - végszükség esetén- 
ereszkedéshez használható. 
A terheléssel szemközti irányban fogva a kötelet nagy erőknek ellen tarthatunk. 
Terhelés nélkül a kötelet könnyen csúsztathatjuk. A kötél mindkét irányban 
mozgatható a karabinerben való átfordítással. Erre csak zárszerkezettel ellátott 
HMS, úgynevezett körte alakú karabiner használható! A Fékcsomó nagyobb – kb. 3-
4 kN – erőnél megcsúszik. Használata csak végszükség esetén ajánlatos mivel 
ezekre, a funkciókra vannak bevizsgált, biztosító és ereszkedőeszközök! Valamint 
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nagyon betekeri „macskásítja” a kötelet! Használatnál azt is figyeljük, hogy a 
zárszerkezet mellett csúszó kötél ne nyissa ki azt!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.6. Pruszik csomók (Prusik): 
Ennek a csomónak jó pár változata ismert. Sziklamászók használták kötélen való 
felmászáshoz vagy ereszkedéshez, önbiztosítás céljából és húzásnál visszafutás 
gátlásra is alkalmas csomó.  
A pruszik csomó terhelés hatására rászorul a kötélre, majd annak megszűntével 
„viszonylag” szabadon oldhatóvá válik. Pruszik zsinórnak 5-6 mm átmérőjű, puha 
segédkötél használható - néha hevedert is használnak hozzá. Mivel gyári, bevizsgált 
mászó és zuhanásgátló gépek vannak, azokat kell, ill. érdemes használni. 
Amennyiben ezt a szemléletmódot követjük, akkor ipari alpintechnikában a pruszik 
csomót csak kötélvédő rögzítéséhez vagy más segédfeladatok megoldásához 
használjuk! A pruszik csomót nem szabad terheléskor megfogni, mert akkor nem 
képes megszorulni és blokkolni a kötélen.  
 
Pruszik csomó fajtái: 
 
 

          
 

 
 
 
 

 
 

Ajánlás: A csomók használata is bizonyos mértékű kockázatokkal jár! 
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6.7. Kötél összeszedésének és összekötésének fajtái 
 
A kötél összeszedésekor figyelembe kell venni, hogy az adott tevékenységhez 
éppen melyik a legmegfelelőbb mód. 
Praktikusan a hátunkra rögzítve („Alpesi technika”) vagy a vállunkon átvetve 
(hagyományos módon) szállítható. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

!  

!  
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7. Felülvizsgálatok  
 
7.1. A sodronykötelek, kábelek 
 
Gyártás 
- Több (7, 19, 36, 61…), azonos átmérőjű és alapanyagú szál egy központi szál körüli 

sodratát nevezzük PÁSZMÁ-nak. 
- Több pászma egy központi kábellélek körüli sodratát nevezzük sodronykötélnek, vagy 

kábelnek. 
A kábellélek készülhetnek: 
- fémből (a lélek ekkor egy további pászma) è a kábel merev 
- természetes textíliából (kenderből), amely a kenőanyagot is tartalmazza 

è a kábel rugalmas 
- szintetikus textíliából (nejlonból) è a kábel rugalmas 

 A kábelek típusai 
A kábel pászmái a sodrási irány szerint kétfélék lehetnek:  
balsodratúak „S” vagy jobbsodratúak „Z” (példák alább) 
Az egyes szálak és pászmák sodrási irányának vagy számának változtatásával különböző 
típusú kábeleket kapunk. 
A kábelek hátrányai: 
- Rozsdásodhatnak (kivéve a speciális kábeleket). 
- Nehéz szemrevétellel ellenőrizni az állapotukat. 
- Rosszul viselik az éleket, hajlítást, összenyomást (kábeles emelőszerkezetek helyes 

használata előfeltétel). 
- Kábelre csomót kötni tilos! 
- Az acélkábelek kezelésekor kesztyűt kell viselni. 

A kábelek karbantartása (alkalomszerű használat esetén): 
- Használat után a kábelt szép rendben vissza kell tekerni a dobra. 
- Ha szükséges, a kábelt kefével át kell súrolni. 
- A következő használatbavételt megelőzően a kábelt esetleg meg kell kenni. 
- A kábelt a sodrásának megfelelő irányban kell leszedni és felrakni. 

A kábelek leselejtezése: 
Le kell selejtezni az acélkábelt amennyiben: 
- jelentős mértékben: a „d” (névleges átmérő) 20%-ában össze van nyomódva. 
- jelentősen deformálódott (ki van hasasodva, meg van tekeredve) 
- a kábellélek elszakadt 
- a szálak meg vannak szakadva (a látható szálak 20%-a el van szakadva két sodratnyi 

hosszon vagy a „d” háromszoros értékének megfelelő szakaszon 4 szakadt szál van) 
- a kábel el van rozsdásodva 
- a kábel összedolgozása vagy egy karmantyúja sérült 
- a kábel hegyes szögű éleken való használata után a pászmák szabálytalanul állnak 
- a rossz kezelés jelei mutatkoznak 

Ezek az ajánlások minden egyes különálló sodronykötélszakaszra és a drótköteles 
teheremelő szerkezetekre vonatkoznak. 
A sodronykötelek teherbírása: 
A kereskedők által forgalomba hozott sodronyköteleken jelezve van a szakítószilárdság. Az 
eladó a kábelhez minőségi igazolást is mellékel. 
Amennyiben a kábel teherbírása nem ismert, az érték az alábbi közelítő formulával 
becsülhető: 

HASZNÁLATI TERHELÉS = átmérő2 (mm) x 8 
 

Ennek alapján egy 10 mm átmérőjű kábelnél az érték: 800 daN (Kg) 
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(MSZ 9745-3) 
Hullámosság 

 
Szabálytalan kötélvezetés vagy a rugalmasság 
elvesztése gyors elhasználódást okoz. Ha a 
deformáció mértéke x=1/3d , vagy ha a deformáció a 
kötél működése szempontjából kedvezőtlen helyen 
van, (pl. a kulacsszerkezet leggyakoribb pozíciójánál 
a terelőkorongok közelében ) a kötelet le kell 
cserélni. 

A kötél kikosarasodása 

 
A külső pászmarétegek meglazulnak, vagy a külső 
pászmarétegek hosszabbak, mint a belső 
pászmarétegek , kosarasodás áll elő. 
Leggyakrabban acélbetétes köteleknél fordul elő 

Elemi szál hurokképződése 

 
Az egyes elemi szálak, vagy elemi szál 
csoportok kigyűrődtek a koronggal ellentétes 
oldalon, és hurok formában jelennek meg. 

Elemi szálak, vagy a pászmák fellazulása 

 
Az egyes elemi szálak, illetve pászmák az ábra 
szerint fellazulhatnak 

A kötél helyi megvastagodása 

 
A kötél bármely szakaszán előfordulhat 
megvastagodás, vagy betétkitüremkedés 

Kötélkeresztmetszet változás 

 
A kötélen helyi kötélkeresztmetszet (külső  
kötélátmérő) csökkenés alakulhat ki, általában 
a belső, kenőanyaggal átitatott kenderbetét 
elszakadásának a következménye 

A kötél laposodása  

 
Összenyomódás, helyi ütés, dobra való hibás 
tekercselés, terelőkorongból való kiugrás vagy  
beszorulás miatt jöhet létre. 

Hurokforma képződés 

 
Ha a hurokképződést nem szüntetjük meg, 
hanem a kötelet terhelésnek vetjük alá, a hurok 
maradandóvá válik. 

 

Kötélmegtörés  
Ha a kötél éles peremmel érintkezik az ábra 
szerinti káros deformációt szenvedi el. 
A deformáció megakadályozása céljából 
élvédő, vagy párnafa használata 
elengedhetetlen 

FIGYELEM! -10˚C alatt a sodronykötél merevvé válik és teherbírásának akár 50%-át 
is elveszítheti 
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MSZ EN 13411-5:2003+A1 Acélsodronykötél-végek. Biztonság 5. rész: U alakú 
szorítókengyel sodronykötélhez jelzetű szabvány 11-12 mm Æ sodronykötél esetén 
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7.2. A Petzl egyéni védőfelszerelések élettartama, felülvizsgálata 
 
Petzl gyártói állásfoglalás  
Az előállítástól számított 10 év a Petzl egyéni védőfelszerelések élettartama. 
Különbséget kell azonban tenni a használat és a raktározás időtartama között.  
Az egyéni védőfelszerelések élettartama függ a használat módjától, intenzitásától és 
gyakoriságától, valamint a környezeti hatásoktól. 
Az élettartam egyes speciális esetekben, az eszköz károsodása esetén akár 
egyetlen használatra is korlátozódhat. 
Bizonyos környezeti tényezők szintén hátrányosan befolyásolják a termékek 
élettartamát, ilyenek a só, homok, hó, nedvesség, UV sugárzás, közvetlen hőhatás, 
mechanikai hatások, vegyi anyagok stb. (a felsorolás nem teljes). 
Varrott hevederek, összekötőelemek és energiaelnyelők esetében érzékenységükből 
adódóan a következő élettartammal számolhatunk: intenzív használat esetén 6 
hónap, normál használat esetén 12 hónap, alkalmankénti használat esetén pedig 
legfeljebb 10 év. 
A Petzl javasolja az egyéni védőfelszerelések évente szakképzett és hozzáértő 
személy által elvégzett rendszeres és alapos felülvizsgálatát. (Az időszakos 
felülvizsgálat szaktevékenység, melyet kizárólag olyan személy végezhet, aki 
megfelelő szakértelemmel, képzettséggel és gyártói képviselet által történő 
felhatalmazással is rendelkezik.) 
 

Felülvizsgálat = biztonság! 
 

Ha egy eszközön az elhasználódás jelei látszanak, azonnal le kell selejtezni. A 
maximális biztonság érdekében 3 fokozatú felülvizsgálatot ajánlunk: 
1. Minden egyes használat előtt és után szemrevételezze a felszerelést.  
2. Az eszközöket és egymáshoz kapcsolódásukat a használat során folyamatosan 

figyelni kell.  
3. Alapos szakértői vizsgálatot kb. 6 havonta, ill. 1 évente kell tartani, és annak 

eredményét jegyzőkönyvben kell dokumentálni. Az időszakos felülvizsgálat 
eredményétől függően az eszköz tovább használható vagy le kell selejtezni. 10 
év elteltével az eszközök rendszerint már technikailag is elavulnak, ezért 
leselejtezésük kifogástalan állapot esetén is ajánlott.  

A felszerelésekről nyílvántartást kell 
vezetni! Ebben segít a 
felszereléseken elhelyezett egyedi 
számozás, de érdemes egy belső 
számot is adni a felszerelés 
egységeknek.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



„Ferrata” üzemeltető, kezelő személyzet biztonságtechnikai ismeretei 
 

 52 ©Gaál Péter 

 
7.3. Ferrata felszerelések - kantár, karabiner, kötél, drótkötél, stb. vizsgálat: 
 
 A vizsgálat kétféle módon történhet: 
 
1. Szemrevételezéssel  
A szemrevételezendő pontok különböznek a fém- illetve textiltermékeknél; a beülők 
és sisakok textil és fém alkatrészeit a következőekben részletezett szempontok 
figyelembevételével kell szemrevételezni. 
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2. Tapintással 
Egyes hibákat leginkább tapintással vehetünk észre; különösen igaz ez a kötelek, 
hevederek esetében. Ezek felülvizsgálatánál szintén be kell tartani a gyártó 
használati utasítását. 
A felülvizsgálat során észrevehetők a meghibásodásra utaló jelek. Az eszköz 
összehasonlítása egy másikkal jó módja az apró deformációk észrevételének. 
A hibáknak rengeteg jele lehet, melyeket felsorolni képtelenség lenne. Ide tartozik 
többek között a kötél köpenyének merevsége, a karabiner nyelvének súrlódása, egy 
eloxált felület színének elváltozása stb. 
A felhasználó beszámolója is utalhat az eszköz meghibásodására, pl. ha az eszköz 
megcsúszik a kötélen vagy más működési hibáról számol be. A Petzl és a Beal által 
javasolt ellenőrzések listája valamennyi termék felülvizsgálatához ideális 
kiindulópont.  
Az egyéni védőfelszerelés ellenőrzésének célja annak megállapítása, hogy a 
felszerelés alkalmas-e a további használatra. Az adott eszköz használaton kívül 
helyezése nehéz döntés lehet. Ha egy kötél annyira elhasználódott, hogy kilátszik a 
magszerkezete, a dolog egyszerű, de az eszközök leselejtezésére olykor több okból 
is szükség lehet. Nehéz kérdés lehet a karabiner kopása is. 
Egyes hibák súlyosabb következményekkel járnak, mint mások; a leghelyesebb, ha 
a felülvizsgáló a saját jegyzeteit használja. Szintén figyelembe kell venni egy eszköz 
meghibásodásának lehetséges hatásait a többi eszközre még akkor is, ha maga az 
eszköz nem szorul leselejtezésre. Kockázat egy éles peremű kopás egy karabineren 
könnyen károsíthatja a belehelyezett kötelet vagy hevedert. 
Az eszköz kora szintén hatással lehet a döntéshozatalra. A felülvizsgálat eredménye 
nem feltétlenül „megfelelő” vagy „selejt”.  Vagyis a kérdéskör a gyakorlatban koránt 
sem fehér-fekete (számos árnyalat létezik még). 
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Felszerelések vizsgálata, leselejtezése 

 
 

Fontos! Az egyes felszerelés sérülésekből sokszor vissza lehet 
következtetni a hibás pályakialakításokra! 
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Petzl felszerelésekhez ajánlott nyílvántartási lapok elérhetősége: 

http://www.granit.co.hu/letoltesek/tipus/nyilvantartolapok 
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Petzl „Ferrata kantár” vizsgálata - 
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Védősisak 
A felszerelés történetének felülvizsgálata: 
Az egyéni védőeszközök ellenőrzésének eredményei fenntartással kezelve 
segítenek eldönteni, hogy az ellenőrzött eszköz beletartozik-e az alábbi felsorolás 
kategóriáinak egyikébe és igényel-e azonnali leselejtezést:  
- Az eszközt a gyártó szakszervizén kívül módosították. 
- Az eszköz nagy esést szenvedett el vagy tartott meg. 
- A felszerelést -30 °C alatti vagy + 50 °C feletti hőmérsékleten használták. 
- A felszerelés gyártó által meghatározott élettartama lejárt. 
Az ellenőrző személy kizár minden felelősséget, ha a felhasználó őt a termék 
élettörténetével kapcsolatosan hiányosan vagy pontatlanul tájékoztatja. 
A biztonsági elemek szemrevételezése: 

• A héj külsejének állapota (kopás, repedések, karcolások, égés, vegyi 
anyagok nyomai, egyéb) 

• A héj belsejének állapota (kopás, repedések, karcolások, égés, vegyi 
anyagok nyomai, egyéb) 

• A fejpánt, hevederek, varratok, párnázott részek, záró csatok állapota 
• A fejpánt rögzítő elemeinek (klipszek, szegecsek, egyéb rögzítési pontok) 

állapota  
Kényelmi elemek ellenőrzése: 

• Fejpánt párnázásának állapota 
• Fejlámpa tartó kampók állapota 

Működőképesség vizsgálata: 
• A homlokpánt állítórendszerének működőképessége 
• A homlokpánt magasságát állítórendszer működőképessége 
• Az állheveder csatjának nyitása, zárása 

Selejtezendés okai lehetnek: 
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Biztosító-, és munkakötél 
A felszerelés történetének felülvizsgálata: 

Az egyéni védőeszközök ellenőrzésének eredményei fenntartással kezelve 
segítenek eldönteni, hogy az ellenőrzött eszköz beletartozik-e az alábbi felsorolás 
kategóriáinak egyikébe és igényel-e azonnali leselejtezést:  
- Az eszközt a gyártó szakszervizén kívül módosították. 
- Az eszköz nagy esést szenvedett el vagy tartott meg. 
- A terméket -40 °C alatti vagy + 80 °C feletti hőmérsékleten használták. 
- A termék gyártó által meghatározott élettartama lejárt. 
Az ellenőrző személy kizár minden felelősséget, ha a felhasználó őt a termék 
élettörténetével kapcsolatosan hiányosan vagy pontatlanul tájékoztatja. 
A biztonsági elemek szemrevételezése: 
•  Köpeny állapota (vágás, elhasználódás, durva felület, bolyhosodás,sérülés 

égés, veszélyes vegyi anyagok nyomai) 
• A mag ellenőrzése tapintás útján (kemény vagy puha pontok, látható mag) 
• Varrott kötélvégek állapota (szakadt, bolyhos, laza, kopott szálak) 
• Csomók állapota (forma, elhasználódás) 

Egyéb részek felülvizsgálata: 
• Védőelemek állapota (varrott kötélvég vagy csomók védőburkolata) 
• Mindkét kötélvégen meglévő jelölések 
• A hosszúság ellenőrzése 

Selejtezendés okai lehetnek: 
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Kikötési ponthoz használt hevedergyűrű 
Az eszköz történetének felülvizsgálata: 

Az egyéni védőeszközök ellenőrzésének eredményei fenntartással kezelve 
segítenek eldönteni, hogy az ellenőrzött eszköz beletartozik-e az alábbi felsorolás 
kategóriáinak egyikébe és igényel-e azonnali leselejtezést:  
- Az eszközt a gyártó szakszervizén kívül módosították. 
- Az eszköz nagy esést szenvedett el vagy tartott meg. 
- A felszerelés -40 °C alatti vagy + 80 °C feletti hőmérsékleten használták. 
- A felszerelés gyártó által meghatározott élettartama lejárt. 
Az ellenőrző személy kizár minden felelősséget, ha a felhasználó őt a termék 
élettörténetével kapcsolatosan hiányosan vagy pontatlanul tájékoztatja. 
A biztonsági elemek szemrevételezése: 
• Hevederek állapota (kopás, elhasználódás, égés) 
• Varratok állapota (szakadt, laza, kopott szálak) 
• Fém alkatrészek állapota (deformáció, karcolások, repedések, korrózió) 
• Állítócsatok állapota (deformációk, karcolások, repedések, kopás, korrózió) 
• Védőelemek ellenőrzése 
• Védőburkolatok, csőhevederek, stringek stb. állapota 
• A kompatibilitás ellenőrzése  

Működőképesség vizsgálata: 
• Méretek állíthatósága 

Selejtezendés okai lehetnek: 
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 Biztosítási pontként használt drótkötél 
A felszerelés történetének felülvizsgálata: 

Az egyéni védőeszközök ellenőrzésének eredményei fenntartással kezelve 
segítenek eldönteni, hogy az ellenőrzött eszköz beletartozik-e az alábbi felsorolás 
kategóriáinak egyikébe és igényel-e azonnali leselejtezést:  
- Az eszközt a gyártó szakszervizén kívül módosították. 
- Az eszköz nagy esést szenvedett el vagy tartott meg. 
- A terméket -20 °C alatti vagy + 60 °C feletti hőmérsékleten használták. Az 
ellenőrző személy kizár minden felelősséget, ha a felhasználó őt a termék 
élettörténetével kapcsolatosan hiányosan vagy pontatlanul tájékoztatja. 
A biztonsági elemek szemrevételezése: 
•  Záró gyűrű állapota (repedés, elhasználódás, karcolás, kábel megcsúszása) 
• Szemek állapota (laza, deformált) 
• Drótkötél állapota (deformáció, szakadt szálak, elhasználódás, korrózió) 

Selejtezendés okai lehetnek: 
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Ön-, és társbiztosító eszköz 
Az eszköz történetének felülvizsgálata: 

Az egyéni védőeszközök ellenőrzésének eredményei fenntartással kezelve 
segítenek eldönteni, hogy az ellenőrzött eszköz beletartozik-e az alábbi felsorolás 
kategóriáinak egyikébe és igényel-e azonnali leselejtezést:  
- Az eszközt a gyártó szakszervizén kívül módosították. 
- Az eszköz nagy esést szenvedett el vagy tartott meg. 
- A felszereléseket -40 °C alatti vagy + 80 °C feletti hőmérsékleten használták. 
- A felszerelés gyártó által meghatározott élettartama lejárt. 
Az ellenőrző személy kizár minden felelősséget, ha a felhasználó őt a termék 
élettörténetével kapcsolatosan hiányosan vagy pontatlanul tájékoztatja. 
A biztonsági elemek szemrevételezése: 
• Fix és nyitható oldalrészek állapota (elhasználódás, korrózió, karcolások, 

deformáció, repedések) 
• Súrlódó elemek (szorítónyelv) állapota: elhasználódás, korrózió, karcolások, 

deformációk, repedések 
• Kar állapota (törött, karcos, repedt, elhasználódott) 
• Záróelemek állapota (szegecsek, zárógyűrű) 

Működőképesség vizsgálata: 
• A szorítónyelv rugójának állapota – a megfelelő mértékű súrlódás 
• A kar rugójának működése 
• A nyitható oldalrész nyílásának és zárásának működése 
• Működőképesség vizsgálata kötélen 

Selejtezendés okai lehetnek: 
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Ereszkedő eszköz 
A termék történetének felülvizsgálata: 

Az egyéni védőeszközök ellenőrzésének eredményei fenntartással kezelve 
segítenek eldönteni, hogy az ellenőrzött eszköz beletartozik-e az alábbi felsorolás 
kategóriáinak egyikébe és igényel-e azonnali leselejtezést:  
- Az eszközt a gyártó szakszervizén kívül módosították. 
- Az eszköz nagy esést szenvedett el vagy tartott meg. 
- A terméket -40 °C alatti vagy + 80 °C feletti hőmérsékleten használták.  
Az ellenőrző személy kizár minden felelősséget, ha a felhasználó őt a termék 
élettörténetével kapcsolatosan hiányosan vagy pontatlanul tájékoztatja. 
A biztonsági elemek szemrevételezése: 
• Fix és nyitható oldalrészek állapota (elhasználódás, korrózió, karcolások, 

deformáció, repedések) 
• Súrlódó elemek állapota (szorítónyelv vájata – tengely – fékpofa) 
• Záróelemek állapota (nyitókar, tengely, szegecsek, zárógyűrű) 
• Az anti-pánik funkció ütközője 

