
A vidékfejlesztési miniszter 146/2012. (XII. 27.) VM rendelete

a Körös-éri Tájvédelmi Körzet létesítésérõl

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 37. § y) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben

a következõket rendelem el:

1. § (1) Védetté nyilvánítom Körös-éri Tájvédelmi Körzet (a továbbiakban: Tájvédelmi Körzet) elnevezéssel a Bács-Kiskun

megyében Kelebia, Csongrád megyében Ásotthalom, Mórahalom, Öttömös közigazgatási területén lévõ,

2128,2 hektár kiterjedésû területet, továbbá a Tájvédelmi Körzet területéhez csatolom az egyes természeti területek

védetté, valamint helyi jelentõségû természetvédelmi területek országos jelentõségûvé nyilvánításáról, továbbá

természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelettel Ásotthalmi Láprét

Természetvédelmi Terület néven védetté nyilvánított 94,9 hektár kiterjedésû területet.

(2) A Tájvédelmi Körzet összesen 2223,1 hektár kiterjedésû területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az

1. melléklet tartalmazza.

2. § A védetté nyilvánítás célja a Körös-ér mentén, valamint a Dorozsma-Majsai-homokhát déli részén található táji értékek,

természetes és természetközeli állapotú növénytársulások, valamint a hozzájuk kapcsolódó állatközösségek

megõrzése, különös tekintettel a fokozottan védett egyhajú virágra (Bulbocodium vernum) és a kritikusan

veszélyeztetett, a világon csak ebben a térségben elõforduló délvidéki földikutyára [Nannospalax (leucodon)

montanosyrmiensis].

3. § A terület természetvédelmi kezelési tervét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentõségû természetvédelmi területek országos

jelentõségûvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.)

KVM rendelet 11. §-a és 14. számú melléklete.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 146/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

A Körös-éri Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Ásotthalom

0103/2, 0115/1, 0115/16, 0115/2, 0140/3, 0154/15, 0154/17, 0154/22-bõl 0,3344 hektár (az E708888,46-N95071,86,

E708610,85-N95041,56, E708737,33-N95056,50, E708769,24-N95060,25, E708858,66-N95071,06,

E708861,83-N95071,44, E708903,85-N95091,47, E708630,23-N95031,76, E708907,70-N95082,13,

E708617,56-N95030,16, E708869,68-N95061,83, E708849,54-N95059,29, E708827,40-N95056,51,

E708775,49-N95050,00, E708751,97-N95047,05, E708645,18-N95033,64, E708630,23-N95031,76,

E708905,35-N95087,84, E708721,12-N95054,59 EOV koordinátapárok által meghatározott területrész), 0154/33,

0154/34, 0154/37, 0154/64, 0154/65, 0154/66, 0154/67, 0154/68, 0154/82, 0154/83, 0154/84, 0154/85, 0154/86,

0154/87, 0154/88, 0154/89, 0154/90, 0154/91, 0154/92, 0154/93, 0154/94, 0154/96, 0154/97, 0154/98, 0154/99,

0159/8, 0159/9, 0159/11, 0159/12, 0159/13, 0159/17, 0159/18, 0159/19, 0159/20, 0159/21, 0159/22, 0159/23, 0159/24,

0159/25, 0159/26, 0159/27, 0159/28, 0159/29, 0159/32, 0164-bõl 0,0258 hektár (az E709858,03-N95093,15,
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E709842,44-N95034,62, E709860,56-N95093,20, E709859,59-N95126,79, E709856,51-N95126,37,

E709842,26-N95040,99, E709839,29-N95035,98, E709835,91-N95030,26, E709838,68-N95028,67,

E709842,44-N95034,62, E709858,75-N95128,60 EOV koordinátapárok által meghatározott területrész), 0273/100,

0273/102a, 0273/102b, 0273/102d, 0273/102f, 0273/102g, 0273/102h, 0273/102j, 0273/102k, 0273/102l, 0273/102m,

0273/102n, 0273/102t, 0273/17, 0273/18, 0273/19, 0273/20, 0273/25a, 0273/25b, 0273/30, 0273/50b, 0273/51b,

0273/51c, 0273/52b, 0273/61, 0273/62, 0273/69a, 0273/69c, 0273/69f, 0273/69g, 0273/69h, 0273/69j, 0273/69l,