Működőképesség vizsgálata: 
• Blokkolókerék rugójának / a nyitókarnak / az anti-pánik nyelvének állapota  
• A nyitható oldalrész akadálymentes nyílása és záródása 
• Működőképesség vizsgálata kötélen (fékezés /  munkahelyzet pozicionálása 

/ antipánik-funkció) 
Selejtezendés okai lehetnek: 
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 Összekötő elemek – karabinerek, zárkapcsok, kampók 
A termék történetének felülvizsgálata: 

Az egyéni védőeszközök ellenőrzésének eredményei fenntartással kezelve 
segítenek eldönteni, hogy az ellenőrzött eszköz beletartozik-e az alábbi felsorolás 
kategóriáinak egyikébe és igényel-e azonnali leselejtezést:  
- Az eszközt a gyártó szakszervizén kívül módosították. 
- Az eszköz nagy esést szenvedett el vagy tartott meg. 
Az ellenőrző személy kizár minden felelősséget, ha a felhasználó őt a termék 
élettörténetével kapcsolatosan hiányosan vagy pontatlanul tájékoztatja.  
A biztonsági elemek szemrevételezése: 
• Test állapota (repedések, karcolások, deformációk, elhasználódás, korrózió)  
• A karabiner testének és belső ívének állapota, a zárónyelv, szegecs és 

zárógyűrű állapota (repedések, karcolások, deformációk, elhasználódás, 
korrózió) 

Működőképesség vizsgálata: 
• A zárónyelv működőképességének vizsgálata (előzőleg tisztítás és olajozás) 
• Jó záródás (nyelv / test) 
• A nyelv rugójának, csuklórésznek és a zárórendszer működőképessége  

Selejtezendés okai lehetnek: 
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  Heveder kantár 
A termék történetének felülvizsgálata: 

Az egyéni védőeszközök ellenőrzésének eredményei fenntartással kezelve 
segítenek eldönteni, hogy az ellenőrzött eszköz beletartozik-e az alábbi felsorolás 
kategóriáinak egyikébe és igényel-e azonnali leselejtezést:  
- Az eszközt a gyártó szakszervizén kívül módosították. 
- Az eszköz nagy esést szenvedett el vagy tartott meg. 
- A terméket -40 °C alatti vagy + 80 °C feletti hőmérsékleten használták.  
- A termék gyártó által meghatározott élettartama lejárt. 
Az ellenőrző személy kizár minden felelősséget, ha a felhasználó őt a termék 
élettörténetével kapcsolatosan hiányosan vagy pontatlanul tájékoztatja.  
A biztonsági elemek szemrevételezése: 
• Kötél vagy heveder állapota (kopás, elhasználódás, égés) 
• Varratok állapota (szakadt, kibolyhosodott, laza, kopott szálak) 
• Oldalrészek állapota (deformált, karcos, repedések, elhasznált, korrodált)  
• Súrlódó elemek állapota: szorítónyelv / fékpofa 
• Záróelemek állapota (szegecs, zárógyűrű csavarja) 
• Nyitható oldalrész szabad elmozdulása 

Kényelmi elemek ellenőrzése: 
• Védőelemek állapota (string, varratok és kötél védőburkolata) 

Működőképesség vizsgálata: 
• A hosszúság állíthatósága 
• Az összekötőelem működőképessége 

Selejtezendés okai lehetnek: 
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Csiga 
A termék történetének felülvizsgálata: 

Az egyéni védőeszközök ellenőrzésének eredményei fenntartással kezelve 
segítenek eldönteni, hogy az ellenőrzött eszköz beletartozik-e az alábbi felsorolás 
kategóriáinak egyikébe és igényel-e azonnali leselejtezést:  
- Az eszközt a gyártó szakszervizén kívül módosították. 
- Az eszköz nagy esést szenvedett el vagy tartott meg. 
- A terméket -40 °C alatti vagy + 80 °C feletti hőmérsékleten használták. 
- A termék gyártó által meghatározott élettartama lejárt.  
Az ellenőrző személy kizár minden felelősséget, ha a felhasználó őt a termék 
élettörténetével kapcsolatosan hiányosan vagy pontatlanul tájékoztatja. 
A biztonsági elemek szemrevételezése: 
• Test állapota (repedések, karcolások, deformációk, elhasználódás, korrózió) 
• Nyitható oldalrészek állapota (repedések, karcolások, deformációk, 

elhasználódás, korrózió) 
• Csatlakozónyílások állapota (repedések, karcolások, deformációk, 

elhasználódás, korrózió) 
• Csigakerekek vájatának állapota (deformációk, karcolások, repedések, kopás, 

korrózió) 
• Tengely állapota (szegecs vagy csavar) 
• Visszafutásgátló nyelv állapota (elhasználódott vagy hiányzó fogak, korrózió) 

Működőképesség vizsgálata: 
• A csigakerék szabadon elfordul 
• Az oldalrészek akadálytalanul nyithatók és zárhatók 
• A szorítónyelv rugójának működése  
• Nyitógomb rugójának működése 

Selejtezendés okai lehetnek: 
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  Testhevederzet, beülő hevederzet 
A termék történetének felülvizsgálata: 

Az egyéni védőeszközök ellenőrzésének eredményei fenntartással kezelve 
segítenek eldönteni, hogy az ellenőrzött eszköz beletartozik-e az alábbi felsorolás 
kategóriáinak egyikébe és igényel-e azonnali leselejtezést:  
- Az eszközt a gyártó szakszervizén kívül módosították. 
- Az eszköz nagy esést szenvedett el vagy tartott meg. 
- A terméket -40 °C alatti vagy + 80 °C feletti hőmérsékleten használták. 
- A termék gyártó által meghatározott élettartama lejárt. 
Az ellenőrző személy kizár minden felelősséget, ha a felhasználó őt a termék 
élettörténetével kapcsolatosan hiányosan vagy pontatlanul tájékoztatja. 
A biztonsági elemek szemrevételezése: 
• Hevederek állapota (vágás, kopás, égés, vegyi anyagok nyomai, egyéb 

károsodások) 
• Biztonsági varratok állapota (szakadt, laza, kopott szálak) 
• Bekötési pont gyűrűinek állapota (deformációk, karcolások, kopás, korrózió) 
• Zárócsatok állapota (deformációk, karcolások, kopás, korrózió)  
• Összekötőelem kompatibilitása és állapota  
• Védőelemek állapota (áthidaló heveder védőburkolata, combheveder védője) 

Kényelmi elemek ellenőrzése: 
• A derék- és combrész párnázása, mellény, vállpánt, hátsó bújtató, 

felszereléstartók, bújtatók nem teherviselő varratok állapota 
Működőképesség vizsgálata: 
• A zárócsatok működőképessége, hevederek befűzhetősége 
• Az automata FAST csatok rugójának működőképessége 

Selejtezendés okai lehetnek: 
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Felszerelés sérülések és egyéb hibák 
Felszerelés tárolás,  
mentőfelszerelés készenlétben tartása 
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7.4. Felszerelés nyilvántartás  
 

Vendég felszerelése (általános példa) 

Megnevezés Gyártó Név Egyedi 
számozás 

Gyártási 
év 

(poliamid) 
Minősítés 

Beülő heveder      
Ferrata kantár      
Védősisak      
Egyéb      

 
Túravezető felszerelése 

Megnevezés Gyártó Név Egyedi 
számozás 

Gyártási 
év 

(poliamid) 
Minősítés 

Beülő heveder      
Ferrata kantár      
Védősisak      
Egyéb      

 
Mentő felszerelés 

Megnevezés Gyártó Név Egyedi 
számozás 

Gyártási 
év 

(poliamid) 
Minősítés 

Biztosító, 
mentő eszköz      

Húzórendszer      
Mentőkötél      
Hevedergyűrű      
Karabiner      
Kötélvágó kés      
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7.5. „Via Ferrata” pályavizsgálat, és felszerelés vizsgálati  
CHECK IT rendszer az egyes vizsgálatok elvégzéséhez 
Pályavizsgálat 

Feljáró, indulási zóna vizsgálata, állapota? Ö      -      O 
Biztosító sodronykötelek ellenőrzése kopása, sérülés (drótkötél „kiszőrösödése”, 
száltörés, kötélvég „elbandázsolása”)? Ö      -      O 

Rögzítő bilincsek állapota (darab szám, rögzítettség, korrózió, sérülés, repedés, 
törés) Megfelelő nyomaték, Jelölt csavarok elmozdulásának mértéke? Ö      -      O 

A fém elemek korróziója, kopása, deformációja, sérülés (drótkötél „kiszőrösödése”, 
száltörés, átmérőcsökkenés)? Ö      -      O 

A fa elemek állapota, korhadása, törése, veszélyeztető csúszóssága? Ö      -      O 
A mászási-, esési zónában nem megengedett a felhasználó kartávolságán belül éles 
vagy hegyes felület? Ö      -      O 

A biztosító sodrony vezetésénél a biztosítás használatának időpontjában nem 
feküdhet föl, veszélyes mértékben nem dörzsölődhet? Ö      -      O 

A biztosító karabinernek szabadon kell tudni futnia? Ö      -      O 

Rögzítési pontok deformációktól mentes állapota? Ö      -      O 

A rögzítési pontok stabilitása, kőzetminőség? Ö      -      O 

Csúszó szakasz indulási-, érkezési pontjának állapota, a csúszási sebesség mértéke. 
A csúszás nem lehet kontrolálatlanul gyors? Ö      -      O 

A beépített segédeszközök, pályaelemek (lépések, kapaszkodók, kötélhíd elemek 
állapota?  A szerelvények lekerekítettek, élektől mentesek kell, hogy legyenek. Ö      -      O 

Tájékoztató táblák állapota? (út elején, végén) Szinjelölések megléte, állapota? 
(Amennyiben van ilyen) Ö      -      O 

Védőhálók, védőrácsok állapota? Ö      -      O 
Egyéb, nem nevesített probléma, veszély Ö      -      O 
Környezet vizsgálata 

Fagyhatás, viharhatás, egyéb tényezők? Ö      -      O 
Omlásveszély, szabadon mozgó kövek, száraz fák? Ö      -      O 

Veszélyes biológiai tényezők (darázs, hernyó, méh, madárürülék, stb.)? Ö      -      O 

Segélyhívó, elsősegély felszerelés megléte, használhatósága? Ö      -      O 
Felszerelés vizsgálat 

A beülő heveder állapota (csatszerkezet megfelelősége, gumi minősége, felszerelés 
tartó fül állapota, heveder keménysége, tisztasága) Ö      -      O 

Biztosító kantár, csúszó csiga kantár állapota (karabiner kopás, sérülés, károsodás, 
elhasználódás, élettartam, égési sérülés, csavarodás, varrás állapota) Ö      -      O 

Védősisak állapota (csatszerkezet, fejméret beállító „korong”, higiéniai állapot, 
fertőtlenítés szükségessége) Ö      -      O 

Megfelelő felszerelés tárolási feltételek megléte Ö      -      O 

Mentő-, üzemeltető felszerelés megléte, állapota, elérhetősége Ö      -      O 
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Vizsgálatok irányultsága, kódolása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MŰSZAKI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ 
 

SZ. DÁTUM FP FF ÉRTÉKELÉS 
MEGJEGYZÉS 

UTÓELLENŐRZÉS 
Megjegyzésben részletezhető 

NÉV 
ALÁÍRÁS 

1. 202..................      -    +   

2. 202..................      -    +   

3. 202..................      -    +   

4. 202..................      -    +   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

JELÖLÉS 
MAGYARÁZAT VIZSGÁLAT JELLEGÉNEK JELÖLÉSE 

LÉTESÍTMÉNY 
VIZSGÁLATIREND 

Ferráta pálya 
„FP” 

Napi 
ellenőrzés 
Vezetett túra 
esetén, előtte 

Negyedéves 
„Nagy” 

ellenőrzés 
június, 

szeptember, 
december 

„Éves” 
műszaki 
bejárás 
március 

hónapban 

Rendkívüli 
ellenőrzés 

1. 2. 3. 4. 

FELSZERELÉS 
VIZSGÁLATIREND 

Ferrát felszerelés 
„FF” 

Napi 
ellenőrzés 

Negyedéves 
ellenőrzés 

Éves 
ellenőrzés 

Rendkívüli 
ellenőrzés 

I. II. III. IV. 

ÉRTÉKELÉS - - HIBÁS + - MEGFELELŐ 
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Pályavizsgálati  
protokoll 

 

Sérült „Ferrata”pálya 
 
 

 

Károsodás, pályahiba 
besorolása 

 
 
 
 
 

Piros besorolás 
meghibásodás 

 Sárga besorolás 
meghibásodás 

 Zöld besorolás 
meghibásodás 

 
 

Azonosítsa be a sérülést, 
rendelje meg a javítást és 

amilyen gyorsan csak lehet, 
ütemezze a karbantartást! 
Bizonyosodjon meg arról, 

hogy a sérült helyek 
kijavításra kerültek 

 Dokumentálja a 
sérüléseket, azok 

mértékét és a 
meghibásodást a 

következő 
felülvizsgálatkor értékelje! 

Azonnal zárja le a 
pályaszakaszt, újbóli 

használat előtt javítsa ki a 
sérüléseket 

 
Amennyiben a javítás 1 héten 

belül nem történik meg, a 
meghibásodást át kell sorolni 

piros besorolásba. 

  
Amennyiben a sérülés 

mértéke az eltelt 
időszakban 

megnövekedett, a hibát 
sárga besorolásba kell 

átminősíteni. 
 
 

 
 

A javítás megtörtént 

  
 

A javítás megtörtént 

 Ha nincsen változás a 
sérülés besorolásában, 

akkor a következő 
karbantartásig nem kell 

beavatkozni 
 
 

Újból használható  Újból használható  Újból használható 
 

Tanácsok pályavizsgálathoz: 
1. A pályák átvizsgálásakor azt úgy tegyük, mintha új, „ügyetlen” vendégek lennénk, mert 

ilyenkor adja ki a pálya esetleges problémáit! 
2. A vendégek pályateljesítésének figyelemmel kisérésekor szintén észleljük az esetleges 

gondokat! 
3. A felszerelések megfelelő ellenőrzésénél az esetleges sérülések visszavezethetőek a 

pályakialakítási problémákra is!                                                     
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8. Vendég oktatása, pályaszabályzatok 
 
8.1. „Via Ferrata kötélpálya” használatának oktatása 
 
A helyszíni oktatásnál alapelvként érvényesíteni érdemes, hogy annyi információt 
adunk át a vendégnek, mely még befogadható a számára. Ennek színtjét nehéz 
pontosan meghatározni, mivel a vendégek között lényeges eltérés lehet. Oktatásunk 
hatékonyságát a gyakorlati „számonkérés” során tanúsított tevékenysége során 
tudjuk lemérni, ezért is különösen fontos a vendég ismereteinek számonkérése.  
Megfogalmazott ajánlás: „Olyan sok információt adjunk át, ami szükséges, de olyan 
kevés amennyire csak lehetséges”. „Javaslatok túlsúlya a tiltásokkal szemben”. 
 
Az oktatásban szerepeltessük, hogy: 
• Hogyan lehet fölvenni a kapcsolatot a személyzettel. 
• Mit kell tenni baleset esetén. 
• Pályán enni, cukorkát szopogatni, rágózni tilos a fulladásveszély miatt! 
• Ha valamit nem akar, nem tud levenni (pl. gyűrű), megtenni a vendég, akkor 

az aznapi felelős dönt, hogy a vendég saját felelősségére (erről írásban 
nyilatkozva) felengedi-e a pályára. 

• WC-re menni tilos felszerelésben!  Az ott használt vegyszerek károsíthatják a 
felszerelést, de maga a vizelet is 15%-os anyaggyöngülést okozhat. 

• Felszerelésben dohányozni tilos és min. 5 m távolságot kell tartani a 
felszerelésektől.  

• Tájékoztatás, ha várakozási idő van. 
• Rákérdezni az egészségügyi problémákra. 
• A hosszú hajból a vendég csináljon copfot, de méginkább fonatot. 
• Gyűrűt ne viseljenek. 
• A zsebeket ürítsék ki. 

Öltöztetéshez kapcsolódóan:  
• Felszerelésben a területet nem szabad elhagyni. 
• Amennyiben leszerelkezik, a vendég az újraöltöztetést csak felügyelő 

végezheti el ismét. 
• Figyeljünk, hogy derékheveder a csípőcsont fölött szorosan üljön. 
• A felszerelések menet közbeni ellenőrzése kiemelt figyelmet igényel. 

Biztonságtechnikai útmutatás: 
• A pályaszabályok megtartása már nem javaslat, hanem az adott ferratara 

érvényes, kötelezően betartandó szabálynak kell lennie! 
• Az átadott információ visszaellenőrzése kiemelt fontossággal bír, hogy érti és 

végre is tudja hajtani a biztonsági feladatait a résztvevő. 
• Aki nem tudja végrehajtani a gyakorlófeladatot, addig kell szoros felügyelet 

alatt tartani, míg nem sikerül hibátlanul.  
• Hanyagság nem megengedhető, mert balesethez vezethet („jól van na”, „ jó 

az úgy”, „tudom én ezt”, „nem kell ezt nekem magyarázni”…) 
• Pánik, stressz, túlzott biztonságérzet, eufória is balesetforrás lehet. 
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• „Állj” szabály tudatosítása. Ha elhangzik az „állj” felkiáltás, akkor mindenkinek 
meg kell állni a mozgásban, amíg egy felügyelő azt nem mondja, hogy 
rendben, nem hajtható végre kicsatolás. 

• A vendégek irányában jelezni kell a hibákat.  

A vendéggel szembeni elvárások: 
o A karabinert egy kézzel kell tudni nyitni. 
o Egymás alatt mászni közvetlenül TILOS! 
o A kantár a test előtt, a két kéz között legyen.  
o A két kantár közé ne kerüljön be a fej, nyak.  
o A karabinerbe ne kapaszkodjunk. 
o Ellenőrizzük le, hogy valóban bezáródott-e a karabiner 

Ajánlás: Javasolt mászópartnert választani, így érvényesíthető az u.n. „négy szem 
elve” (szabad-e a pálya, becsatolta-e magát… stb). 
 
Példa a „vendég” oktatására: 
 
„Szeretettel köszöntjük a via ferrata pályánkat használni kívánó vendégeket, 
látogatókat, kísérőket!” 
A biztonságos pályahasználat érdekében kérjük a szabályzatot alaposan átolvasni 
és annak rendelkezéseit mindenkor betartani! Csak ebben az esetben kerülhetőek el 
a balesetek, sérülések! A pályaszabályzat betartása minden vendég saját személyes 
felelősége! 
Amennyiben nem vagyunk biztosak magunkban, kérjük a pályaüzemeltető 
túravezető segítségét!” 
„Az egyes pályák biztosító kötelek, sziklafelszökések láncolata. Ennél a ferrátánál az 
egyes pályák nehézségi szint, testsúly (egyes esetekben magasság) alapján kerültek 
megkülönböztetésre.  
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy tanácsaink és szabályaink az Önök érdekét, 
biztonságát szolgálják és ezért kérjük azok betartását!” 
 
„Állj” felkiáltás esetén mindenkinek azonnal be kell szüntetnie a mászási 
tevékenységét!” 
 
Tanácsok a vendégek részére: 
o Az egyes pályák használata előtt érdeklődjünk azok nehézségeiről. 
o Csak megfelelő fizikai- és szellemi állapotban kezdjünk hozzá az adott pálya 

leküzdéséhez.  
o A pálya végrehajtása előtt melegítsük be izmainkat, izületeinket. 
o Kellő komolysággal, figyelemmel végezzük a tevékenységünket (még ha már 

rutinosnak is érezzük tevékenységünket). A másikra is figyeljünk oda! 
o Alkalmazzuk a fokozatosság elvét és ne a legnehezebb pályával kezdjük! 
o Próbáljuk megtalálni a megfelelő mozgási technikát az adott feladat 

leküzdéséhez. Ne kapkodjunk! Ne siessünk! Próbáljuk minél inkább a lábunkat 
használni! A kezünket ne csúsztassuk, mert égési sérülést szenvedhetünk. 

o Inkább kétszer (háromszor) ellenőrizzük a leesés elleni védelmünket, hogy 
rögzítve vagyunk-e biztosító ponthoz!  

o Védőkesztyűt viseljünk 
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Felszerelés fölvétele:  
A beülő hevedert megfelelő irányból és csavarodás mentesen vegyük föl! A 
csattoknál a hevedert kifűzni tilos (ez az adott beülő kialakításától függően 
változhat). A heveder meghúzásával tudjuk a kívánt méretet beállítani. Az ne legyen 
se túl feszes, se túl laza. A fölvételnél ne lépjünk rá a felszerelésre, ne koszoljuk 
össze! A kantárat és a csigát a pályaüzemeltető animátor, oktató instrukciója alapján 
helyezzük el és kérjük a beülő megfelelő méretének leellenőrzését. A védősisakot 
állítsuk be a fejünk méretére és csatoljuk be a csatszerkezetét! Amennyiben 
szükségét érezzük, -higiéniai célból- kérhetünk hajvédő hálót.”                                                          
Még bővebben – 1.sz. melléklet 
 
A vendég pályára engedése előtti protokoll: 
 

 

 

 
 
Megjegyzés:  
A védősisak használaától nem szabad eltérni! 
 
8.2. Vendéggel szembeni általános elvárások  
 

 
 
Ferráta pálya használatának kizáró okai: 
 

- Szélsőséges, nem leküzdhető félelem érzés 
- Betegség, elkohol, gyógyszer egyéb tudatmódosító anyagok általi 

befolyásoltság 
- Szív-, keringési-, igegrendszeri (pl. epilepszia) betegség 
- Fizikálisan (pl. begipszelt-, rögzített végtag), vagy mentálisan nem megfelelő 

állapot 
- Súlyos asztma, alergia, légzési problémák 

Szabályzat elolvasása, 
nyílatkozat kitöltése 

Felszerelés 
fölvétel „beöltözés” 

Oktatás, fölszerelés 
használatának elsajátítása 
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- Közelmúltban történt műtét esetén 
- Hát-, deréktályi fájdalmak 
- Várandós állapot 
- Nem megfelelő ruházat 
- Nem megfelelő viselkedés (kötöszködés, hangoskodás, durvaság, emberi 

méltóság megsértése) 
- Kutya-, egyéb kisállat szabadon történő bevitele 
- Veszélyes fegyver, sportszer bevitele 
- Nem megfelelő mérettartományú személy (pl. alacsony magasság, testalkati 

problémák, túl kicsi vagy nagy súly) 

A vendég „Felelőség vállalási nyilatkozata” során ezeket is tudomásul kell vennie. 
Amennyiben valamely egészségügyi problémáját eltitkolja, úgy az az ő felelősége. 
  
Megjegyzés: Természetesen egyedi esetekben bizonyos megkötések mellett 
megengedhetővé tehető ezen vendégek felengedése is. Ez azonban plusz személyi, 
szervezési, tárgyi feltételekkel oldható meg.  
 
8.3. „Ferráta kötélpálya” használatának szabályzata 

 

Házirend – általános rész 

A szolgáltatás igénybevételének, a „Vasalt Utak” 
használatának általános vállalási feltételei 

 
Kérjük, hogy viselkedésetekkel, a szabályok betartásával járuljatok hozzá kellemes 
kikapcsolódásotokhoz! 

 
Felhívjuk szíves figyelmeteket, hogy az alábbiak betartása szigorúan kötelező: 
 
1. A „Vasalt Utak” használatának megkezdésével, a szolgáltatások 

igénybevételével tudomásul veszed a házirendet, az általános szerződési 
feltételeket és azokat magadra nézve kötelezően elfogadod az ismertetett 
biztonsági szabályokkal együtt. E szabályokat minden esetben be kell 
tartanod és másokkal is be kell tartanod. 

2. Fokozottan felhívjuk figyelmeteket „Vasalt Utak” használatának kockázatára, 
veszélyére és abból eredő esetleges sérülések következményeire! 

3. A szabályokat be nem tartó, veszélyhelyzetet előidéző látogatókat az 
üzemeltető, az üzemeltető megbízottja a „Vasalt Utak” területéről kitilthatja! 
Az így kitiltott személy kártérítésre nem tarthat igényt. A szabályok 
megszegésének megállapítására kizárólag a üzemeltető, az üzemeltető 
megbízottja jogosult – ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogadunk el. 

4. A „Vasalt Utak” használatát, szolgáltatásainkat mindenki a saját felelősségére 
veheti igénybe, saját és mások testi épségére vigyázva! Kiskorú személy a 
vasalt utakat önállóan nem használhatja. Kiskorú vendégeink testi épségéért, 
valamint az általuk esetlegesen okozott balesetekért/károkért a szülő/ 
gondviselő visel felelősséget, még abban az esetben is, ha nincs jelen. Utóbbi 
esetben felelőssége elismerését a gondviselése alatt álló kiskorúnak a „Vasalt 
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Utak” területére történő elengedésével gyakorolja. 
5. Felelőtlen, a „Vasalt Utak” területén szolgáltató üzemeltetőknek fel nem 

róható magatartásból eredő károkért az üzemeltető(k) nem felel(nek)! 
6. A rongáló, kárt okozó személy köteles megtéríteni az okozott kárt! 
7. A bekövetkezett balesetet/káreseményt mindenki köteles az üzemeltetőnek 

bejelenteni. Az esemény kivizsgálásának befejeztéig sem a bejelentő, sem az 
esemény bármely érintettje nem távozhat a „Vasalt Utak” területéről! 

8. Kérjük a szülőket és kísérőket, hogy a kiskorúak felügyeletéről 
gondoskodjanak, mert a bekövetkezett balesetekért és sérülésekért 
felelősséget nem vállalunk! 

9. A 18 éves életkor alatti gyermek a „Vasalt Utakat” csak felnőtt felügyelet 
mellett használhatja. A szülő/gondviselő köteles gondoskodni róla, hogy az 
esetlegesen kísérőként érkező 14 éves életkor alatti gyermek a „Vasalt 
Utaktól” távol, biztonságos helyen tartózkodjon. Nyolc év alatt az utak 
használata nem ajánlott. 

10. A „Vasalt Utak” üzemeltetője értékmegőrzést nem vállal! Kérjük, hogy 
értékeitekre (pénztárca, telefon, szemüveg, ruházat, ékszerek) vigyázzatok! 
Kérjük, a talált tárgyakat az üzemeltetőnek, vagy megbízottjának adjátok át! A 
„Vasalt Utakhoz” tartozó gépjárműparkoló nem őrzött! 

11. A „Vasalt Utak” területére való belépéseddel elfogadod, hogy a 
„Vasalt Utak” területén mozgókép-, állókép és hangfelvételek, reklám és 
kommunikációs alapanyagok készülhetnek, melyeken mint látogató 
feltűnhetsz, de ezzel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem léphetsz fel 
az üzemeltetővel, a felvétel készítőjével vagy annak jogos felhasználójával 
szemben. 

12. Dohányozni, gyújtóeszközt használni „Vasalt Utak” területén és az azon kívül 
eső erdőben SZIGORÚAN TILOS! 

13. A „Vasalt Utak” teljes területén a szemetelés, rongálás, a 
berendezések szabálytalan használata TILOS! 

14. A „Vasalt Utak” szolgáltatásait ittas, vagy kábítószer hatásai alatt álló 
személy NEM veheti igénybe! 

15. „Vasalt Utak” pályavonalán kívül elvesztett tárgyaitokat csak az üzemeltető, 
illetve a megbízottja segítségével kereshetitek meg! 

16. FONTOS!!! A „Vasalt Utak” védett területen találhatóak, használatukhoz 
természetvédelmi és vagyonkezelői engedély szükséges. Ezt az engedélyt 
legegyszerűbben úgy szerezheted meg, ha Vasalt Utas Kártyát, Vagy Via 
Ferrata Kártyát igényelsz. 

17. A „Vasalt Utak” használatának megkezdésével tudomásul veszed, hogy a 
vonatkozó természetvédelmi engedély a terület használatát egy adott 
időszakban, csak meghatározott számú személynek engedélyezi. 
Az igénybevevők létszámáról az üzemeltető nyilvántartás vezet. A 
folyamatos használat érdekében az üzemeltető, illetve megbízottja a 
folyamatos használat érdekében (azért, hogy a létszámkeret kimerítése miatt 
egy adott időszakban, az év tovább részében a pályát ne kelljen lezárni), 
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jogosult a használatot korlátozni és a vasalt utakat használni kívánó 
személyeknek egy hónapon belül a használatot garantáló időpontot adni. 

18. A csoportok fogadásának, túravezetők, programszervezők által szervezett 
csoportok általi használatnak speciális szabályai vannak, annak okán, hogy e 
csoportok felügyelete, a biztonságos használat biztosítása az egyszerre 
jelentkező nagyobb számú használó miatt speciális feltételeket, nagyobb 
üzemeltetői létszámot igényel. Csoportnak 3 (három) főt meghaladó 
szervezett látogató tekintendő. 

19. Csoportos, 3 (három) főt meghaladó szervezett látogatók fogadásáról az 
üzemeltetővel, legalább az érkezés napját megelőzően 5 (öt) munkanappal 
egyeztetni kell. A csoportok fogadásához, túravezetők, programszervezők 
által szervezett csoportok általi használathoz az üzemeltető külön engedélye 
szükséges. 

20. Túravezetők, programszervezők által szervezett csoportok általi használat 
esetén a túravezetőnek, programszervezőnek megfelelő létszámú és 
képzettségű szakembert kell biztosítani a helyszínen folyamatos jelenléttel, 
azonnali beavatkozást igénylő kárveszély elhárítására készenlétben (legalább 
egy fő „Via ferrata kezelő, túravezető” végzettségű). 

21. A felszerelés megfelelőségét az üzemeltető ellenőrizheti és a pálya 
használatát, nem megfelelő felszerelés esetén megtilthatja. A vasalt utakat 
bérelt felszereléssel igénybe vevők kötelesek maguknál tartani és 
ellenőrzéskor felmutatni az adott eszközre vonatkozó, egy évnél nem régebbi 
„felszerelés felülvizsgálati jegyzőkönyv” másolatát. 

22. Nyitvatartás a kihelyezett tájékoztató szerint. 
 

Jó	szórakozást	és	kellemes	kikapcsolódást	kívánunk!	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ajánlás: Szerencsésebb, ha a hosszú haj 
inkább be van fonva. Ill. olyan módon van 
elrendezve, hogy az minél kevésbé lógjon 
ki a sisak alól. 
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Pályaszabályzat – biztonságtechnikai előírások 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mászási technikák 
 
Három pontos technika létrán 
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9. Mentés 
 
Minden ferrátánál egyedileg szükséges kidolgozni „Biztonsági és vészhelyzeti-”, 
rövíden „Mentési tervet” és alkalmazni vészhelyzetek esetén. 

 
Kötéltechnikai mentési gyakorlati kötelezettségek: 

• Negyedéves gyakorlat:  
Ütemezetten, az éves nyitást megelőzően, majd minden 3. hónap első 
üzemnapját megelőzően a túravezetésben részt vevő személyzet tagjainak 
mentési gyakorlatot szükséges végrehajtania - dokumentált módon.  
Felelős: üzemeltetési vezető 

 
Magasból mentés 
 
Minden „Vasalt útra” egyedileg szükséges kidolgozni „Biztonsági és vészhelyzeti-”, 
röviden „Mentési tervet” és alkalmazni vészhelyzetek esetén. 

 
Mentésről általában 
 
Vasalt utak esetén a mentések végrehajtására általában nem aztért van szükség 
mert valaki megsérül, hanem csupán elfáradt vagy megijedt. 
 
9.1. „Vasalt utakon” előforduló vészhelyzetek általános esetei 
 

1. egy személyt kell lementeni /elfáradás, ijedtség, rosszullét, sérülés, baleset/ 
2. mindenkit le kell menteni /vihar, katasztrófa helyzet/  

 
Mentési tervvel érintett vészhelyzeti szituációk: 
 
„Vasalt út”, „Via Ferrata” 

• Ijedtség, elfáradás 
• Rosszullét, roham, ájulás 
• Elakadás, beszorulás  
• Esés, zuhanás 
• Havária eset - a kötélpályát káros hatás érte (pl. fa, szikla dőlt a pályára) 
• Túravezető mentése (mentési szituációk megegyeznek a vendégre 

vonatkozóval) 
 
Vihar, zivatar, gyors szélsőséges időjárási változások esetén történő eljárás: 
 

Ø Esőzés, illetve villámlás esetén a lehető leggyorsabban le kell, hogy jöjjenek a 
mászók a pályáról. Akik a pálya elején, illetve a végénél tartanak, őket az 
induló- illetve a végállomás fele kell terelni, hogy minél gyorsabban le 
tudjanak jönni maguk. Akik a pálya közepén tartanak, őket pedig le/kimenteni 
kell az erre a célra fenntartott mentőfelszereléssel.  

 
Mentés során a túravezetőnek ajánlott az alábbiakkal kezdeni a mentést: 

 
 

Állj! majd lélegezz, állj meg és gondolkodj, állj meg és cselekedj! 
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Feladatok megosztása: 
 
A túravezető feladatai: Segélyhívás, feladatok kiosztása a többi mászó között, a 
többi mászó megnyugtatása. Mentés ideje alatt biztosítja a többi vendég felügyeletét. 
 
A mentést végző személy feladata: A balesetes leengedése, felhúzása, a 
leggyorsabb földre-, kijuttatási út megjelölése 
 
Az érintett helyszín környezetében „Állj!” vezényszó kiadása, életmentő eljárások, 
vérzéscsillapítás, megfelelő fektetés, életfunkciók rendszeres ellenőrzése, kihűlés 
elleni védelem…  
Amint elszállítják a baleseti sérültet, az illetékes munkatársnak ki kell töltenie a 
baleseti jegyzőkönyvet /Baleseti napló/ 
 
A Baleseti jegyzőkönyvnek az alábbiakat tartalmaznia kell: Sorszám, dátum, időpont, 
sérült neve, kalandpark helye, a pálya megnevezése, tanúk neve, a sérülés módja, 
körülményei, elsősegélynyújtás, mi és hogyan történt, felvevő neve (lásd. 3. sz. 
melléklet) 
 
Mentési rendszerhez csak önfékező (min. félautomata) vagy könnyen 
kontrolálható ereszkedő, eresztő eszközrendszer alkalmazható!  
 
A mentőfelszerelést a túravezetőnek összeszerelt, használatra kész állapotban 
szükséges magával vinnie! 
 
9.2. „Vasalt út”-ról történő mentési módok túravezető részére: 
 
A „jó túravezető” az esetek többségében ezeket az eseteket verbálisan, megfelelő 
kommunikációval meg tudja oldani. Ez jó az vezetőnek, mert nem kell a mentéssel 
bajlódni és jó a vendégnek is, mert így pozitív élménnyel fog távozni és nem 
kudarcként éli meg az esetet. Amennyiben mégis mentésre kerül a sor, úgy az 
alábbiak szerint kell eljárni... 
 
9.2.1. „Elakadt” személy mentése 
 
Mászóútvonalon elakadt személy traverz-, felfele vagy lefele történő biztosítása u.n. 
sziklamászó kötélbiztosítási technika alkalmazásával történhet. Ilyenkor döntően a 
bajba jutott személy önerőből mászik, de egy esetleges zuhanás kockázata 
minimálisra csökkenthető. Szükség esetén kötéllel történő húzás, eresztés is 
megvalósítható. 
 
9.2.2. A vasalt utakról történő zuhant személy mentéseinek 
megkülönböztetett esetei: 
 

A.) A sérült földig esik: 
1. A sérültet elsősegélyben kell részesíteni (potenciálisan gerincsérültnek kell 

tekinteni). 
2. A területet le kell zárni. 
3. Szükség szerint értesíteni kell a mentőket.  

 
B.) A sérült zuhant, de fennakadt valahol (sziklaterasz, fa, stb.): 
1. A sérültet rögzíteni kell a tovább esés ellen 
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2. A sérültet, ha lehet, le kell hozni. A sérült sérüléseinek fajtájához, azok 
súlyosságához kell megválasztani a mentési technikákat, ahhoz szükséges 
eszközöket. Amennyiben a lefele történő mentés nem megoldható, akkor 
felfele ajánlott kihúzni. 

3. A sérültet elsősegélyben kell részesíteni 
4. Szükség szerint értesíteni kell a mentőket. 

 
C.) A sérült a biztosítókötélen lógva marad: 
1. A kötélről biztonságosan - a lehető leghamarabb - le kell menteni. 
 1.a.Vagy ki kell húzni a sérültet stabil helyre 

 1.b. Vagy drótkötélről le kell engedni a sérültet 
 1.c. Vagy fel kell húzni a sérültet stabil helyszínig 

2. A sérültet elsősegélyben kell részesíteni. 
3. Szükség szerint értesíteni kell a mentőket. 
 

A. A sérült földig esése esetén 
 
Amennyiben a sérült eszméleténél van: 
 
Beszélni szükséges a sérülthöz és meg kell próbálni megnyugtatni, rávenni arra, 
hogy ne mozogjon, ne próbáljon meg felkelni! 
Ez a gyakorlatban elég nehezen megvalósítható feladat, mivel a sérült ilyenkor 
megijedt, szeretne szabadulni az adott szituációból – ráadásul az adrenalin szint 
megugrása is segít ebben, mivel ekkor a még ép idegpályák csigolyasérülés 
esetében elnyíródhatnak. Az idegpályák sérülése az adott szakasz bénulásához 
vezethet. Még komoly sérülések esetén is a megemelkedett adrenalin szint hatására 
a sérült képes mozogni! Azonban ez a mozgás a sérülések súlyosságát is 
fokozhatják! 
Megfelelő kommunikációval a „shock” hatás késleltethető, súlyossága csökkenthető.  
 
A sérültet nem szabad magára hagyni! 
 
Amennyiben vérzése van a sérültnek, azt meg kell próbálni csillapítani, sérülését 
ellátni. Kihűlés veszélye esetén a sérültet védeni szükséges attól (betakarás, 
melegen tartás)! 
Amennyiben közlekedési útvonalra esik, a közlekedést le kell állítani, esetleg terelést 
szükséges alkalmazni 
 
Amennyiben nincsen eszméleténél a sérült: 
 
Folyamatos kontroll mellett figyelni kell a légutak tisztán tartására! 
 
B. A sérült zuhant, de fennakadt valahol (sziklaterasz, fa, stb.): 
 
A balesetett, rosszullétet szenvedett személyt leültetjük, megnyugtatjuk és 
mérlegelünk az ellátásáról. Amennyiben az elsősegély-nyújtáshoz jobb a pódium, ott 
tartjuk és ellátjuk. Amennyiben szükséges, minél hamarabb lementjük, leengedjük a 
pódium mellett. 
 
C. A sérült a biztosítókötélen lógva marad: 
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A balesetet szenvedett személyt - sérüléseinek súlyosságától függetlenül -, de 
megfelelő körültekintéssel minél hamarabb (ortosztatikus sokk, más néven 
szuszpenziós trauma miatt! – a vérkeringés elszorulása) és biztonságosabban le-, 
vagy kimentjük a kötélről. Ennek technikáját a körülményeknek megfelelően, a 
leghatékonyabb módszer megválasztására törekedve szükséges megvalósítani.  
A földre érést követően a sérültet amennyiben eszméletlen állapotban van, ne 
mozgathatjuk feleslegesen, a minimálisan szükséges mértéket meghaladóan.  
Amennyiben a pályán lóg és magánál van, fel kell szólítani, hogy „bicikliző” jellegű 
lábmozdulatokat végezzen, hogy a vérkeringését serkentse. Valamint, ha 
lehetséges, lépést érdemes biztosítani pl. kötéllétra (trepni) alkalmazásával. 
 
9.3. Személymentéshez kapcsolódó egyéb ismeretek 

 
A pánikrohamú ember fizikailag is elfárad a saját maga kreált rémképeitől. (Pl. az is 
megijeszti, ha úgy látja, hogy a mentős nincs biztosítva, mert ahogy magát is látja pl. 
leesni, úgy a mentőst is elképzeli úgy.) A képzelgéseiben leesik vagy hisztérikusan 
pánikoló a félelemtől és akár szívinfarktust, vagy agyvérzést is kaphat. 
Ez a túlpörgetett állapot tehát fizikailag is igen fárasztó, így a pánik idővel lecseng. 
(Érdekes tény, hogy a jobb fizikumú mentendő személyeknél tovább tart ez az 
állapot.) 
Egy egészséges ember ezektől jellemzően nem fog meghalni, annál inkább a 
pánikhelyzetben való „katasztrofálisan” helytelen, abnormális viselkedéstől. 
 
Sokszor ilyen állapotú ember menekülni akar ezért akár arra is képes, hogy 
kicsatolja magát, bár jellemzőbb, hogy egyszerűen lemerevedik. Ha 5 percen belül 
segítséget kap a páciens jellemzően nem jut el addig az állapotig, hogy a 
menekülést lássa az egyetlen megoldásnak, hiszen attól, hogy fél, még gondolkodik. 
 
A megelőzés is ezen alapszik:  
 

1. Nyugodtnak kell maradnunk – Az idő sürgetése (az ortosztatikus sokk miatt) 
az sodronykötélről mentésnél nyomást jelent, így előnyösebb, ha stabil helyig 
ki tudjuk előbb juttatni a vendéget. Egy nehezebb helyzetből kikerült, 
megkönnyebbült ember már nem fog leugrani, se abnormálisan viselkedni 
vagy meghalni. 
 

2. A pánikhelyzetben lévő embert meg kell szólítani. A nevét érdemes 
megkérdezni, majd bemutatkozni neki és elmondani miért vagyunk ott. Nem 
kell forszírozni a szemkontaktust, de az egy jó jel, ha ő magától felveszi. 
Erőteljesen, érthetően kell beszélni, de nem kiabálva. A kiabálás maga is 
stresszhelyzetet okoz és azt az érzetet kelti, hogy a mentős maga is fél.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés: Több hazai ferráta pályán egyik legnagyobb veszély az 
esetlegesen fellépő hőgutas és kiszáradás veszélye! Ezzel mindenképpen 
számolnia kell egy jó túravezetőnek! 
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9.4. A mentendő mászóval, sérülttel történő kommunikáció 
 
A mentendő mászóval, sérültekkel történő kommunikáció kulcsszereppel bír akár a 
technikai mentés elkerülésében, végrehajtásában, de az elsősegély részét képező 
állapotfelmérés és ellátás szempontjából is.  
Elsődleges feladatunk a mentendő személy megnyugtatása és kivezetés a 
félelemből. Egyensúlyt kell találni a nyugtatás és az előrehaladás között.  
A megszólítását követően a vendég az esetek többségében máris egy bizonyos fokú 
pszichés nyugalomba kerül, hisz tudatosul benne, hogy a környezete információt 
szerzett állapotáról, így a segélyhívás és nyújtás lehetősége fennáll. A mászóval 



„Ferrata” üzemeltető, kezelő személyzet biztonságtechnikai ismeretei 
 

 87 ©Gaál Péter 

történő kommunikáció egyik kulcseleme a pszichés nyugtatás. Célszerű jelezni, hogy 
mentésben, segélynyújtásban jártas személyek vagyunk, segíteni szeretnénk. Ez 
ismét növelheti a nyugalom és a bizalom mértékét. 
A mászóval, sérülttel való kommunikáció talán az egyik legnehezebb pontja a 
mentésnek, laikus elsősegélynyújtásnak. A mindenki számára ijedtséget okozó 
helyzetben nyugodtan, a tanult ismeretek alapján célirányosan cselekedni komoly 
feladatot jelent.  
A mászóval próbáljunk meg nyugodtan, érthetően beszélni. Tegyünk fel minél több, 
célirányos kérdést.  
 