0273/69m, 0273/69n, 0273/69s, 0273/69v, 0273/70b, 0273/79, 0273/82, 0273/83, 0273/84a, 0273/85, 0273/88,

0273/89, 0273/91, 0273/92, 0273/93, 0273/94, 0273/99, 0325/11, 0325/12, 0325/127, 0325/128, 0325/129, 0325/13,

0325/131, 0325/132a, 0325/134, 0325/135, 0325/14, 0325/140a, 0325/140b, 0325/140d, 0325/140f, 0325/140h,

0325/141, 0325/142, 0325/144, 0325/145, 0325/146, 0325/147, 0325/18, 0325/19, 0325/2, 0325/20, 0325/22, 0325/23,

0325/25, 0325/27, 0325/28, 0325/29, 0325/30, 0325/34, 0325/35, 0325/36, 0325/37, 0325/38a, 0325/39a, 0325/40a,

0325/43, 0325/47, 0325/48, 0325/49, 0325/50, 0325/6, 0325/8, 0326/, 0327/14, 0327/16, 0327/21, 0327/22, 0328-ból

0,1486 hektár (az E706106,62-N89366,83, E706190,51-N89356,01, E706460,75-N89272,19, E706275,92-N89339,82,

E706615,69-N89185,06, E706107,04-N89369,77, E706282,33-N89340,86, E706462,09-N89274,65,

E706620,61-N89185,93, E706279,45-N89339,26, E706276,96-N89341,75, E706620,61-N89185,93 EOV

koordinátapárok által meghatározott területrész), 0331/1-bõl 0,6777 hektár (az E706199,55-N89453,18,

E706372,37-N89684,29, E706382,44-N89648,22, E706395,66-N89600,85, E706367,49-N89701,79,

E706205,86-N89449,97, E706287,89-N89524,47, E706182,19-N89462,02, E706145,15-N89480,88,

E706115,26-N89496,10, E706234,09-N89472,88, E706365,20-N89695,12, E706296,51-N89531,40,

E706229,99-N89477,93, E706205,89-N89458,37, E706055,01-N89535,19, E706025,92-N89506,08,

E706009,85-N89511,94, E705985,16-N89491,02, E706056,46-N89526,04, E705882,37-N89589,34,

E705726,82-N89738,13, E706389,93-N89606,51, E705882,37-N89589,34, E706011,91-N89503,20,

E705985,22-N89480,59, E705977,35-N89488,12, E705727,51-N89727,10, E706376,18-N89670,62,

E705726,38-N89738,56, E705734,05-N89731,22, E705878,67-N89592,88, E705721,88-N89732,49,

E706027,83-N89497,39 EOV koordinátapárok által meghatározott területrész), 0331/2, 0337/, 0342/11a-ból 22,1247

hektár (az E706287,89-N89524,47, E706296,51-N89531,40, E706389,93-N89606,51, E706365,20-N89695,12,

E706358,15-N89674,51, E706311,34-N89690,47, E706229,99-N89477,93, E706354,19-N89734,46,

E705878,67-N89592,88, E706315,06-N89876,21, E706328,57-N89742,91, E706205,89-N89458,37,

E706055,01-N89535,19, E706025,92-N89506,08, E706009,85-N89511,94, E705882,37-N89589,34,

E705734,05-N89731,22, E705726,82-N89738,13, E705851,68-N89842,87, E705942,78-N89887,00,

E706003,39-N89916,36, E705932,46-N89882,00, E705985,16-N89491,02, E706305,51-N90025,79,

E705777,41-N89788,98, E706315,06-N89876,21, E706313,66-N89881,28, E706309,60-N89895,98,

E706311,50-N89978,10, E706302,21-N90017,27, E706305,98-N90018,68, E706317,24-N90022,88,

E706303,50-N90028,43 EOV koordinátapárok által meghatározott területrész), 0342/8, 0447/16, 0447/17, 0447/18,

0447/19, 0447/2, 0447/21, 0447/6, 0447/7, 0447/9, 0449/1, 0449/3, 0450/2c-bõl 5,0967 hektár (E702285,29-N92147,12,