- Alkalmazzunk visszakérdezést – mondjuk el, hogy mi történik éppen.  
- Rákérdezni biztonsági lépésekre (pl. látja-e, hogy be van zárva a karabiner előtte 

stb.) Ezzel a biztonság szintje is növelhető.  
- Adjunk rövid utasításokat, hogy mit csináljon, de ne azt mire figyeljen. (pl. azt 

mondani, hogy mibe kapaszkodhat a helyett, hogy mit nem foghat. Dicsérjük 
meg) 

Ijedtség, fáradtság esetén történő mentésnél felteendő kérdések: 
• Mi a gond, probléma?  
• Hogy hívják?  
• Egyedül van, vagy kikkel jött?  
• Mit érez, hogyan érzi magát?  

 
Jelenlétünkből, megnyilvánulásainkból sugározzon a hozzáértés, a hitelesség. 
Legyünk empatikusak és nyugtatóak. Pl. egy cukorral, csokival történő kínálás 
csodákra lehet képes. J 
A megfelelő kommunikáció sokszor eléri célját és meg tudjuk nyugtatni a vendéget, 
kellő pihenést követően rá tudjuk venni, hogy folytassa a pályák teljesítését. 
 
Amennyiben ez nem megoldás, a technikai mentés egyszerűsítésében és 
hatékonyságában is jelentős tényező a vendég együtt működése. 
Ne ajánljuk fel elsőre a gyakorlati segítségünket lehetőségként, mert akkor a 
helyzetből szabadulva, többnyire azt választják. 
A mentési technikák alkalmazásánál is mondjuk el, hogy mit fogunk csinálni, mi a 
vendég feladata, mire figyeljen. A végrehajtás során bátran dicsérjük meg. 
 
Lehetséges kérdések rosszulléthez, sérüléshez kapcsolódó elsősegély esetén:  
• Mi történt?  
• Hol fáj?  
• Milyen jellegű a fájdalom?  
• Égő, szúró, tompa, elviselhetetlen?  
• Mozgásra fokozódik a fájdalom?  
• Légzésre fokozódik a fájdalom?  
• Egytől ötös skálán milyen erősségűnek mondaná a fájdalmát?  
• Nyomásra érzékeny?  
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• Tud mozogni?  
• Tudja óvatosan mozgatni?  
• Mire emlékszik a történtekből?  
• Volt eszméletvesztése? Tudja mozgatni a karját?   
• Volt már ilyen korábban, vagy most jelentkezik először?  
• Van ismert betegsége?  
• Szed valamilyen gyógyszert?  
• Vett be valamilyen gyógyszert?   

Vannak olyan kérdések is, amelyek a beteg tudatállapotát igyekeznek kideríteni.  
Pl.: Hogy hívják? Mikor született? Milyen nap van ma? Hányadikát írunk?   
 
A kérdések feltevése erősíti a vendégben, hogy értünk a mentéshez, ellátáshoz, 
másrészt fontos információkat szolgáltatnak a sérült állapotáról, a beavatkozások 
jellegéről.  
Ügyeljünk arra, hogy a válaszok alapján ne próbáljunk diagnózist felállítani, csupán 
utalgassunk az esetleges lehetőségekre. Pl.: Valamilyen lábsérülése van, kérem, ne 
mozgassa! Segítek, óvatosan feküdjön le!  Szintén fontos, hogy a kommunikáció 
során ne essünk túlzásokba, de ne is dramatizáljuk a dolgot, kerüljük az idegen 
szakkifejezések használatát. Különös körültekintést igényel a gyereksérültekkel 
történő kommunikáció.  
 
A sérültekhez intézhetünk javaslatokat, utasításokat:  
Pl.: Kérem, ne mozogjon! Kérem, lélegezzen nyugodtan!    
A kommunikáció jelentősége, hogy kapcsolatot tart még a súlyosnak tűnő állapotú 
beteggel is. Ezzel a tudat, a központi idegrendszer működésére lehet következtetni. 
(A pszichés tényezők és az állapotfelmérés mellett a kommunikáció harmadik fontos 
szerepe, hogy segít az esetleges súlyos, életveszélyes beteget tudatán tartani. 
Sokkhatás oldása.) Ha kifogytunk a kérdésekből, az elhangzott információkra 
rákérdezhetünk ismételten. Pl.: Most mennyire fáj a sérülés? Még mindig fáj? 
Erősödött a fájdalom? Most már emlékszik, mi történt? 
A beteg állapota rövid idő alatt is változhat, a kérdések megismétlésével az 
esetleges állapotváltozást észlelhetjük. 
Az sem elfelejtendő, hogy bizonyos kórképeknél - pl. epilepsziás roham - a tudat 
csak lassan tisztul, így a kérdések ismétlése kifejezetten szükséges. Külön 
ismereteket és gyakorlatot igényel a pánikban lévő beteg kezelése, itt mindig 
törekedjünk a saját nyugalmunk megőrzésére, beszéljünk nyugodtan, határozottan a 
sérülttel. 
A kommunikációval egyidejűleg elkezdhetjük a betegvizsgálatot. Tájékoztassuk a 
sérültet, hogy meg fogjuk vizsgálni. Szóljon, ha fáj valahol! Lehetőleg folyamatosan 
informáljuk, mit csinálunk. Pl.: Most óvatosan megnyomom a mellkasát. Most 
benéznék a szájüregébe.  
A beszélgetés és a betegvizsgálat során kerüljük a felesleges mozgatást. A sérült 
segítségével keressük meg a számára legkedvezőbb testhelyzetet, pl.: ülő pozíció, 
megemelt felsőtest, lógatott láb. 
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Az egyes mentési technikák és a kommunikáció is sok gyakorlást igényel, így ne 
sajnáljuk rá az időt. 
A valós súlyosabb esetek nagy stresszel fognak járni számunkra is. Erre 
leghatékonyabb módon a rendszeres gyakorlással tudunk rá készülni. A begyakorolt 
mozdulatokat tudjuk majd alkalmazni. Arra ne számoljunk, hogy majd akkor 
gondolkodva fogjuk végig vinni a mentést mellyel kompenzálni tudjuk a rutin hiányát. 
Egy kevésbé tökéletes mentési technika következetes végig vitele jobb, mintha 
menet közben kezdenénk újra a mentést mert akkor jutott eszünkbe egy 
tökéletesebbnek vélt technika megvalósítása. 
 
9.5. Mentés befejezése után teendő intézkedések 
 
A mentést végző személynek, a mentés befejezése után gondoskodnia kell az 
eszközök, felszerelések ellenőrzéséről, újra használatra kész állapotba szereléséről. 
Amennyiben a mentési szituáció, sérülések, következmények szükségessé teszik, 
az eseményt dokumentálni szükséges erre a célra rendszeresített naplóban. 
 
 
9.6. A „Vasalt utak”-nál alkalmazandó mentési technikák 

 

9.6.1. „Via Ferrata túravezető” védőeszközei és mentőfelszerelései 
 

a. - Via Ferrata, energiaelnyelővel ellátott önbiztosító kantár 
b. - Védősisak 
c. - Mászóbeülő (mászóhevederzet) 
d. - Védőkesztyű 
e. - Társbiztosító eszközök: biztosító eszköz (pl. Grigri, Grigri+, RIG I’D), 
karabinerek, biztosító/mentő kötél (30-40 m), köztesek 
f. - Harmadoló húzórendszer: mászógép (pl. Basic, Ascension, Tibloc, Jag System) 
csiga, karabiner 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. b. 

e. 

c. 

d. 

f. 
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9.6.2. Kötéltechnikai sziklamászó biztosítási technika alkalmazása 
 

Traverzmászásnál alkalmazandó biztosítási technika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Felfele, lefele történő mászásnál alkalmazandó biztosítási 
technika 
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Felfele, lefele mentésnél (húzás, eresztés) alkalmazandó 
kötéltechnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontos! 

 

A „Mentőzsák” (adott mentési technikához összeállított 
mentőrendszer) előre össze legyen állítva és legyen készenlétben 
tartva melyet a „Via ferrata túravezető”-nek magával kell vinnie. 

 

A mentési technikákat rendszeresen szükséges gyakorolni! 
 

Azoknál a szakaszoknál, ahol rendszeresen mentésre van szükség, 
érdemes előre kialakítani a mentési helyzethez igazított 

körülményeket, esetleg jelöléssel is ellátni a rögzítési pontokat!  

1 : 3 



„Ferrata” üzemeltető, kezelő személyzet biztonságtechnikai ismeretei 
 

 92 ©Gaál Péter 

9.7. Riasztás 
 
Riasztási lánc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Riasztás - Mentőszolgálat, tűzoltóság riasztása 
 
Mentőszolgálatot a 104-es telefonszámon vagy a 112-es központi segélyhívó 
számon kell értesíteni.  
 
Tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon vagy a 112-es központi segélyhívó számon 
kell értesíteni. 

Információk, amiket bejelentés során közölni kell a mentőkkel, tűzoltókkal: 
1. Bejelentő neve - ……………………… 
2. Bejelentési telefon hívószáma - ……… 
3. Baleset, sérülés, rosszullét meghatározása 

• zuhanás, ütéses, vágásos sérülés, rosszullét, stb. 
4. A vészhelyzet helyszíne, címe, koordinátája, stb? 

• Cím: „............... ferrata” – 
GPS koordináta: kb. 47o58’58.70” É; 20o26’11.31” K - 47o58’5.97” É; 20o26’24.33” K 
 
• Mentőhelikopter leszállási helye:  
GPS koordináta: kb. 47o58’59.95” É; 20o26’32.07” K  
 
A sérültek számát, korát, nemét, az esetleges különleges körülményeket (pl.: 
feltételezett gerinc sérülés), egyéb veszélyforrásokról való tájékoztatást.  

5. Műszaki-, technikai mentés szükséges-e? 
6. Kötéltechnikai mentésre, speciális mentőhordányra szükség van? 
 
*Megjegyzés: Mindig várjuk meg, hogy a mentős bontsa a vonalat, ne csapjuk le a 
telefont, mert adódhatnak újabb kérdések. 
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9.8. Magánmászók által elszenvedett balesetek kezelése 
 
Amennyiben egy mászószemély olyankor kerül bajba, amikor „Via ferrata túravezető” 
van a helyszínen, a korábban leírtak alapján kell eljárnia. 
Amennyiben egy mászószemély akkor szorul segítségre, amikor nincsen szakszerű 
segítség nyújtására alkalmas személy a helyszínen, a segítségnyújtás vészhívást 
követően kezdhető meg. Riasztást követően egy képzett „Via ferrata túravezető” 
helyszínre érkezést követően megkezdheti a segítségnyújtást, mentést. 
Egyéb esetekben a 112-es telefonszám hívását követően elindulhat a riasztási lánc. 
 
A ............................. Katasztrófavédelmi Igazgatóság, tűzoltóság riasztását követően 
elindítják a mentést, szükség esetén segítségül hívják az .................... Speciális 
Mentő Csoporto. 
 
Mentés befejezése után teendő intézkedések 
 
A mentést végző keleő személynek, a mentés befejezése után gondoskodnia kell az 
eszközök, felszerelések ellenőrzéséről, újra használatra kész állapotba szereléséről. 
 
 
 

10. Vendégek öltöztetésének menete 
 
1. Felkérjük a vendégeket, hogy álljanak egymás mellé, velünk szemben.  
 
2. Tájékoztatjuk a vendégeket a pályahasználatról: 
Használható mondatok: 
- Megkérném Önöket, hogy vegyék ki a zsebeikből az abban lévő tárgyakat (kulcs, 

telefon, stb.), eszközöket, mert ezek zavarják az Önök kényelmét, biztonságát és 
vegyék le ékszereiket! 

- Amennyiben használni kívánják a mellékhelységet, kérem, tegyék meg a 
felszerelés felvétele előtt! 

- A mozgás során várhatóan ki fognak melegedni, ezért öltözéküket ennek 
megfelelően válasszák meg, így érdemes ennek megfelelően felöltözködni. 

- A hosszú hajú vendégeinket felkérném, hogy fogják össze a hajukat. Amennyiben 
hajgumira van szükségük a pénztárnál kaphatnak. 
 

3. Beülők felvétele 
Több ember egyszerre érkezésekor már előre odakészíthetjük a kiterített beülőket, 
hogy a vendégek maguk is segíthessenek az öltözködésben. 
 
Használható mondatok:  
- Figyeljenek, hogy a derékhevederen belül legyenek a lábhevederek, úgy húzzák 

fel, mint pl. egy nadrágot.  
- A hevedert minél magasabbra próbálják tenni a derekukra, addig én tartom a 

karabinereket. 
- Igazítsa a combjára a hevedert, minél magasabban a combtőhöz. 
- Kérem fogja meg a beülő hevedert maga előtt és tartsa meg, amíg én a derekára 

és combjára állítom a hevedert (derék részt és combrészt egyaránt, mindenkinek 
mérete szerint. 
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- Megkérném Önöket, hogy vigyázzanak a felszerelésre és a karabinereket ne 
üssék oda a talajhoz, illetve a fához! 

 
Gyermek öltöztetése erdei kalandpályához 
 
Főleg kicsi gyerekeknél - óvatosan és kedvesen kell velük bánni, mivel teljesen új 
nekik a helyzet ezért bizalmat kell ébreszteni bennük és figyelmesen kell az 
öltöztetést végrehajtani.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ + vagy + esetleg 
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Természetesen a testhevederzetet az üzemeltető adja föl és állítja be a vendég 
testméretéhez igazítva!  
 
Amíg a beülőt ráadom, addig a karabinereket a szárakkal én tartom, a csigát pedig a 
gyerek kezébe adom és megkérem, hogy tartsa, így nem keverednek össze és nem 
is csapódnak neki semminek. 
Öltöztetésnél vigyázni kell, hogy a gyermeket se üssük meg velük. A gyermek 
hasánál lévő menetes karabinert betekerni, hogy a piros jelzés eltűnjön.  
Meghúzom a vállhevedereket, amennyire csak lehet. Miután a hevederek 
meghúzása megtörtént egy kísérleti emelést hajtok végre. Amennyiben az emelés 
hatására a vállheveder lazulását észlelem tovább feszítem azt. Teljes megfeszítés 
után a szorítóba teszem a heveder végét. A kantárszáraknak egyforma hosszan kell 
lógniuk. Nagyon pici gyereknél a hosszú lelógó hevedert a hóna alá fűzöm be. 
Amikor rajta a beülő, akkor ráakasztom a karabinereket és a csigát a vállhevederére, 
és hangsúlyosan elmondom, hogy fontos, hogy mindig legyenek felcsatolva az 
eszközök, ha használaton kívül vannak, mert azoknak és maguknak is ártanak vele, 
ha ide-oda leng, pl.: megcsapják egymást vagy magukat. Ezért rendszeresen szólok 
a pályán lévőknek is, ha lógó eszközöket látok. 
 
 
 
Aztán jöhet a sisak, aminek feladásánál megkérjük a gyermeket, hogy nézzen 
egyenesen előre, hogy egyenesen tudjuk a kis fejére erősíteni, elöl és hátul is. 
Először a nyakánál csatolom be, majd hátul szorítom rá. Ügyelek, hogy ne csússzon 
hátra a homlokáról, inkább kicsit ráhúzom. (Nagyon pici fejnél tudok állítania sisak 
pántján, hogy elöl rövidebb legyen. Kicsit megmozgatom, hogy jól fogja-e a fejet (ha 
együtt mozog a fejjel a sisak, az a jó). Minden meghúzásnál meg kell kérdezni, hogy 
nem szorítja-e túlságosan, vagy nem nyomja e valahol.  
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Felnőttek öltöztetése erdei kalandpályához 
 
Felnőtt beülőknél hasonló a helyzet, csak ott kicsit egyszerűbb. Előbb egyik lábbal, 
aztán másikkal lépnek bele külön-külön a kis lyukakba, és felhúzzák lábtőig. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ + vagy + esetleg 
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A sisakot ugyanúgy adjuk föl, mint a kisebbeknél (megfelelő nagyságú, egyenesen 
előre nézve tesszük a fejre). 
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„Ferrata” üzemeltető, kezelő személyzet biztonságtechnikai ismeretei 
 

 99 ©Gaál Péter 

11. Elsősegélynyújtás 
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Rovarcsípések  
 
Rovarcsípéskor a fullánkon keresztül az ember számára mérgező, toxikus anyagok 
kerülnek a bőrbe. Általános panaszt ritkán okoznak (halmozott csípések, vagy 
allergia). Helyileg denaturált szesz, a fullánk eltávolítása javasolt.  
 
Méh és darázscsípés esetén: 
• A fullánk eltávolítható pl. bankkártyával való lesodrással. Csipesszel ne fogjuk meg, 

mert mérget préselhetünk ki. 
• A csípés helyének jegelése, az érintett végtag felpolcolása szükséges. 
• Allergiás reakció esetén azonnal orvost kell hívni, vagy a mentőket kell értesíteni, 

adjuk minél hamarabb kalciumot! 

Nyugtassuk meg a sérültet, ha a fullánk látszik, távolítsuk el, de ügyeljünk arra, hogy 
a méregmirigyet ne nyomjuk meg. Célszerű a csípés, harapás helyét fertőtleníteni, 
majd jeges vagy hideg borogatást helyezni rá. Kövessük figyelemmel a sérült 
állapotát (keringés, légzés), szükség esetén hívjunk orvosi segítséget.  
 
• A darazsak és hangyák csípése savas kémhatású, ezeket szódabikarbónával, 

ammónia-oldattal vagy szappanos vízzel semlegesíthetjük.  
• A méhek csípése lúgos kémhatású, ezt ecettel lehet semlegesíteni. 

 
Figyelem! - Allergiás reakciók:  
 
Egyes esetekben akár az egész szervezetet érintő súlyos allergiás folyamat, 
ún. anafilaxiás sokk alakulhat ki.   
 
Amennyiben allergiás reakció indul, akkor nagyobb területen, akár testszerte 
viszketés, urticaria (csalánkiütés), bőrpír jelenik meg, melyhez gyengeség, 
émelygés, hányás társulhat. Súlyos állapotot jelez, ha vérnyomásesés, szapora 
pulzus, hörgőgörcs miatti nehézlégzés észlelhető. Nagyfokú reakció vagy 
túlérzékenység esetén a beteg igen gyorsan életveszélyes állapotba kerülhet, ekkor 
sokktüneteket, légzés-, keringésmegállást észlelhetünk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fullánk 

Fullánk 

 
Súlyosabb esetben adrenalininjekció szükséges (orvosi beavatkozás)! 
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A méh és darázscsípés veszélyei, kapcsolódó feladatok 

A kalandparkok üzemeltetésénél kiemelt kockázat lehet a 
vendégek, de a kalandpark kezelő személyzet szempontjából is a 
méh és darázscsípés. 

A méh vagy darázscsípés legtöbbször nemcsak könnyen múló, 
hanem akár végzetes kimenetelű egészségkárosodást okozhat! 
 
A méh vagy darázscsípés helyén kialakuló piros, fájdalmas duzzanat nagyon kellemetlen, 
leggyakrabban azonban veszélytelen. Fontos tudni ugyanakkor, hogy ha a rovarcsípést 
követő két napon belül a távolabbi bőrfelületen kiütések jelentkeznek, illetve légzési, 
keringési zavar és hasi panaszok lépnek fel, szakorvoshoz kell fordulni, mert ezek allergiás 
reakcióra utalnak. Legrosszabb esetben a csípés fél órán belül akár anafilaxiás sokkot is 
okozhat, ami azonnali sürgősségi ellátást igényel. 
A rovarcsípésekkel méreganyag kerül a szervezetbe, ez pedig minden esetben kisebb-
nagyobb helyi reakciót, akut gyulladást vált ki. Ha azonban az a csípés helyével 
egybefüggő területen jelentkezik, függetlenül attól, hogy milyen ijesztően néz ki vagy 
mennyire tartós, nem ad okot aggodalomra. Például, ha valaki darázsba vagy méhbe lép, 
majd megdagad akár az egész lába, más tünete azonban nincs, akkor is mindössze tüneti 
kezelést igényel. A Semmelweis Egyetem tájékoztatása szerint ilyenkor antihisztamin 
tartalmú, viszketéscsillapító és gyulladáscsökkentő kenőcsök használata, a bőrfelület 
hűtése, illetve, ha végtagról van szó, annak felpolcolása javasolt. 
Veszélyt jelent viszont, ha valaki véletlenül lenyeli a darazsat vagy a méhet. A szájban, 
garatban kialakuló duzzanat ugyanis elzárhatja a felső légutakat és légzési nehézséget, 
akár fulladást okozhat. Ilyen esetben nincs idő mérlegelni: azonnal ki kell hívni a mentőt! 
 
Szintén tragédiát okozhat, ha a csípést követő 30 percen belül életveszélyes, egész 
szervezetet érintő allergiás reakció, anafilaxia jelentkezik.  
Tünetek: - súlyos hasi görcs, - hasmenés, - hányás, - testszerte megjelenő csalánkiütés, - 
sápadtság, - nyelési zavar, - szédülés, - ájulásérzés, - szájban vagy szemben jelentkező 
duzzanat, - köhögés, - torokszorító érzés, - sípoló vagy nehézlégzés, de akár - 
eszméletvesztés is előfordulhat.  
Ez azonnali sürgősségi ellátást igényel: be kell adni a combizomba a betegnél lévő 
életmentő adrenalininjekciót (ha már tud az allergiájáról, általában magánál hordja), és 
azonnal mentőt kell hívni. Életveszélyes anafilaxiát egyébként hazánkban csak a méh és a 
darázs mérge okozhat, a többi rovar csípése csak jórészt ártalmatlan, helyi reakciót vált ki. 
 
A méh- és darázscsípés megelőzése érdekében szükséges üzemeltetői teendők és 
javaslatok: 
• A méh- vagy darázscsípés veszélyével érintett területeken végzett munkák előtt a 

kalandpark üzemeltetők tájékozódjanak a rovarcsípés kezelésével kapcsolatban a 
foglalkozás- egészségügyi szolgálat orvosánál. Különösen fontos ez a rovarméregre 
érzékenyek esetében. 

• Az üzemeltetőnek a körülményeket elemezve fel kell tárni mindazon lehetséges 
élőhelyeket illetve veszélyes körülményeket, amelyek méh/darázs általi hirtelen 
támadást eredményez. 
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• A vendégek és kezelő személyzet egészségének és biztonságának védelme 
érdekében intézkedéseket kell tenni, különösen ott, ahol a terület járművel történő 
megközelíthetősége korlátozott. 

• A tevékenységi területeken indokolt kerülni az egyedül végzett vevékenységeket, 
hogy időben felismerésre kerüljön az esetleges rosszullét. 
A gyors segítséghívásra mindig legyen mobiltelefon a területen. Ellenőrizni kell, hogy 
van-e térerő. Ha nincs, akkor más gyors segítséghívásra alkalmas megoldást kell 
kialakítani és ezt közölni kell a kezelő személyzettel. 

• Az elsősegélynyújtókat ki kell képezni a sérülések azonosítására és kezelésére. 
• Az üzemeltetőnek, kalandpálya kezelőknek, illetve az elsősegélynyújtónak tudnia kell, 

hogy hol van a legközelebbi egészségügyi létesítmény, amelyben az anafilaxiás sokk 
elkerülésére szolgáló injekció rendelkezésre áll. 

• Az üzemeltetőnek oktatás során – a foglalkozás-egészségügyi szolgálat 
felvilágosítása és tanácsai alapján – a kezelő személyzettel meg kell ismertetni a 
méh/darázscsípés veszélyeit és a szükséges megelőző intézkedéseket. 

• Az üzemeltetőnek a kezelőszemélyzet figyelmét fel kell hívnia arra, hogy figyeljenek a 
vendégekre és egymásra, a rovarcsípés esetén azonnal igényeljék az 
elsősegélynyújtást vagy az orvosi ellátást. Nem szabad a sérültet magára hagyni, 
még ha rögtön életveszélyes tünetek nem is jelentkeznek nála.  

• Ha valaki tudja magáról, hogy érzékeny a méh vagy darázscsípésre, vigye magával 
az allergiás reakció megelőzését/csökkentését szolgáló gyógyszerét, illetve injekciót. 
Ennek hiányában ne kezdje meg a tevékenységét! 

• Zárt ruházat és zárt cipő viselése ajánlott. Az élénk színű ruhák – mint a sárga, 
piros – viselése nem javasolt. 

• Ha megjelenik egy-egy méh vagy darázs a közelben, a vendégek és személyzet 
igyekezzenek megőrizni a nyugalmukat, a hadonászás csak ingerli a rovarokat. 

• Ha van rá lehetőség, az élelmiszereket a veszélyes időszakban inkább zárt térben 
(pihenőhelyen) fogyasszák el. Fogyasztás előtt mindig ellenőrizzék az italt, hogy nem 
került-e bele rovar. 

 
Darázscsípés, méhcsípés ellen kalciumtabletta? Nem ajánlott! 
 

A kalciumtabletta nem megfelelő darázscsípés kezelésére, allergológusok 
kifejezetten ellenzik a használatát. Az egész szervezetre kiterjedő 
túlérzékenységi tüneteknél haladéktalanul adrenalint kell a szervezetbe juttatni, 
majd orvoshoz kell fordulni. A kalcium ugyanis egy kis időre javítja az ember 
közérzetet, késlelteti a folyamatot, így sajnos sok esetben csökkenti az igazán 
hatékony terápiák lehetőségét. Az allergológusok enyhe tünetek esetén inkább 
a hideg vizes/jeges borogatást javasolják a kalcium helyett. Ha a darázsszúrás 
helyén elindul egy helyi reakció, akkor a hideg borogatás, illetve jégnek a 
szúrás helyére helyezése lassíthatja a darázs által bejutatott méreganyag 
terjedését, felszívódását. A folyamat lassításával a túlérzékenységet előidéző 
fehérjék bomlásnak indulhatnak, illetve az allergiás reakciót kiváltó méreg 
inaktívvá válhat, ezzel a tünetek is jelentősen enyhülhetnek. 

 
Rákészüléssel és odafigyeléssel életet lehet menteni! 
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A zuhanás során és azt követően fellépő kockázatok: 
 
- Rántási erő (az ember szervezetére ható erőhatás, mely nagy mértékben az 

esési tényezőtől függ) 
- Neki ütődés, neki csapódás 
- A biztosító rendszerben történő lógás során kialakuló „ortosztatikus sokk” hatás 

 
Ortosztatikus sokk vagy Suspenzios trauma 
A zuhanás utáni függés során, az emberi testben fellépő 
vénás pangás az ortosztatikus sokk. (más néven 
orthostaticus intolerancia)  
A problémát és a komplikációkat az okozza, hogy az agy, 
a vesék és egyéb szervek nem jutnak elegendő 
mennyiségű oxigénhez. Tipikusan azoknál fordulhat elő, 
akik hosszabb-rövidebb ideig függenek a zuhanásgátló 
védőfelszerelésekben. 
Tünetei lehetnek például: ájulás, hányinger, fulladás, 
szédülés, izzadás, szokatlanul alacsony szívverés vagy 
vérnyomás, sápadtság, „szürke látás” vagy látásvesztés, illetve szapora szívverés. 
Életvédelmi szempontból fontos, hogy a mentés max. 15 percen belül megtörténjen. 
 
 
Gerincsérülés 
 
Fogalma:  A csigolyákból felépülő gerincoszlopunk belső része üreges, ezt 
gerinccsatornának nevezzük. Ebben fut a gerincvelő, amely agyunk és szerveink 
közt létesít kapcsolatot. Értelemszerűen ennek sérülése komoly problémákat 
okozhat. 
 

A magasból esett személy potenciálisan nyaki gerincsérültnek tekintendő! 
 

Gerincsérültet mozgatni tilos! 
 
Tünetek: 
- haematóma, duzzanat a gerincen, - gerincfájdalom, - végtagok ügyetlenek, 
érzéketlenek, zsibbadnak, bizseregnek, szúró érzés van bennük, - vizelési, 
székelési ingere van a sérültnek, - bevizelt, székelt a bajbajutott.    
 
Célirányos kérdések:   
A potenciális gerincsérültnek az alábbi célirányos kérdéseket tegye fel (jegyezze 
meg, ezeket valamennyi traumás esetben érdemes megkérdezni): 

- Hol érez fájdalmat?  
- Végtagjait tudja-e mozgatni?  
- Végtagjain érez-e valami szokatlant? Bizsergés, szúró érzés, 

ügyetlenség  
- Érzi-e a lábán az érintést? 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Elsősegély: 
1. Teremtse meg a biztonságot! Használjon gumikesztyűt!   
2. Hívja fel a sérült figyelmét, hogy lehetőleg ne mozogjon! Rögzítse minnél 
hamarabb a nyaki gerincszakaszt!  A sérültet csak akkor szólítsa meg, ha 
szemkontaktust tud vele létesíteni. Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy fejét 
megmozdítja, így súlyosbítja a sérülést. Ha a szemkontaktus nem kivitelezhető előbb 
fogja meg a bajba jutott fejét, csak ezt követően szólítsa meg.  
3. Nyugtassa meg a sérültet, biztosítsa mozdulatlanságát!  
4. Segítők bevonásával végezzenek teljes betegvizsgálatot, keressenek további 
sérüléseket!   
5. A gerincsérült, potenciális (esélyes) gerincsérült ellátásának kulcseleme az ún. 
mozgatási tilalom. Ez azt jelenti, hogy a sérültet lehetőleg nem mozdítjuk!  Ha a 
sérült eszméletlen, társak bevonásával fordítsa az oldalára, így biztosítva szabad 
légutakat.    
 
Hívjon mentőt (104) 112!  A gerincsérülés gyanúja esetén mindig indokolt a 
mielőbbi mentőhívás!     
 
További teendők  Ha sérüléseket találtak azt próbálják meg úgy ellátni, hogy a 
sérültet ne mozgassák!  Óvják a sérültet a kihűléstől, használjon takarót vagy 
izolációs fóliát! 
 

STIFNECK nyakrögzítő gallér használata 
 
 A nyaki gerincszakasz rögzítésére 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A STIFNECK nagyságának kimérése 

Évente legalább 1x az 
üzemeltetőknek és a 
mentőknek a parkra 
vonatkozó elsősegély 
ismeretekről képzést 
szükséges tartani. Ennek 
része pl.: Kik az 
elsősegélynyújtók? Hogyan 
kell segítséget hívni? Mit kell 
tenni vészhelyzet esetén? 
Kinek kell jelenteni? Ki 
dokumentál? Hol van 
elsősegélynyújtó hely? A 
mentési terv ismerete.  
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Kiemelt fontosságú a megfelelően felszerelt és jelzett 
elsősegély-nyújó hely kialakítása! 
 

Mentő hívása 
 
A mentőket az ingyenesen hívható 104-es telefonszámon vagy a 112-es központi 
segélyhívó számon értesíthetjük a balesetről.  
 
Információk, amiket közölni kell a mentőkkel bejelentéskor: 

1)    Mi a nevem, hogy hívnak? 
2)    Honnan telefonálok? A baleset pontos címe? 
3)    Mi a telefonszámom? 
4)    Milyen baleset történt? � zuhanás esetén gerinc-, kéz-, láb-, fejsérülés, stb. 
5)    Hány sérült van, és milyen állapotban vannak? 
6)    Esetleg szükséges-e műszaki mentés? 

 

12. Gondolatok, intelmek, tények az „Üzemeltető” 
személyzet részére 
 
“A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi 
hülyeség. Bár az elsőben nem vagyok biztos.” - Albert Einstein 

Ezt a tényt hamar megtanulja egy kalandpark üzemeltető! 
 
"Az ember hajlamos nem elhinni, hogy valami megtörténhet, amíg meg nem történik” 

(Z Világháború) 
 
Ha problémát, veszélyt érzékelsz, ne várj másra! Ne várd, hogy majd más megoldja! 
Cselekedjél, mert rajtad is múlik, a baleset elkerülése! Tedd meg a Tőled telhetőt! 
Előzd meg, kerüld el! 
 
A nagy számok törvénye szerint, ami egyáltalán előfordulhat, valahol, valamikor elő 
is fog fordulni. - A cél, hogy ez ne Nálunk következzen be! 
 
Ne feledjük, hogy ami nekünk evidens, az még a vendégnek egyáltalán nem biztos, 
hogy az....... 
 
Munkamegosztás, munkaszervezés 
 
A pályaanimátor munkaközösségen belül együtt működő munkavégzésre van 
szükség. Természetesen az a szerencsés, ha fő szabály szerint mindenki azon a 
területen tevékenykedik, ami az erősége. Hiszen különbözőek vagyunk. Van, aki 
emberekkel szeret foglalkozni és inkább a felszerelés feladását „öltöztetését”, 
oktatását élvezi inkább, míg mások a pénztárral, gyerekekkel, vagy éppen a mentés 
gyakorlati megvalósításával szeret foglalkozni. 
Azonban egy-egy munkakör, különösen folyamatos nagy vendégszám mellett, igen 
monotonná is válhat és az ember óhatatlanul is tompúl. Már nem biztos, hogy az 
oktatásnál mindenkinek mindent elmond. Meg persze étkezni, inni és egyéb 
teendőket elvégezni sem árt. Így a megfelelő munkaszervezés, egymás cserélése az 
egyes munakörökben lenne ideális. Figyeljünk egymásra és ellenőrizzük is a 
kollégát! Az egymás közti világos, egyértelmű kommunikáció, információ áramlás is 
igen fontos. 
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1. sz. melléklet - „Magaslati kötélpálya” üzemeltető    
személyzet és a vendégek részére ajánlott lazító, bemelegítő 
gyakorlatok 
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2. sz. melléklet – Mászásról, mászótechnikákról röviden 
 
A mászóélményhez és a kihívás teljesítéséhez egyarán lényeges lehet a megfelelő mászási 
technika, mozgás alkalmazása. Ebben néhány tanáccsal segíthetjük a még „kezdőnek” 
számító vendéget. 
 

1. Mászás előtt melegítsünk be, kicsit lazítsunk, mert majd nagyokat fog kelleni lépni. 
2. Mászásnál fontos a laza, júl nyúló nadrág, a cipő/bakancs kialakítása. A jó cipő 

orrkialakítása gumírozott, inkább sika (pl. mint a mászóciők, beszálló cipők) 
3. Lábunkkal úgy másszunk, hogy próbáljuk a talp első részével, inkább a cipő 

orrészével meglépni a sziklán lévő lépéseket. Repedésbe is bedughatjuk a cipő orrát 
és elfordítva be ékelhetjük így a lábunkat. Ha beragadna a repedésbe, ne 
pánikoljunk, próbáljuk oldatra elfordítani és úgy kihúzni. Mászás során sokszor olyan 
sziklafelületeket is használhatunk melyek nem egyértelmű lépések. A surlódás 
hatását kihasználva, csak annyi terhelést alkalmazva, ami még optimális (egy idő 
után ezt érezni fogjuk) rövid ideig terhelve nagy segítség lehet a tovább mászásban. 

4. Minél inkább „lábból mászunk” annál később fogunk elfáradni. 
5. A testünk súlya az alsó végtagokra nehezedjen, és a tovahaladásoknál törekedjünk 

arra, hogy a csípőnk az alátámasztási pont fölé kerüljön, vagyis az elsődleges szerep 
koncentrálódjon a csípőnkre, lábainkra és az alátámasztási pontokra; 

6. Testünkkel, csípőnkkel minél közelebb kell lennünk, „tapadnunk" a falhoz, 
karjainkkal, kezeinkkel (alacsonyabb tartásban legyenek) arra ügyelünk, hogy 
függőleges helyzetben tartsuk meg a testünket; 

7. Lépések keresése, láthatóvá 
tétele esetén a csípőnket 
távolítsuk el kissé a faltól, 
ezután nézhetünk lefelé, és az 
ideális lépés megtalálása után, 
az eredeti pozíciót felvéve 
haladásunkat folytathatjuk 
felfelé. Így biztosítva a 
következő fogás megtalálását; 

8. Keressük a mászásunkban a 
ritmus lehetőségét; 

9. Nehéz szakasz előtt gondolja 
át, tervezzük meg, hogy merre 
és hogyan fog mászni (fogni, 
lépni) és milyen pozícióban fogja átakasztani a biztosítását a mászó. 

10. Akasztás előtt érdemes stabil pozíciót felvenni, amikor a terhelés nagy része a 
lábunkon van és kézzel inkább csak egyensúlyozunk. Ez nem mindig kivitelezhető, 
ilyenkor inkább nyújtott karral, minél kevésbé karizomból tartsuk magunkat.  

11. Egy nehéz rész után, stabil területre érve fújjunk egyet, rázzuk le kezeinket, 
mozgassuk át ujjainkat.  

12. Kezdő mászók esetében szinte biztosan fog görcsös kapaszkodáskor jelentkezni a – 
sziklamászó szleng kifejezéssel élve - „zinger effektus”. Ilyenkor kitett pozícióban, 
egyhelyben állva elkezd remegni a mászó lába. Ezt először tapasztalva megijedhet a 
mászó, holott egy természetesnek mondható, pszicés reakció. Áthelyezve a terhelést 
el fog múlni a láb remegése. 
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13. Nagyon fontos, hogy ne kapkodjon, hanem a mozdulatok legyenek nyugodtak és 
minél pontosabb legyen az akasztás. Ha azt érezzük, hogy nem sikerül tartanunk 
magunkat, az utolsó erőnkkel még próbáljuk vissza lépni, mászni az utolsó stabilnak 
mondható ponthoz. Használjuk a pihető kantárat. Kiemelten fontos, hogy mászáskor 
nem lehet beakasztva a pihetnő kantár (ha az külön hevederből van), mert az nem 
fogja elnyelni az ébredő erőhatásokat és nagyon veszélyes rántási erők fognak 
felllépni. 

14. Ne felejtsük el, hogy a sziklafogások kilazulhatnak, kitörhetnek, ezért azokat 
próbáljuk meg - megmozgatva, megkopogtatva, ütögetve – használat előtt 
ellenőrizni. Még egy mozgó fogás is sok esetben stabilan tart lefele húzva 
alkalmazott terhelés esetén. Lyukakba ne dugjuk be az ujjainkat, mert beszorulhat! 

15. Lehetőség szerint csak kicsi hátizsgákot vigyünk, de innivaló (nem energiaital!) 
legyen nálunk! 

Kezdő mászók esetében törekedni kell az u.n. „három pontos mászótechnika” 
alkalmazására. 
 

 
„Három pontos mászási technika” alkalmazása 
 
Felmászás (3 pontos mászási technika 
alkalmazásával) 
 
Lényege, hogy a négy végtagból (pontból) három 
mindig stabilan van (egyenletesen elosztva a 
terhelést) és csak eggyel mozgunk.  
Erre az elején – a míg megszokjuk – különösen 
figyelni kell, mert hajlamosak vagyunk egyszerre 
mozogni kézzel és ellentétes lábbal, így viszont 
két pont marad stabilan. 

 
Mászótechnikák: 

• Tapadásos technika (Reibung): először is egy megfelelő (pl. mászó) cipő 
használata igen előnyös ennél a technikánál. A motoros képességeket tekintve az 
egyensúlyozó képességünk fejlettségi szintje is igen fontos, hiszen olyan falak 
megmászásáról beszélünk, amelyek sima, ívelt felülettel, kevés fogással ellátott 
szakaszokat tartalmaznak. Ügyelni kell arra, hogy kapkodás nélkül másszunk, hiszen 
a kicsúszás veszélye folyamatosan fennáll. 

• Ellennyomásos technika (Piaz, Dülfer technika): ennél a technikánál az 
ellentétesen ható erők és a gyors helyzetváltoztatás hozza meg az eredményt. Olyan 
formációknál alkalmazhatjuk, ahol a karokkal az élekbe, résekbe ill. leginkább a 
sodronykötélbe kapaszkodva húzással tudunk erőt kifejteni, és a talpunkkal pedig a 
húzással ellentétes tolóerőt vagyunk képesek létrehozni. Lényegében a karokkal 
húzunk, a lábbakkal tolunk ellentétes irányba. 

• Repedéstechnika (ékelések, ujjzárások): a kisebb és nagyobb repedéseket tudjuk a 
mászásunk hatékony elősegítésére használni. Az ujjak, lábfejek, térdek, stb. 
beékelését vagy ezek kombinációit alkalmazzuk függően attól, hogy mekkora a 
repedés nagysága. 

• Kéménytechnika, terpesztechnika, távolfogás: szélesebb kémények esetében 
alkalmazhatjuk, amikor a lábbakkal terpesz helyzetben mászhatunk. 

Ütem:  
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3. sz. melléklet - Rádiókommunikáció 
 
Duplex kapcsolat Duplex (full duplex, teljes duplex, two-way communication, 
kétirányú összeköttetés). Két végpontot összekötő, fizikai vagy logikai 
kapcsolat, adatátviteli út jelzője. A kapcsolaton keresztül egyidejűleg mindkét 
irányban küldhetők adatok. 

 
 
 
A rádiótávbeszélő nyelv használata, közlemények formája és részei 

- a szavakat tisztán, jól tagoltan ejtjük 
- nem hadarunk (az etalon a „max. 100 szó/perc”).  
- egyenletes beszédütem 
- számjegyeket külön kell kiejteni  
- beszéd hangereje állandó legyen 
- mikrofon a szánktól állandó távolságra legyen  
- ismeretlen szavakat, kifejezéseket betűzni kell 

 
Rádiófegyelem 

- a szolgálatok vezetői csak a szolgálat jellegének megfelelő, a 
szolgálat célját kielégítő közleményt továbbítsanak 

- a vételi/figyelő helyzetben levő adás bizalmas, nem neki szánt 
információkat is hallhat 

- tilos a személyeskedés, locsogás, felesleges udvariaskodás, 
magánjellegű beszélgetés 

 
Rádióellenőrzés 
 
Művelet megkezdése előtt, ha a helyzet úgy kívánja rádiópróbát kell tartani. 
Az adás érthetőségét a következő skála szerint osztályozhatjuk: 
 

1. „érthetetlen”  
2. „szakadozottan érthető”  
3. „nehezen érthető”  
4. „érthető” 
5. „jól érthető”  

 
• Vészhelyzeti közlemények 
• Sürgősségi közlemények 
• Ellenőrzési közlemények 
• Irányítási, összehangolási közlemények 
• Meteorológiai közlemények 
• Egyéb közlemények 

 
Beszélgetés kezdeményezése 

Amikor valaki rádión szeretne beszélni, fontos, hogy jelezze kinek beszél, 
valamint õ maga kicsoda. Továbbá, miután befejezte a beszélést, jelezze azt. 
Hogy jelezze a mondat végét, valamint, hogy várja a visszajelzést, a „Vége” 
szót használja (természetesen kerülni kell ennek a kifejezésnek a használatát 
bármilyen más helyzetben a beszélgetés folyamán, mert zavarodást okozhat).  
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Gyors beszélgetés 
Az üzeneteket rövidre és lényegre törőre kell fogni. A beszélgető célja, hogy a 
beszélgetés minél gyorsabban lezajlódjon, hogy a csatorna szabaddá váljon, 
amint lehet, hogy mások is használhassák.  

 
Különleges esetek 

Idáig azt tárgyaltuk, miképpen tud 2 résztvevő egy rádiócsatornán egymáshoz 
beszélni hatékonyan. Van azonban számos más körülmény is, amelyben egy 
rádió protokollnak meg kell felelnie. Ezeknek a különleges eseteknek 
általában megvannak a saját szabályaik, melyek gyakran nem követik az 
általános formulát. 

 
Rádió ellenőrzés 

Valószínűleg a leggyakoribb különleges eset a rádió ellenőrzés. Ezt a 
csatorna bármelyik használója megteheti, hogy meggyőződjön róla, hogy a 
rádiója működik, és hogy a megfelelő frekvencián van. A személy, aki az 
ellenőrzést végzi, azt bármilyen bemutatkozás nélkül teszi meg. 

 
Különleges használatú kifejezések 
 

Léteznek olyan meghatározott szavak, amelyek a kommunikációt, vagy 
helyesbítést segítik elő. Alább következik egy lista ezekről a kifejezésekről, 
definíciójukkal, és néha, példákkal használatukra. 

 
„MEGSZAKÍTÁS”: Ezt a kifejezést arra használják, hogy egy üzenet 
különböző részeit elválasszák. Ahelyett, hogy azt mondják „Kilépek", miután a 
beszélgetés lezajlott, mondhatják, hogy „Vége. Megszakítás. Megszakítás." 
Ezzel tudatja a hallgatókkal, hogy míg egy beszélgetésnek vége, ugyanaz a 
küldő elkezd egy második beszélgetést, és így nem szabadítja fel a csatornát. 
Gyakran használják arra is, amikor valaki meg akarja szakítani a beszélgetést. 
Néha vészhelyzetben áll fent, és valaki a beszélgetés szünetében „Megszakít" 
a kritikus információval. 
„HELYESBÍTÉS”: Általában akkor használják, amikor rosszul mondtak 
helyzeteket vagy irányokat. 
„ISMÉTLEM”: Jelentése, hogy megismétlésre kerül valami.  
„ÜZENET (Eleje/Vége)”: Egy bizonyos üzenet elejének és végének a 
jelzésére használják.  
„KILÉP”: Az üzenetváltás vége. Válasz nem szükséges vagy várt. 
„VÉGE”: Az üzenet vége, és a partner válaszára vár. 
„RÁDIÓ ELLENÕRZÉS”: Milyen a jel ereje és tisztasága? 
„VETTEM”: Vettem az üzenetedet. 
„ISMÉTELD”: Kérlek, ismételd meg az utolsó üzenetedet, nem Vettem. 
„IDÕ”: A következő egy idő és/vagy dátum kifejezése lesz. 
„VÁROK EGYET”: Pár másodpercre szünetet tartok. 
„KIVÁROK”: Hosszabb időre kell várnom, mint néhány másodperc. 
Visszahívlak, ha visszatértem. 
„ÉRTETTEM”: Megkaptam az üzenetedet, meg Vettem és teljesítem. 
„RÁDIÓ CSEND”: Nem szabad a rádiót használni, hacsak másként nem 
utasítanak. 
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4. sz. melléklet – Szórakoztatási célú sporteszközök biztonságáról 
szóló jogszabálynak és szabványnak történő megfelelőség vizsgálati 
szempontjai 
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5. melléklet - Kezdő Ferrata mászók által feltett kérdések: 
 

- Kinek való a via ferrata? – Közhelyesen hangozhat, de mindenkinek, aki kellő 
kihívást, motivációt lát a feladat teljesítéséhez... Az összes többi fizikai, mentális 
akadály leküzdhető. Ezért kell céltudatosan, a fokozatosság elvét követve 
elkezdeni a művelését. Kiemelt fontosságú az önképzés, önfegyelem és az 
önkritika is. A tevékenység valahol a túrázás és a sziklamászás között helyezhető 
el, így azért olyan próbálja aki, aki legalább időnként túrázik és van egyfajta – 
ehhez kapcsolódó – mozgáskultúrája. A ferrata nem kalandpark, ha nem vesszük 
komolyan, itt komoly sérülések, balesetek bekövetkezése sem kizárt!!! A 
szabályok betartása létfontosságú saját és a mások szempontjából is! 

 
- Mi a korhatár a kezdésre? Van-e olyan, hogy túl korai vagy túl késő? – Korhatárt 

nem mondanék, mert ez sok összetevős, de a biztosító eszközöknél van egy 
súlykorlát. 40 kg alatt és 120 kg fölött nem működik megfelelően a ferrata kantár. 
40 kg alatt nem nyílik ki az energiaelnyelő és nem nyeli el megfelelően az emberi 
testre ható ébredő erőhatásokat. 120 kg fölött pedig szintén nem nyeli el a túlzott, 
már veszélyes mértékű erőhatásokat. 40 kg alatti – döntően gyermek – személy 
esetében egy speciális biztosítási technika alkalmazható, ezt tanulni kell, 
sziklamászó biztosítással mutat rokon jegyeket. A hazai ferratak egy része a sok 
traverz miatt felügyelet mellett jól teljesíthető gyermekeknek is. De itt is vannak 
szakaszrészek, útvonalak, ahol kellene használni az említett technikát. 

 
- Hogyan lehet edzeni rá? Érdemes-e kevésbé jó fizikummal, 

mozgáskoordinációval is kipróbálni? – Alaperőnlét jó, ha van. Nem kell túl 
gondolni! Túrázás, futás, kalandparkozás jó alap lehet hozzá. A hazai ferratak 
azért a kalandparkokkal elég sok közös jegyet mutatnak. A fokozatosság elvét jó 
követni. Akár többször is teljesíteni ugyanazt az útvonalat, csiszolva a 
mászótechnikánkat is. Természet szerűen a könnyebbekkel kezdeni és önismeret 
megszerzését követően próbálkozni a nehezebb útvonalakkal. Alapvetően 
egyszerű a biztosítástechnikája, de vannak fontos technikai és egyéb, kiegészítő 
ismeretek, amikkel jó, ha tisztában vagyunk.  

 
- Mikor érdemes mászni?  Évszak, napszak Mik azok a dolgok, amiket mindenképp 

szem előtt kell tartani? – Amikor megfelelő motivációt, felkészültséget érzünk 
hozzá. Vannak egész évben mászható útvonalak és olyanok is, amik csak időbeli 
korlátozásokkal (természetvédelem) mászhatóak. Fontos, hogy csak az 
üzemeltető által engedélyezett utakat másszuk. Lehetnek utak, 
útszakaszvariánsok is lezárva technikai, vagy egyéb okok miatt. Ezt vegyük 
komolyan!  A kérdéses információk egyszerű módon jelölve szoktak lenni a 
mászókalauzban, falrajzokban.  

 
Alapvető információk: - beszállási (útvonal elérésének) ideje, mászási idő, 
lejöveteli (kiszállási ponttól történő lejutás) idő, útvonal tájolása. Az évszakok is 
szoktak jelölve lenni. A hazai ferrataknál is komolyan kell venni ezeket, de nagy 
hegyen különösen. Az már hegymászási kategória minden kockázatával együtt.  
Érdemes úgy tervezni, hogy ha esetlegesen elhúzódik a mászás, akkor is legyen 
időnk lejönni biztonságosan. Igen fontos az időjárási előre jelzéseket komolyan 
venni. Pl. Ausztriában pontos az előrejelzés. Ha 14 óra előtt 15 perccel még 
nincsen felhő az égen, de 14 órára vihart mondanak, akkor nagy eséllyel lesz is 
vihar! Megfelelő felkészülés szükséges ruházatban, élelem és különösen innivaló 
szempontjából! Magas hegyen ehhez jön még a gleccseren, firnen való 
közlekedés. Ezeket korán érdemes keresztezni! Az egyéb – elég sok rétű – hegyi 
veszélyeket itt nem részletezném. 
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A ferrata útvonalakon kiemelt veszélyként kell kezelni a villámlás, kőhullás, más 
személyek közlekedésének hatásait! 
 

- Merjünk-e egyedül nekivágni egy komolyabb túrán? – Alapvetően ne induljunk 
neki egyedül. Mindig szükség lehet segítség kérésére. Kellő felkészültség (fizikai, 
mentális, technikai) mellet persze lehet egyedül is mászni, de akkor még 
komolyabban kell venni bizonyos alapvető dolgokat. Itt is megkülönböztetném a 
hazai és magas hegyi ferratakat. Az pl. jó lehet, ha mások is másznak a 
közelben, hogy segítséget lehessen kérni. Mérlegelés kérdése ez is. Ha mégis 
úgy döntünk, hogy neki vágunk, valakinek szóljunk, hogy ha egy megadott 
időpontig nem jelentkezünk, akkor ellenőrizzen vissza és szükség esetén időben 
tudjon mentést indítani.  
 

- Mit takarnak a jelölések? – A kalauzban, falrajzon általában minden fontos 
információ jelölve van, de ezek „dekódolását” meg kell tanulni és figyelembe kell 
venni. 
A korábban említetteken túl: - útvonal össznehézsége, az egyes szakaszok 
nehézsége, az útvonal karaktere (repedés, tábla, kémény, barlang, gerinc, vályú, 
stb.) Esetleges eltévedési, útvonal tévesztési veszélyek. Kőhullás veszélye pl. 
rossz kőzetminőségű részeknél, menekülési útvonalak, útvonal variánsok (ez 
jelenthet nehézségi alternatívákat is) A legfontosabb információkat az útvonal 
beszállásánál is fel kell tüntetni (Érdemes lehet lefotózni és így a mobilunkból 
később is elérhető lehet) Fontos pl. tudni, hogy esetleges útvonalnál tapasztalt 
hibákat, veszélyeket hol tudunk bejelenteni. Kezdve egy kilazult rögzítéstől, ingó 
sziklától, kábel elvágódásig (volt több példa szándékos rongálásra is!!!) 
 

- Meddig kell ugyanazon a szinten edzeni? Vagy egyből mehet-e a feljebb lépés 
nehézségben? – Ez egyénfüggő, de érdemes komolyan venni a fokozatosságot, 
a tanulási folyamatot. Legyünk türelmesek és akkor nem csak biztonságosabban, 
de nagyobb élvezettel is fogjuk tudni teljesíteni az adott nehézségű útvonalat. 
 

- Mik az alapfelszerelésen felüli dolgok, amiket feltétlenül magunkkal kell vinni? – 
valami élelem (pl. nápolyi), folyadék, eü cucc (életmentő fólia is), kesztyű, csősál, 
folyadéktároló, mászózsák, szélkabát, váltópóló (a beszállásig leizzadhatunk és 
annak cseréje nagyban növeli a komfort érzetet), térdvédő (különösen rövid 
nadrág esetén), fejlámpa, offline térkép, falrajz, napszemüveg, vagy 
munkavédelmi szemüveg,  
 

- Érdemes használt felszerelést venni vagy inkább ruházzunk be újba? – 
Szerintem nem. Ez saját cuccod legyen. Be van állítva hozzád, tudod mikor, 
milyen hatás érte. Használt cuccnál figyeljünk oda, hogy mikor gyártották! (pl. 10 
évnél régebbi cucc már nem használható) 

 
- Milyen ruházat javasolt? Van-e speciális nadrág/felső ruházat? – A megfelelően 

kiválasztott ruházat nagy hegyen életmentő lehet! Alapvetően sziklamászók által 
használt, jól nyúló, kényelmes, szintetikus, könnyen száradó ruhát érdemes 
választani. Érezzük magunkat benne kényelmesen. Nagyon jó ruhák vannak, de 
azok drágák is. Nem mindig van rá szükség (hazai viszonyok között ritkán) 
 

- Milyen cipőt érdemes venni? Van-e mindenre is alkalmas, vagy legyen nálunk 
külön cipő a gyalogos részhez majd külön a mászáshoz? – Cipő kiválasztásánál 
fontos tudni a beszállási útvonal és a lejöveteli útvonal karkterisztikáját 
(meredekség, kőzetminőség, stb.) Jó átmenet lehet egy (kimondottan erre kitalált 
„beszálló cipő” ami a mászócipő és a bakancs között található) Vagy 
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beszálláshoz és lejövetelhez terepfutó cipő, bakancs, a mászáshoz pedig 
kényelmesebb fajta mászócipő. A kőzet fajtája és az útvonal nehézsége, hossza, 
mászási ideje is fontos lehet. 

 
- Mit tegyünk, ha nem merünk tovább menni vagy úgy érezzük, hogy elértük a 

teljesítő képességünk határait? – Akkor azt jelenti, hogy rosszul készültünk föl. 
Ebben az esetben ne stresszeljünk. Pihenjünk, igyunk, együnk és próbáljuk újra. 
Valószínűleg menni fog. Itt is fontosak lehetnek a plusz technikai ismeretek. A 
ferrata szabvány ezért szokta a legnehezebb szakaszok kiépítését az útvonal 
aljára ajánlani. Vissza is mászhatunk, de előtte pihenjünk. Ne kapkodjunk! Mindig 
csak a következő nehézségre, útszakasz teljesítésére koncentráljunk. Előbb 
utóbb elfogynak. 

 
Érdemes gyakorláskor a visszamászást, lefele közlekedést is gyakorolni, ennek 
saját mászási technikái lehetnek. Lábunkat használjuk (mindig is erősebb lesz, 
mint a kezünk), ne görcsöljünk rá. Ha végkép elakadunk, kérjünk segítséget 
(persze nem hátrány, ha van térerő – ezt is még időben érdemes megtudni) Ezért 
fontos, hogy többen legyünk. Mentálisan és fizikálisan is tudjuk segíteni egymást. 
Hosszabb, nehezebb útvonalhoz érdemes lehet önmentésre alkalmas eszközöket 
is vinni. A legelöl mászónál érdemes tartani. Ereszkedési, biztosítási 
kötéltechnikai ismeretek szintén fontosak lehetnek! 

- Hogyan érdemes elkezdeni? és hol? – Első alkalmakkor ajánlott olyan 
kisérővel menni, aki már ismeri a helyi viszonyokat, a biztonságtechnikai 
szemléletet. Ennek azért vannak kockázatai, mivel nem tudhatjuk 
biztosan, hogy a kisérünk biztosan rendelkezik-e a megfelelő ismeretekkel. 
A hazai ferratakra szerveznek túrákat, akár képzéseket is. Megoldás lehet 
sok szempontból az önképzés is. Haza irodalom még nem áll 
rendelkezésre, de az interneten sok információhoz hozzá lehet jutni. Ezek 
mellet mégis megfelelő képzésen (hazánkban szabályozatlan terület) 
ajánlott részt venni. A magyarországi ferratak elég jó felkészítést 
jelenthetnek a komolyabb ferratak megmászásához. A környező 
országokban is érdemes először felkészülést jelentő útvonalakat 
megmászni és aztán – ha valóban megragadta a tevékenység – egyik jön 
majd a másik után. 

 
- Kevésbé jó mozgáskoordinációval, fizikummal rendelkezők is elkezdhetik? 

– Elkezdhetik, de megfelelő útvonal megválasztásával. Ne vállaljuk 
magunkat túl! 

 
- Hogyan fejleszthetjük állóképességünket? lehet-e ezekre felkészülni, 

gyakorolni?  - A mozgáskultúra szintjétől függően változhat. Először 
túrázás, aztán lehet futni esetleg mászóterembe, kalandparkokba is 
elmenni. Utána már jöhetnek is a könnyebb útvonalak. 

 
- Milyen nehézségi fokozatok/kategóriák vannak? Melyik mit jelent? – A-B-

C-D-E-F és ez még szokott finomítva is lenni. Ez némileg szubjektív 
kategóriákat tartalmaz. Egy átlagos kondíciójú mászó első alkalommal kb. 
C nehézségűt tud még élvezettel megmászni. E nehézség már komoly 
kihívást jelet... Általában több adott nehézségű útvonal megmászása után 
alakul ki egy kép, ami alapján be lehet lőni, hogy milyen képességet is 
igényel egy adott nehézségű út megmászása. 
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- Egyes nehézségi fokokról honnan tudjuk, hogy szintet léphetünk? – 

Érdemes C nehézséggel kezdeni és akkor megpróbálni a nehezem 
mászásával, ha a C már simán, kis fáradtsággal teljesíthető. Amikor már 
magabiztosan mozgunk, használjuk a felszereléseket és 
mászótechnikánkat is csiszoltuk. Akkor mászunk jól, ha egy C-t u.m. 
„lábból” ki tudjuk mászni és a kezünket már szinte csak egyensúlyozáshoz 
használjuk.  

 
- Hogyan válasszuk ki az alapfelszerelést? Márkák széles választékban 

elérhetőek, különböző árkategóriákban. – A jó felszerelésnek meg van az 
ára, de csak olyan eszközt használjunk, amiben meg is bízunk. Megfelelő, 
ajánlott márkák: - Petzl, Edelrid, Climbing Technology, Kong, Singig Rock, 
Skylotech  
- Aliexpress-ről ne vásároljunk!!! 

 
- Feltétlenül szükséges kesztyű? Ha igen, milyen kesztyűt érdemes 

választani? – Nem szükséges kesztyű, de határozottan komfortosabb 
abban mászni. Vékony bőrkesztyűt – pl. Simond – Decathlonból  

 
- Mit tegyünk, ha mászás közben elkap minket a rossz idő és veszélyessé 

válik a továbbjutás/lejutás? – Ne pánikoljunk! Keressünk stabil, védettebb 
helyet. Vegyük elő az esőkabátot, életmentő fóliát és várjuk ki a vihar 
enyhülését! Nagy hegyen lehetnek nagyon veszélyes helyek, ezért az utal 
kiépítésénél ezeket próbálják elkerülni. A villámlás ellen külön ajánlások 
vannak, pl. üljünk szigetelt helyre, pl. hátizsákra, kötélre, fémeszközöket 
próbáljuk messzebb tenni magunktól és tartsunk távolságot a 
sodronykötéltől is!!! 

 
- Vannak olyan útvonalak melyek csak egy irányúak? Ha igen honnan lehet 

tudni, hogy csak egy irányban teljesíthetőek? – Ajánlott felfele mászni és 
az egyirányúsítottakat szokták a végpontjain jelölni is. Lehetnek 
kimondottan veszélyes szakaszok is lefele mászás esetén, ennek 
technikáját is tanulni, gyakorolni érdemes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Ferrata” üzemeltető, kezelő személyzet biztonságtechnikai ismeretei 
 

 123 ©Gaál Péter 

6. sz. melléklet – „Ferrata túravezető, kezelő” képzési szintek 
                  

 
Képzettségi szintek:  
 
 

FSK.  – 1. szintű „Ferrata helyi segéd túravezető”  
FHK. – 2. szintű „Ferrata helyi túravezető”  
FTK.  – 3. szintű „Ferrata túravezető”  

   /országos szintű/ 
 
FF. – „Ferrata pályafelülvizsgáló”  

 
           Képzési szintek egymásra épülő moduláris struktúrája 

 
Az egyes képzési szintekhez kapcsolódó kompetenciák 
 
FSK. – 1. szintű „Ferrata helyi segéd túravezető”  

 
Nevesített, helyi ferrata útvonalaknál el tudja látni a napi szintű (rutin) ellenőrzési 
kötelezettségeket. Aki ismeri és alkalmazza a jogszabályi és belső szabályzási 
rendszert. Képes a vendégek fogadására, tájékoztatására, a helyi szabályok 
ismertetésére, felszerelések kiadására, „beöltöztetésre”, a mászók kioktatására és 
kisérésére, FHK. vagy FT. szintű túravezető mellett.  
 
Képzési idő: ......... óra 

 
Megjegyzés: „Ferrata segéd túravezető”, „segédanimátori” feladatokat láthat el. 
 
 
FHK. – 2. szintű „Ferrata helyi túravezető”  
 

Nevesített, helyi ferrata útvonalaknál túravezetési (animátori és mentési) feladatainak 
ellátására alkalmas kezelő személy. 
Aki az FSK. szintű ferrata kezelői ismereteken túl, önállóan végre tud hajtani pályáról 
történő mentéseket „egyszerű” kötéltechnikai mentési rendszerek alkalmazásával. El 
tudja végezni alap szintű védőeszköz vizsgálatát. Alap szintű karbantartási feladatok 
elvégzésére is alkalmas. A nevesített ferrata útvonalakon - elvárható helyismeret - 
megfelelő szinvonalú túravezetési feladatokat képes ellátni. 
 
Képzési idő: ..... óra 

 
FTK. – 3. szintű „Ferrata túravezető” /országos szintű/ 
 

A magyarországi ferrata útvonalaknál túravezetési (animátori és mentési) feladatainak 
elvégzésére alkalmas kezelő személy. 
Aki az FSK. és FHK. szintű ferrata kezelői ismereteken túl, önállóan végre tud hajtani 
pályáról történő mentéseket, „összetett” kötéltechnikai mentési rendszerek 
alkalmazásával is. A hazai ferrata útvonalakon - elvárható helyismeret - megfelelő 
szinvonalú túravezetési feladatokat képes ellátni. 
 
Képzési idő: .... óra 

 
FF. – „Ferrata pályafelülvizsgáló” 
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7. sz. melléklet – Baleseti jegyzőkönyv (Minta)    
    Sorszám: ........................... 

Baleseti napló 
A sérült neve: ................................................................................................................ 

Születési helye: .............................................. Időpontja: ............................................. 

Anyja neve: ................................................................................................................... 

Sérülés időpontja: .........................................................................................................     

Helyszíne: ..................................................... Pálya megnevezése: ............................. 

Sérülés jellege: ............................................................................................................. 

Baleseti sérülés módja, az esemény leírása, körülményei: .......................................... 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Sérült ellátására tett intézkedés: ................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
 

A sérült folytatta-e tevékenységét:*             igen   vagy   nem 
 
Tanú neve: ................................................. Elérhetősége: .......................................... 
 
Tanú neve: ................................................. Elérhetősége: .......................................... 
 
Bejegyzést végző neve: ............................ 
 
Munkaköre: ...............................................  

...............................................................  
aláírás 

Dátum: ....................................................  
* Megfelelő rész aláhúzandó 
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8. sz. melléklet – „Ferrata helyi túravezető” munkaköri leírása  
(Minta) 

 
Munkáltató cég megnevezése:  
 
Székhely, telephely címe:  
 
Munkavállaló neve:  
 
Beosztása: „Ferrata túravezető”, ’Vasalt út kezelő”, üzemeltető animátor 
 
A munkavégzés helye:   
 

1. Munkakör megnevezése:  „Ferrata helyi úravezető” 
 

2. Szervezeti egység:   
 

3. Munkáltató jogkört gyakorló:  
 

4. Közvetlen vezető munkaköre:  
 

5. Közvetlen alárendelt munkakörök:  
 

6. Helyettesítés: azonos beosztású dolgozók szükség szerinti helyettesítése 
 

7. Szakmai feladatok:  

- Meghatározott időpontban munkavégzésre alkalmas állapotban történő munkába 

állás. 

- „Kézi könyv”-nek megfelelő pálya-, felszerelés ellenőrzés (Napi-, heti-, Rendkívüli 

ellenőrzések), azok dokumentálása (Üzemeltetési napló vezetése) 

- A „Ferrata helyi túravezető” üzemeltető biztonságtechnikai, munkavédelmi” 

oktatáson tanultak szakmai ismeretek megtartása 

- Napi program szerinti munkavégzés 

- „Kézi könyv”-nek megfelelő utasítások betartása, betartatása 

- A pályák, felszerelések tőle elvárható vizsgálata, karbantartása, tisztítása, 

tárolása, szükség esetén a pályaszakasz lezárása 

- Hibák, szabálytalanságok felszereléshibák, pályahibák veszélyes körülmények, 

rendellenességek jelentési kötelezettsége 

- A mászóvendégek tájékoztatása, eligazítása 

- A mászóvendégek felszerelésekkel történő ellátása, „Felelőség vállalási 

nyilatkozat” kitöltetése, beöltöztetése 

- A vendégek megfelelő mértékű kioktatása, betanítása 

- A nem megfelelő személyek (befolyásoltság, nem megfelelő ruházat, veszélyes 

viselkedés) kiszűrése, a túrából való kizárása 

- A „Ferrata szabályzat” betartásának megkövetelése, betartatás, szükség szerinti 

intézkedések végrehajtása 
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- A vendégek tőle elvárható módon történő felügyelete 

- Szükség esetén segítségnyújtás, segítséghívás 

- Mentési feladat esetén annak a „Mentési szabályzat” alapján történő szabályos 

végrehatása (A mentendő személy folyamatos biztosítása, leesés elleni védelem 

gyakorlati megvalósítása) 

- Szükség esetén elsősegélynyújtás, mentő hívása 

- Megfelelő kulturált, segítőkész viselkedés a vendégekkel, együttműködő 

munkavégzés a kollégákkal 

- Túrát követően a vendégek ellenőrzése (nem maradt-e vendég a pályákon?), a 

felszerelések, egyéb eszközök elzárása 

 
8. Irányítási feladatok:  felettese megbízása esetén a mellé beosztott „Ferrata helyi 

segéd túravezető” dolgozók irányítása 
 

9. A munkakört betöltő felelőssége, jogköre:  
 

Felel:  
 

 Jogköre: 
 

10. A munkakör betöltésének feltételei: „Ferrata helyi túravezető, kezelő” 
biztonságtechnikai végzettség 

 
11. Előrelépési lehetőség:  

 
A jelen munkaköri leírásban nem szabályozott kérdésekben a cég Szervezeti és Működési 
Szabályzata, valamint a betöltött munkakörre érvényes törvényi előírások az irányadók. 
 
 
 
 
 
 
 
        ……………………………….. 
         munkáltató 
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9. sz. melléklet – Az acélsodrony kötelek vizsgálata, cseréje 
 
A ferrata pályák adott időszakos felülvizsgálatakor el kell dönteni, hogy az 
acélsodronykötélen lévő elváltozások, meghibásodások, deformációk szükségessé 
teszik-e a kötélcserét.  

A kötélcserét az alább felsorolt hibák szükségessé teszik:  

• Ha a kötél egy vagy több pászmája elszakadt 

• Ha az elemiszál-törések a kötél átmérőjének hatszorosánál (6d) rövidebb 
szakaszon, de egy csoportban, koncentráltan helyezkednek el. 

 

• Ha a kötél belsejében lévő rostos betét elkopott, elhasználódott, vagy az 
acélbetét elszakadt (ez szemmel kívülről jól látható átmérőcsökkenésben 
jelentkezik).  

• Ha a külső és belső kopás következtében a kötélátmérő az első 
próbaterhelés után mért kötélátmérőhöz képest 15%-ot meghaladó 
mértékben csökken, akkor a kötelet még abban az esetben is le kell cserélni, 
ha látható elemi száltörés nincs rajta.  Annak érdekében, hogy a 15%-os 
kötélátmérő csökkenést meg tudjuk állapítani, feltétlenül szükséges minden 
egyes próbaterhelés után az emelőkötél átmérőjét a "Darukönyvbe" 
bevezetni. A kötél d átmérőjét a vizsgálatkor a legtávolabbi pontok között kell 
mérni. 

 

• Ha a kötél elveszítette a rugalmasságát. A rugalmasság elvesztésére utaló 
jelek: a kötélátmérő értéke lecsökken; a kötél maradandóan megnyúlik; a 
pászmák közötti hézagok megszűnnek; a kötél merevebb lesz vagy elveszti a 
hajlékonyságát; a pászmák között finom barna por jelenik meg.  

A kötél egyes elemi szálainak a belső kopását a kötél hajlításakor a pászmáknak és 
az elemi szálaknak egymáson való elcsúszása, míg a külső kopását a kötél és a 
kötélkorong, vagy kötéldob közötti megcsúszása okozza. 

Ha külső vagy belső korrózió nyomait fedezzük fel az elemi szálakon:  
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A külső korrózióra utaló, jól látható jelek az elemi szálak felületén maradó nyomok 
(vakrozsda). 
A huzalok belső korróziója a következőkből állapítható meg: 

• a kötél átmérőjének lecsökkenése; 
• a pászmák közötti hézagok megszűntek; 
• gyakori elemiszál törések a pászmákban; 
• finom barna por képződése az elemi szálak között. 

Ha a kötélen rendellenes alakváltozások lépnek fel: 

• A hullámosság mértéke a d átmérő 1/3-ának értékét elérte. A hullámosság 
meghatározható úgy, ha az emelődobról lelógó terheletlen kötélhez 
hosszirányban egy vonalzót érintünk, és mérjük a vonalzó és a 
kötél legnagyobb távolságát. 

• A kötél kikosarasodott. (A külső pászmarétegek meglazultak, vagy ha a külső 
pászmarétegek egy szakaszon hosszabbak, mint a belsők.) 

 

• Az elemi szálakon hurkok képződtek. Az egyes elemi szálak, vagy elemi 
szálcsoportok a kötélkoronggal vagy kötéldobbal ellentétes oldalon 
kitüremkedtek és hurok formájában jelentek meg. 

 

• Az egyes pászmák, vagy az elemi huzalszálak fellazultak. 
• A kötél helyileg megvastagodott, vagy a kötélbetét kitüremkedett. 

 

• Helyi keresztmetszet-csökkenés. 

 

• A kötélen összenyomódás, maradó alakváltozás keletkezett. Rendszerint 
mechanikai sérülés vagy hibás dobra történő felcsévélés következménye. 

• A kötél teljes keresztmetszetében hurok, csomó keletkezett. 
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• A kötél megtörése éles tárgyra való felcsévélés következménye. 

 

• Ha a kötelet erőteljes hő, vagy elektromos hatás érte, amire elszíneződés, 
mechanikus sérülések, égésnyomok utalhatnak. 

 

 

 

Abban a szerencsés esetben, ha a kötél sérülései a kötélvég befogásánál, vagy 
annak közvetlen közelében jelentkeztek, és lehetőség van a kötél hosszának 
csökkentésére, úgy nem feltétlenül szükséges a kötelet cserélni, hanem lehetőség 
van új kötélvég-befogás készítésére. A hibát kiváltó okot természetesen ebben az 
esetben is meg kell szüntetni.  

A kötélcsere megtörténtét, időpontját, okát a "Üzemeltetési naplóban" rögzíteni kell. 
Kötélcsere után terheléspróbát kell végezni!  

9.3. Kötélszorító bilincsek kezelési és karbantartási információi 
 
Fontos: 

A kötélszorító bilincsek alkalmazása során, a balesetek és 
károk elkerülése érdekében jelen kezelési és karbantartási 
utasítás betartása mellett a közvetlenül vonatkozó, illetve 
közvetve vonatkoztatható törvények, rendeletek, biztonsági 
szabályzatok, irányelvek és szabványok előírásait is figyelembe 
kell venni és be kell tartani! 

Veszélyek:  
 
Az emelő-, tartó-és biztonsági szerkezetek részeiként alkalmazott kötélszorító 
bilincsekkel rögzített vagy biztosított kötelek, függesztékek vagy alkatrészeik 
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meghibásodásából származó teherleejtés, elengedés, eldőlés, billenés, zuhanás 
közvetlenül vagy közvetve veszélyezteti azoknak a személyeknek az életét vagy 
egészségét, akik a veszélyes hatósugáron belül tartózkodnak. 

 A kötélszorító bilincsek kialakítása: 

A kötélszorító bilincs egy öntött szorítópofából, egy U-alakban hajlított menetes végű 
kengyelből és két darab peremes hatlapú anyából áll.  

Más fontos információk: 
 

• Kötélszorító bilincsekre vonatkozó harmonizált szabvány: EN 13411-5 
• Kötélszorító bilincsekre vonatkozó korábban alkalmazott szabványok: MSZ 

9713, DIN 1142 

Jellemző méretei: 

 

 

 

 

 

Névleges 
méret, mm 

Kötélméret / 
alkalmazhatóság Méretek (mm) 

Ø mm felett Ø mm ig a b1 b2 d h1 h2 l 
16 13 16 35 18 32 M 14 78 35 64 

  
Alkalmazandó bilincsek száma legalább: 
 

Megnevezés 
(méret) 

Csavarok meghúzási 
nyomatéka 

Bilincsek szükséges 
darabszáma 

Nm db 
16 49 4 

 
A csavarok nyomatékának túlhúzása tilos! 

 
Csavarok meghúzási nyomatékának ellenőrzése: 

• 6 hónappal az első használatba vétel után; 
• majd 6 havonta rendszeresen. 

 
Megjegyzés:  
A nyomatékellenőrzést követően, a vizsgált csavar pozícióját jelölni ajánlott, hogy 
ellenőrzéskor könnyen látni lehessen az esetleges „lelazulást”. 
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Kiválasztási és szerelési sorrend: 
 

• Névleges méret: Fenti táblázat alapján a kötél tényleges méretének 
ismeretében kell kiválasztani a megfelelő kötélszorító bilincset. 

• Bilincsek száma: Az alkalmazandó bilincsek száma legalább a fenti táblázat 
szerinti legyen kötési helyenként. 

 
Megjegyzés:  
Speciális vagy különösen veszélyes alkalmazásoknál  
Kötélszív: a kengyelek alkalmazása esetén a visszafordított kötélvégbe kötélszívet is 
be kell építeni. 

• Szerelési irány: a bilincset úgy kell a kötélre helyezni, hogy a meghúzandó 
hatlapú anyák a hosszú kötélág felőli oldalon legyenek. 

• Kötél alkalmassága: zsírozott vagy zsíros kötél esetén a kötésben résztvevő 
szakaszt és elemeket meg kell tisztítani szerelés előtt a kenőanyagtól, illetve 
az esetleges szennyeződésektől olyan módszerrel, amely nem okoz 
kötélkárosodást. Műanyagbevonatos kötelek esetén a kötelet a kötésben 
résztvevő szakaszon le kell „csupaszolni” szerelés előtt és ebben az esetben 
a letisztított kötélátmérőhöz kell kiválasztani a megfelelő bilincsméretet. A 
szabad vagy rövid kötélvéget úgy kell lezárni (pl. bandázsolással, izzításos 
vágással, stb.), hogy az ne bomolhasson szét. Forgásmentes, forgásszegény, 
alakított pászmás, speciális, illetve Seale-szerkezetű kötelek esetén a 
forgalmazó szaktanácsát kell kérni a kötélszorító bilincsek alkalmazási 
feltételeiről. 

• Bilincsek elhelyezése: az első szorítókengyelt közvetlenül a kötélszívnél kell 
felszerelni. A bilincseket egyirányba állítva kell szerelni. Ügyelni kell arra, hogy 
a bilincsek közötti távolság ne legyen kisebb, mint a szorítópofa szélessége 
(b2) és ne legyen nagyobb, mint a pofaszélesség ötszöröse (legfeljebb 5×b2) 

• Meghúzási nyomaték: A kötélszorító bilincsek hatlapú anyáit a fenti táblázat 
szerinti – azonos nagyságú nyomatékkal kell meghúzni ahhoz, hogy a 
kötésnél megfelelő szorítóerő ébredjen. 

 
Egyéb biztonsági szempontok: 
 

• Az adott szerelési vagy emelési feladatra vonatkozó utasításokat be kell 
tartani! 

• Ismerni kell a terhelés jellemzőit, nagyságát, ha ez közvetlenül nem adott, 
akkor számítással kell  
meghatározni! 

 
VESZÉLYES ÉS TILOS: 
 

• A kötélszorító bilincset és a hozzá csatlakoztatott elemeket a névleges 
terhelhetőségén túl terhelni; 

• A kötélszorító bilincs felületi megmunkálását megváltoztatni, azaz: 
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• Galvanizálni / horganyozni; fémmel vagy más hasonló anyaggal bevonni; 
• Hőkezelni; 
• Hősokknak kitenni. 
• Más célra használni, mint amire készült; 
• Törött, repedt, szakadt kapcsolóelemet kötözéssel, „drótozással”, 

hegesztéssel javítani! 
 
Korlátozni kell a használhatóságot az alábbi esetekben:  
 

• Magas vagy alacsony környezeti hőmérsékletű kedvezőtlen környezetben: a 
kötélszorító bilincs rendeltetésszerűen -20-tól +80 °C-ig használható, ennél 
alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletű alkalmazás esetén a gyártó 
írásos állásfoglalását kell kérni;  

 
Vizsgálatok: 
 
Az első használat előtt az alábbiakat feltétlenül meg kell vizsgálni: 
 

• a kötélszorító bilincs megegyezik-e a megrendelttel; 
• a kötélszorító bilincs gyártói bizonylata rendelkezésre áll-e; 
• a kötélszorító bilincs azonosító adatai egyeznek-e a bizonylat adataival. 

 
Minden használat előtt meg kell vizsgálni a kötést és kötélszorító bilincset 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról, károsodás, illetve 
meghibásodás szempontjából.  
 
 kötélszorító bilincset ki kell vonni a használatból, ha: 
 

• bármelyik része erősen deformálódott; 
• bármelyik részén repedés, bevágás, felverődés, alaktorzulás vagy más 

deformáció keletkezett; 
• erős kopás tapasztalható; 
• hő vagy elektromos hatás okozta sérülés látható; 
• a meneten vagy a hatlapú anyán bármi 
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10. sz. melléklet – „Vasalt út” Via ferrata nehézségi táblázat 
 
„Vasalt út” Via ferrata - klettersteig nehézségi skála (Osztrák) 
Az egyes fokozatok alapján nagyából megbecsülhető, hogy milyen erőnlétre és 
állóképességre van szükségünk az adott via ferrata - klettersteig útvonal 
megmászásához. Ezt persze normál körülmények (nappal, száraz időjárás esetén, stb.) 
mellett értendő. Ha új útvonalat szeretnénk megmászni, érdemes több forrásból 
utánanézni milyen nehézségi szintet képvisel, mert néha vannak eltérések a szubjektív 
értékelésekben. Jó megoldás lehet ismerősöktől is információkat begyűjteni. A túra 
kiválasztásánál körültekintően járjunk el, s az említett adatokon kívül vegyük figyelembe 
a beszállásig tartó időt, a teljes mászóidőt valamint a lejöveteli időt is. A hazai ferrataknál 
is érdemes ezekre oda figyelni, még ha kevesebb időt is igényel azok teljesítése, mint 
mondjuk egy alpesi út megmászása. 
 

Leggyakoribb nemzetközi nehézségi skála: 

 
A 
 

A/B 
(kicsit nehéz) 

Nehézségi fokozat: könnyű  
 
Terep: vízszintes, enyhén meredek, többnyire sziklás, köves túraösvény, 
helyenként kitett párkányok, felszökések, de ezek könnyen teljesíthetőek 

Fix biztosítások, mászást segítő elemek: drótkötél biztosítás, láncok, fém 
kapaszkodók, kényelmes lépések, alkalmanként rövid létrák 

Elvárások: A kezdők és gyerekek mindenképpen használják a via ferrata - 
klettersteig biztosító eszközöket. 

Felszereltség: Via ferrata - klettersteig felszerelés ajánlott. 

B 
 

(közepesen nehéz) 

Nehézségi fokozat: könnyű vagy közepesen nehéz, néha egy kicsit 
megerőltető és fárasztó, leginkább az UIAA 2.-3.-as fokozatú sziklamászó 
útvonalaknak megfelelő nehézséget jelentenek  
 
Terep: meredek sziklás lejtők, kisebb természetes kapaszkodók, lépések, 
meredekebb, hosszabb létrák 

Fix biztosítások, mászást segítő elemek: drótkötél biztosítás, láncok, fém 
kapaszkodók, lépések, hosszú létrák (lehet függőleges is) 

Elvárások: teljesítésük az átlagosnál jobb erőnlétet követel, érdemes az út 
hosszáról tájékozódni, egy-két "B"-s klettersteignél - via ferrátánál már 
szükség lehet komolyabb állóképességre 

Felszerelés: Via ferrata - klettersteig felszerelés mindenképpen ajánlott. 

B/C 
C 

(nehéz) 

Nehézségi fokozat: többnyire nehéz, stresszes és fárasztó, gyakran UIAA 
4.-es sziklamászó fokozatnak megfelelő nehézséget jelentenek 
 
Terep: Meredek, helyenként nagyon meredek sziklás lejtők, általában csak 
kis természetes lépések, fogások, gyakran hosszabb kitett szakaszok 
jellemzik 

Fix biztosítások, mászást segítő elemek: drótkötél biztosítás, a 
kapaszkodók, lépések gyakran a megszokottnál távolabb helyezkednek el 
egymástól, a függőleges szakaszokon néha csak a biztosító sodronykötél 
segít a felmászásban, meredek hosszú létrák 

Elvárások: Jó fizikai állapot, a teljesítéshez szükség lehet átlagon felüli 
erőnlétre, állóképességre, többször a karunkkal kell felhúzni magunkat, 
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megtartani testsúlyunkat 

Felszerelés: Via ferrata - klettersteig felszerelés használata szükséges 
(különös tekintettel az objektív veszélyekre), kezdőknél és gyerekeknél 
mindenképpen használjunk plusz kötélbiztosítást. 

C/D 
D 

(nagyon nehéz) 

Nehézségi fokozat: nagyon nehéz, nagyon stresszes, és nagyon fárasztó  
 
Terep: függőleges, gyakran visszahajló fal, általában nagyon kitett 

Fix biztosítások, mászást segítő elemek: acél sodronykötél, vas-konzolok 
(gyakran távol fekszenek egymástól), előfordul, hogy csak a drótkötelet 
használhatjuk mászásra a függőleges falon 

Követelmények: mint a C, jó fizikai állapot, erős kar és tenyér, gyakran kell 
felhúzni az egész testsúlyunkat a függőleges, áthajló szakaszokon, a 
mászást a megfelelő lépéstechnika nagyban segíti 

Felszerelés: Via ferrata - klettersteig felszerelés használata szükséges, 
még a tapasztalt mászók is használnak kötélbiztosítást.  

Kezdők és gyermekek számára nem ajánlott ez a fokozat! 

D/E 
E 
 

(extrém nehéz) 

Nehézségi fokozat: nagyon nehéz, nagyon stresszes és rendkívüli erőnlétet 
követel  
 
Terep: függőleges falak, áthajló sziklaképződmények, nagyon kis 
természetes lépések, inkább csak a cipő tapadását használjuk ki, ezért a 
sziklamászó cipő használata ajánlott 

Fix biztosítások, mászást segítő elemek: szinte csak a drótkötelet tudjuk 
kapaszkodásra használni 

Elvárások: erős kéz (ujjak), kar, láb, magas szintű állóképesség, ügyesség, 
mászási technikák ismerete 

Felszerelés: Via ferrata – klettersteig felszerelés használata kötelező, még 
a tapasztalt mászók is használnak kötélbiztosítást.  

Kezdők és gyermekek számára nem ajánlott ez a fokozat. 

E/F 
F 

F/G 
(extrém 

szélsőségesen 
nehéz) 

Nehézségi fokozat: extrém, szélsőségesen nehéz és stresszes és 
rendkívüli erőnlétet követel, a teljesítőképesség határát jelenti  
 
Terep: függőleges falak, áthajló sziklaképződmények, nagyon kis 
természetes lépések, sokszor azok hiánya tapasztalható, inkább csak a 
cipő tapadását használjuk ki, ezért a sziklamászó cipő használata nagyon 
ajánlott 

Fix biztosítások, mászást segítő elemek: csak a drótkötelet tudjuk 
kapaszkodásra használni 

Elvárások: erős kéz (ujjak), kar, láb, magas szintű állóképesség, ügyesség, 
mászási technikák stabil ismerete 

Felszerelés: Via ferrata – klettersteig felszerelés használata kötelező, még 
a tapasztalt mászók is használnak kötélbiztosítást. Akér pihenést segítő 
eszközöket 

Kezdők és gyermekek számára veszélyes lehet! 
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11.  sz. melléklet – „Vasalt utakra”, via Ferratakra vonatkozó jogszabályi 
kivonat 

 
- 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelete egyes szórakoztatási célú berendezések, 

létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú 
sporteszközök biztonságosságáról  

„Vasalt utak” tervezésének, gyártásának, kivitelezésének, megfelelőségértékelésének, 
üzemeltetésének, használatának, átalakításának, javításának, felújításának és műszaki 
megvizsgálásának műszaki és biztonságtechnikai követelményei 
 
Értelmező rendelkezések: 
 
1. Szórakozási célú sporteszköz: olyan sporteszköz, melynek célja különböző mozgás- és 
térélmények kipróbálása, gyakorlása; 
 
2. Vasalt út: olyan közjóléti célt szolgáló berendezés, amely biztosítókötélből és egyéb 
rögzített mászószerelvényekből áll, az útvonala általában sziklás terepen vezet, és a 
felhasználó nem áll felügyelet alatt. 
 
3. Időszakos műszaki vizsgálat: annak eldöntését célzó eljárás, hogy adott vasalt út 
megfelelőségi tanúsítványának hatálya meghosszabbítható-e; (jogszabály által nem kötelező 
erejű, a pályázati követelményrendszerben szereplő elvárás) 
 
4. Megfelelőségi tanúsítvány: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 
2009. évi CXXXIII. törvényben meghatározott megfelelőségértékelési tevékenység 
elvégzését igazoló dokumentum, amelyben a kijelölt szervezet tanúsítja, hogy a vasalt út 
megfelel az adott berendezésre vagy létesítményre vonatkozó műszaki és 
biztonságtechnikai előírásoknak; (jogszabály által nem kötelező erejű, a pályázati 
követelményrendszerben szereplő elvárás) 
 
5. Műszaki vizsgálat: a vasalt út vizsgálata és megfelelőségének megállapítása a 
biztonságossági követelmények alapján, elsősorban a vonatkozó szabványok 
figyelembevételével és szakmai értékítélet alapján értelmezett általános követelmények 
szerint; (jogszabály által nem kötelező erejű, a pályázati követelményrendszerben szereplő 
elvárás) 
 
6. Üzemeltetési napló: a vasalt út üzemeltetésére, használatára, karbantartására és 
javítására vonatkozó információkat tartalmazó dokumentum; 
 
7. Üzemeltető: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki a kalandparkkal, 
mászófallal szórakoztatási céllal tevékenységet folytat, és annak folyamatos helyszíni 
felügyeletét és rendszeres ellenőrzését biztosítja, vagy aki azt szórakoztatási céllal bérbe 
adja;  
 
 
Egyéb kapcsolódó fogalmak (nem része a jogszabálynak): 
 
Kockázatértékelés, kockázatelemzés: a kockázatértékelés a „Vasalt út” 
kialakításának, körülményeinek, az ott végzett tevékenységnek az áttekintése, 
elemzése és kiértékelése. Célja a potenciális veszélyek azonosítása, hogy általa 
felbecsülhetővé tegye a kockázatok mértékét. Ezek alapján meghatározza 
szükséges kialakításokat, szereléseket, egyéb intézkedéseket, üzemeltetői 
feladatokat, a felelősök körét 
 
Biztonság: a személyi károsodás elfogadhatatlan kockázatától való mentesség 
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Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült 
akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és 
sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz 
 
Kockázat: a veszély megvalósulásának, azaz a káros hatás bekövetkezésének a 
valószínűsége 
 
Megelőzés: az üzemeltető által megtett vagy tervezett intézkedések az üzemeltetői 
tevékenység bármely fázisában, amelyeknek célja a tevékenységekkel összefüggő 
kockázatok megelőzése vagy csökkentése 
 
Vasalt utas, Ferrata baleset: az a baleset, amely a felhasználót a vaslat úton 
végzett tevékenysége, ill. a kezelő személyzetet, mint munkavállalót a szervezett 
munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától 
és a felhasználó, munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül 
 
Veszély: egy lehetséges sérülés vagy egészségkárosodás forrása 
 
Veszélyhelyzet: minden olyan helyzet, amelyben egy vagy több személy veszélynek 
van kitéve 
 
Sérülés (villamos eredetű) a villamos energia jelenléte (villámlás) miatt esetleg 
bekövetkező áramütés, villamos égés, ívelés által esetleg okozott személyi sérülés 
vagy haláleset. 
 
Veszélyes esemény: olyan esemény, amely balesetet, kárt idézhet elő 
 
Veszélyes: az a létesítmény, eszköz, tevékenység, amelynél a felhasználók 
egészsége, testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásnak 
lehet kitéve. 
 
Veszélyforrás: az egyes tevékenységek során vagy azzal összefüggésben 
jelentkező minden olyan tényező, amely a felhasznál személyre veszélyt vagy 
ártalmat jelenthet 
 
24/2020. (VII. 3.) ITM rendelete szerint a szórakozási célú sporteszközök 
biztonságosságáról szólva: 
A szórakoztatási célú sporteszközt úgy kell tervezni, kialakítani, hogy 
rendeltetésszerű használat esetén ne veszélyeztesse a személyek életét, testi 
épségét, egészségét és a vagyonbiztonságot. 
Amennyiben a szórakoztatási célú sporteszközt a vonatkozó nemzeti műszaki 
szabványban (MSZ EN 16869:2018), műszaki előírásban meghatározott speciális 
tervezési és gyártási követelmények szerint gyártották, és annak megfelelően 
üzemeltetik, azt úgy kell tekinteni, hogy megfelel a biztonsági követelményeknek. 
 
A tervező feladata a szórakoztatási célú sporteszköz viszonylatában: 
a) tervezett élettartamának meghatározása, 
b) biztonságos szereléséhez, karbantartásához, vizsgálatához és üzemeltetéséhez 
szükséges előírásokat tartalmazó dokumentumok elkészítése, 
c) szétszedett állapotban történő vizsgálata során vizsgálandó fődarabok és 
kapcsolatok meghatározása, 
d) a részletes szakértői anyagvizsgálatok módjának meghatározása, 
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e) vizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak értékelése, és 
f) a szükséges javításokra vonatkozó javaslatok elkészítése. 
 
A szórakoztatási célú sporteszköz gyártójának a gyártással, kivitelezéssel 
kapcsolatos követelményei, feladata: 
c) a gyártói kockázatelemzés elvégzése és dokumentálása, valamint 
d) a kockázatértékelésen alapuló használati korlátozások meghatározása. 
Gyártó és kivitelező – Vasalt út kivitelezése során a via ferrata-k (mászóösvények) 
tervezése és kivitelezése tárgyú, MSZ EN 16869 műszaki szabványban foglaltakat 
vagy a szabványos megoldással 
biztonsági szempontból egyenértékű megoldást kell alkalmazni. 
 
A szórakoztatási célú sporteszköz üzemeltetőjének a feladata biztosítani: 
 
a) az operatív üzem biztonságát, 
b) a használati korlátozások betartását, 
c) a rendszeres ellenőrzések, a folyamatos karbantartás elvégzését és a munkák 
dokumentálását, 
d) a tervezési, kivitelezési és üzemeltetési dokumentáció megőrzését és tárolását, 
e) a biztonságos használatra alkalmas állapot ellenőrzését, 
f) az operatív üzemeltetési, kezelési feladatokat ellátó személyek felkészítését, 
g) az üzemeltetési kockázatok elemzésének legalább évenkénti gyakorisággal 
történő 
rendszeres, valamint a szórakozási célú sporteszközzel kapcsolatos rendkívüli 
eseményt követő eseti elvégzését, 
Vasalt út esetében az üzemeltető a terheléses vizsgálat kivételével minden év 
március 
hónap végéig, baleset bekövetkezése esetén soron kívül elvégzi a via ferrata-k 
(mászóösvények) tervezése és kivitelezése tárgyú, MSZ EN 16869 műszaki 
szabványban foglaltak szerinti vizsgálatot.   
 
*Megjegyzés: Terheléses vizsgálatot az üzemeltető akkor végez, ha 
szemrevételezés alapján nem megfelelő a rögzítés. 
 
„A vasalt út üzemeltetője az „év eleji” vizsgálat elvégzésén túl három havonta 
szemrevételezéses üzemeltetői ellenőrzést végez az útvonalon. A kötélbilincseket az 
üzemeltető szúrópróbaszerűen ellenőrzi (bilincsek min. 10 %-ánál - az anyag 
összeállítójának megjegyzése -. Az elvégzett ellenőrzéseket az üzemeltető fényképpel 
és írásban egyaránt dokumentálja. 
 
A vasalt utak vizsgálati dokumentálásához kapcsolódó tartalmi követelmények: 
dokumentum legalább a következőket tartalmazza: 
 
a) az ellenőrzés időpontja, helyszíne; 
b) az ellenőrzés eredménye, a feltárt hiányosságok és nem-megfelelőségek 
megjelölésével; 
c) az utóellenőrzés szükségességének megjelölése; 
d) az ellenőrzést végző neve, elérhetősége és aláírása. 
 
A hivatalos műszaki dokumentumgyűjteményt és a kézikönyvet az üzemeltető a 
vonatkozó szabvány vagy azzal biztonsági szempontból egyenértékű műszaki 
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megoldás alkalmazásával állítja össze. Az üzemeltetési követelményeket tartalmazó 
dokumentumot az üzemeltető magyar nyelven bocsátja rendelkezésre. 
 
Vasalt út esetében az üzemeltetőnek a beszállásnál tájékoztató táblát kell 
elhelyeznie az alapvető használati és biztonsági előírásokról, a karbantartásért 
felelős üzemeltető elérhetőségéről, és rendelkeznie kell a használatot szabályozó 
házirenddel, melynek elérhetőségét internetes honlapon biztosítja. 
Az üzemeltető üzemeltetési naplót vezet. Az üzemeltető az üzemeltetési naplót az 
üzemeltetés helyszínén vagy elérhető helyen tartja. 
A felhasználó feladata: 
A felhasználó biztosítja a szórakozási célú sporteszköz felhasználási feltételeinek 
megtartását. 
 
Veszélyességi osztályba sorolás: 
 
I.– es veszélyességi osztály - Nehéz, nagyon nehéz és extrém nehéz fokozatú vasalt 
út (via ferrata)” 
 
III.– as veszélyességi osztály - könnyű és közepes fokozatú vasalt út (via ferrata) 
Szerkesztő megjegyzése: ez a besorolás a valóságban értelmezhetetlen és ésszerűtlen... 
Egy közepesen nehéz ferrata útvonal ugyanolyan veszélyes, mint egy nehéz, ha nem 
alkalmazzák a biztonsági irányelveket... Melyhez még egy hamis biztonságérzet is társulkat. 
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12. sz. melléklet – Ferrata falrajzok, tábla kiírások értelmezése 
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13. sz. melléklet – „Magyarországi via ferrata utak” 
Az első magyarországi vasalt utak a Bakonyban, a cseszneki Kőmosó-szurdokban épültek. 
A három, egyenként 70, 120 és 180 méter, összesen 370 méter hosszú vasalt út 2013 
nyarán készült el, a hivatalos megnyitót augusztus 24-én tartották Cseszneken. A három 
útvonal nehézségi foka: "C", "D" és "E". Az Ostromlók útja "C" jelzésű, vagyis közepes 
erősségű, 120 méter hosszú útvonal. Ez a vasalt út jó fizikai állapotban lévő nőknek és 
férfiaknak egyaránt ajánlott. Olyan érdeklődőknek is, akik életükben először próbálják ki 
mászó tudásukat. A Várpanoráma út a szurdok szemközti oldalán halad, és a vége felé 
kitűnő kilátás nyílik a várra. A mászás hossza 180 méter, a nehézségi foka "D". A Tálos 
Zoltán emlékút 70 méter hosszú és "E" jelzésű. A "D" és "E" utak inkább tapasztalt mászók 
számára készültek. 
2015-ben uniós pályázati forrásból több száz sziklamászó utat és további két Vasalt Utat (via 
ferrata) épített ki a Tatabányai Alpin Sportklub. Ezekből a Futrinka Ucca "B/C" nehézségű, 
azaz kezdő szintű és akár gyerekeknek is ajánlott szülői kísérettel, hosszúsága 100 m. A 
másik út az MZ/X "E/F" extrém nehéz, így csak tapasztalt és jó fizikumú mászóknak ajánlják. 
Ezen az úton a mászócipő használata erősen javasolt.  
Magyarország második drótkötélútja a Gerecse nyugati oldalán, Tatabánya területén, a 
Turul-szobor közelében található. Ezen a helyszínen 3-4 via ferrata út található. Sportos 
kezdőknek ajánlott a Hét Vezér út ("C" jelölésű, 300 m), és az előbbi út könnyített változata 
az Öt vezér út, ami "C" nehézségű és 260 m hosszú. Kizárólag tapasztalt mászók és jó 
kondícióval rendelkezők induljanak el a Turul úton ("D/E" jelzésű, 100 m hosszú), és a Kata 
úton ("E" extrém nehézségű, 140 m hosszú). Az utóbbi utat építői Tolnay Kata emlékének 
szánták, aki három társával együtt, egy hegyomlás során vesztette életét 2009-ben, a 
Himalájában.  
A harmadik helyszín a vadregényes Cuha-völgy, ugyancsak a Bakonyban. A Cuha szikláin a 
vasalt utak közepesen nehéz és nehéz fokozatúak, melyeket 2015-ben adtak át. A Bucsek 
Henrik emlékút "C" nehézségű összességében, kezdők számára teljesen ideális. Jelenleg a 
leghosszabb magyarországi via ferrata, amely a hazai hegymászás nagy alakjának, Bucsek 
Henriknek állít emléket, 350 méter hosszú. Az Ariadné fonala "D/E" nehézségű, csak 
edzettek számára javasolt, 130 méter hosszú.  
2020’-ban került átadásra a Megyer-hegyi tengerszem sziklafalain végig ívelő ferrata útvonal 
kiépítéséra. 
2021’-ben átadásra kerül a felsőtárkányi és esztramosi ferráta útvonal. 
 
További étítés alatt lévő területek vannak a Cuha-völgyben és egy móri kőbányában. 
Tervek között szerepel egy Demjénnél és Gyöngyöspatánál. 
Az anyag jelen verziójának összeállításakor a további terveket még titok övezi. Reméljük 
remek útvonalak kerülnek még kiépítésre!  
 

 
Magyarországi „vasalt utak” 

- meglévők 
 

- átadásra várók 
 

- tervezettek 



„Ferrata” üzemeltető, kezelő személyzet biztonságtechnikai ismeretei 
 

 141 ©Gaál Péter 

JEGYZET:  
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 



„Ferrata” üzemeltető, kezelő személyzet biztonságtechnikai ismeretei 
 

 142 ©Gaál Péter 

Tartalomjegyzék: 
1. Bevezető 2	
2. A „Vasalt utak” (Ferratak) biztonságos működésének szabályzási rendszere 8	
2.1. A „Vasalt utak” biztonságtechnikai kivitelezése 8	
2.2. Az adott „Vasalt út” kivitelezéséhez, üzembe helyezéséhez kapcsolódó eljárás 10	
2.3. A „Vasalt utak” biztonságtechnikai üzemeltetése: 10	
2.4. A „Vasalt utak” üzemeltetéséhez szükséges dokumentációk: 11	
3. Felszerelés ismeret 13	

         3.1. Ferrata mászó alap felszerelése, védőeszközei 13	
3.2. Poliamid, műanyag alapanyagú eszközöket károsító tényezők 14	
3.3. Kötelek 14	
3.4. Karabinerek 14	
3.5. Mentésnél használt ereszkedő, biztosító eszközök 15	
3.6. Védősisakok 15	
3.8. Biztosítási rendszerek, eszközhasználat: 16		

4. Felszerelés, eszköz információk 34	
4.1. Kötél 34	
4.2. Beülő testhevederzet 34	
4.3. Energiaelnyelő heveder 35	
4.4. Varrott heveder, kötélkantár 36	
4.5. Karabiner, Mailon 36	
4.6. Védősisak 36	
4.7. Biztosító eszközök 37	
4.8. Csigák 41	
4.9. Karbantartás 41	

5. Eséstényező, szükséges eséstér 42	
5.1. Eséstényező 42	
5.2. Szükséges eséstér, ingahatás 43	

6. Csomóismeret 43	
6.1. Általános tudnivalók a csomókról 43	
6.2. Középcsomó vagy Hurokcsomó 44	
6.3. Biztosító csomó 44	
6.4 Pereccsomó vagy Nyolcas csomó 44	
6.5. Félszorító nyolcas, „félárboccsomó”, Munter-fékcsomó: 45	
6.6. Pruszik csomók (Prusik): 46	
6.7. Kötél összeszedésének és összekötésének fajtái 47	

7. Felülvizsgálatok 48	
7.1. A sodronykötelek, kábelek 48	
7.2. A Petzl egyéni védőfelszerelések élettartama, felülvizsgálata 51	
7.3. Ferrata felszerelések - kantár, karabiner, kötél, drótkötél, stb. vizsgálat: 52	
7.4. Felszerelés nyilvántartás 70	
7.5. „Via Ferrata” pályavizsgálat, és felszerelés vizsgálati 71	

8. Vendég oktatása, pályaszabályzatok 74	
8.1. „Via Ferrata kötélpálya” használatának oktatása 74	
8.2. Vendéggel szembeni általános elvárások 76	



„Ferrata” üzemeltető, kezelő személyzet biztonságtechnikai ismeretei 
 

 143 ©Gaál Péter 

8.3. „Ferráta kötélpálya” használatának szabályzata 77	

9. Mentés 82	
9.1. „Vasalt utakon” előforduló vészhelyzetek általános esetei 82	
9.2. „Vasalt út”-ról történő mentési módok túravezető részére: 83	

9.2.1. „Elakadt” személy mentése	 83	
9.2.2. A vasalt utakról történő zuhant személy mentéseinek megkülönböztetett esetei:	83	

9.3. Személymentéshez kapcsolódó egyéb ismeretek 85	
9.4. A mentendő mászóval, sérülttel történő kommunikáció 86	
9.5. Mentés befejezése után teendő intézkedések 89	
9.6. A „Vasalt utak”-nál alkalmazandó mentési technikák 89	

9.6.1. „Via Ferrata túravezető” védőeszközei és mentőfelszerelései	 89	
9.6.2. Kötéltechnikai sziklamászó biztosítási technika alkalmazása	 90	

9.7. Riasztás 92	
9.8. Magánmászók által elszenvedett balesetek kezelése 93	

10. Vendégek öltöztetésének menete 93	
11. Elsősegélynyújtás 99	
12. Gondolatok, intelmek, tények az „Üzemeltető” személyzet részére 105	
1.sz. melléklet - „Magaslati kötélpálya” üzemeltető 106	
személyzet és a vendégek részére ajánlott lazító, bemelegítő gyakorlatok 106	
2.sz. melléklet – Mászásról, mászótechnikákról röviden 107	
3.sz. melléklet - Rádiókommunikáció 109	
4.sz. melléklet – Szórakoztatási célú sporteszközök biztonságáról szóló jogszabálynak 
és szabványnak történő megfelelőség vizsgálati szempontjai 111	
5.melléklet - Kezdő Ferrata mászók által feltett kérdések: 119	
6.sz. melléklet – „Ferrata túravezető, kezelő” képzési szintek 123	
7.sz. melléklet – Baleseti jegyzőkönyv (Minta) 124	
8.sz. melléklet – „Ferrata helyi túravezető” munkaköri leírása 125	
9.sz. melléklet – Az acélsodrony kötelek vizsgálata, cseréje 127	
10.sz. melléklet – „Vasalt út” Via ferrata nehézségi táblázat 133	
11.sz. melléklet – „Vasalt utakra”, via Ferratakra vonatkozó jogszabályi kivonat 135	
12.sz. melléklet – Ferrata falrajzok, tábla kiírások értelmezése 139	
13.sz. melléklet – „Magyarországi via ferrata utak” 140	
JEGYZET: 141	
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Ferrata” üzemeltető, kezelő személyzet biztonságtechnikai ismeretei 
 

 144 ©Gaál Péter 

A képzési anyagot írta és összeállította: Gaál Péter  
 
 
SZAKMAI KÉPESÍTÉSEK, JOGOSULTSÁGOK: 
• ÉMI-TÜV SÜD Kft. tanúsító szervezet által megbízott külső “Kalandpark és 

mászófalszakértő”, pálya vizsgáló 
• Felsőfokú munkavédelmi szakember 

/Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem, szakosító oklevél/ Budapest 
(2/2000. Ff. szám)  

• Munkabiztonsági szakértői engedély OMMF/NMH Beruházás szervezés, Üzem- és munkaszervezés 
(ny.sz.: 964-1/2013/5410) 

• MEBIR Vezető auditor (APAVE 126-075/2019)  
• Mester Ipari Alpinista (BKIK-MV-027/2016) 
• Szakmai oktatási szakértő (Ipari alpintechnika, magasépítő technikus, munkavédelmi technikus) Oktatási 

Hivatal Sorszám: SZ033402 
• Ipari alpintechnikai szakmai vizsgaelnök és oktatási szakértő (NSZFI) Ikt.sz.: I-005399/2008 
• Szakmai vizsgaelnök- ipari alpinista Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság 

Azonosító: VEP/89/16780 
• OMMF Munkavédelmi felügyelői vizsga  
• Közigazgatási szakvizsga B-A-Z Megyei Közig. Hivatal Szám: 211/2004. 
• Ipari alpintechnikai oktató (IAO 203/2004) OMKT Kft. 
• Kötéltechnikai oktató (T 003/97) OMKT Kft. 
• Zuhanás elleni egyéni védelmi rendszer alkalmazása oktató (ZER 002/2004) OMKT Kft. 
• Kötéltechnikai Mentő Oktató (KMO2004/001) OMKT Kft. 
• Ipari alpintechnikai egyéni védőeszközök felülvizsgáló tanfolyam (Fe.2001/001) OMKT Kft. 
• Ipari alpinista OKJ végzettség V-A-1/7/2011. Sorsz.: 146362. 
• A PETZL, Beal, Lanex, Faders, Rock Empire, Singing Rock, Kong Bonatti, ProAlp, Zilmont, CAMP, Timus, 

Climbing Technologi, 3M, Protecta, Sala, MSA Safety, Marlow GAZEK Safety Expert, Kaya Safety, Rock 
cégek, ill. azok magyarországi képviseletének felhatalmazása ipari alpintechnikai felszerelések /egyéni 
védőeszközök/ időszakos felülvizsgálatára 

• V.AXESS magasból való lezuhanás elleni egyéni védőeszköz felülvizsgáló Biz. Sz.: 3/2010/03/05 
• EN 365 j. szabvány szerinti „Egyéni védőeszköz felülvizsgálata” /Petzl, Beal No: 01/2019/03 
• Lanex-Tendon termék egyéni védőeszköz felülvizsgáló No: 51. 
• Singing Rock termék egyéni védőeszköz felülvizsgáló No: 70913 
 

 
Ajánlás:  
 

Összeállításunkat ajánljuk minden „Vasalt út” üzemeltetőnek, „Ferrata 
túravezető” kezelőnek - legyen az tulajdonos, vagy éppen alkalmazott -, aki 

meg kívánja valósítani gyakorlatban az elvárható szakmai-, technikai 
színvonalat!  
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