E702302,39-N92165,10, E702396,94-N92002,14, E702491,81-N91763,13, E702566,67-N92013,31,

E702515,64-N92127,74, E702393,00-N92103,13, E702423,42-N92067,98, E702397,34-N92097,59,

E702393,15-N92006,52, E702302,39-N92165,10, E702249,21-N92123,97, E702296,25-N92163,34,

E702416,33-N91925,08, E702392,59-N91976,07, E702322,99-N92150,48, E702345,21-N92155,74,

E702390,52-N92162,76, E702307,94-N92032,54, E702390,37-N92116,28, E702388,69-N91907,26,

E702482,93-N91762,32, E702491,81-N91763,13, E702417,12-N92132,36 EOV koordinátapárok által meghatározott

területrész), 0450/2f-bõl 1,0455 hektár (az E702388,69-N91907,26, E702397,34-N92097,59, E702423,42-N92067,98,

E702421,50-N92066,74, E702416,33-N91925,08, E702392,59-N91976,07, E702396,94-N92002,14,

E702366,89-N91940,77, E702393,15-N92006,52, E702423,42-N92067,98, E702307,94-N92032,54 EOV

koordinátapárok által meghatározott területrész), 0451/, 0452/, 0453/1, 0454/1, 0454/2, 0454/3, 0454/4, 060/1, 060/2,

062/, 063/1, 063/2, 063/3, 063/4, 064/, 065/, 066/2c, 066/4c, 066/5, 066/6, 067/, 068/1, 068/10, 068/11, 068/12, 068/2,

068/3, 068/4, 068/5, 068/6, 068/7, 068/8, 068/9, 069/, 070/, 071/, 072/, 073/, 074/1, 074/2, 074/21, 074/3, 074/4, 074/5,

075/, 076/, 077/1a, 077/1c, 082/, 083/, 084/2, 084/3, 084/35, 084/37, 084/4, 084/40, 084/42, 084/43, 084/44, 084/45,

084/46, 091/, 092/1, 092/2, 092/3, 093-bõl 1,0977 hektár (az E707256,44-N99294,99, E707181,59-N99147,71,

E707368,84-N99407,12, E707356,65-N99397,99, E707344,48-N99388,78, E707286,36-N99343,06,

E707250,86-N99304,23, E707071,93-N98839,06, E707185,03-N99156,50, E707067,67-N98830,71,

E707062,56-N98843,06, E707058,62-N98833,47, E707034,14-N98773,39, E707376,48-N99397,84,

E706915,01-N98480,89, E706925,92-N98476,54, E707067,67-N98830,71, E707367,43-N99390,71,
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E707352,92-N99381,67, E707293,48-N99336,40, E707002,78-N98696,40, E707238,72-N99262,02,

E707231,81-N99269,40 EOV koordinátapárok által meghatározott területrész), 094/, 095/2, 095/3, 095/4

Kelebia

0109/4, 0109/5, 0109/6, 0111-ból 1,6824 hektár (az E695516,61-N94586,57, E696162,00-N94558,15,

E696194,65-N94540,82, E696225,60-N94509,58, E696262,58-N94471,20, E696290,07-N94442,67,

E696295,98-N94436,69, E696409,06-N94322,21, E696091,31-N94516,74, E696121,37-N94534,35,

E696405,06-N94326,23, E696097,10-N94537,29, E696416,15-N94329,26, E696412,63-N94327,10,

E696294,37-N94446,86, E696229,89-N94513,77, E696198,42-N94545,54, E696181,26-N94556,27,

E696149,97-N94567,98, E696148,20-N94567,10, E696142,76-N94564,41, E696690,51-N94053,03,

E696100,62-N94539,38, E695884,98-N94412,32, E696066,21-N94518,90, E695910,48-N94428,02,

E695902,11-N94422,83, E695896,91-N94419,66, E695966,55-N94443,66, E695855,84-N94418,36,

E696178,45-N94550,95, E695679,68-N94503,78, E695607,20-N94540,49, E695520,64-N94584,33,

E696104,97-N94542,07, E695741,76-N94461,51, E695683,45-N94505,66, E696697,33-N94045,52,

E695912,15-N94410,75, E695902,70-N94405,38, E695898,39-N94402,93, E695855,52-N94404,19,

E695673,05-N94497,16, E695603,36-N94532,91, E695516,89-N94577,26, E695368,01-N94651,83,

E696445,24-N94285,79, E695884,53-N94395,06, E696602,06-N94127,92, E695361,41-N94655,14,

E696449,32-N94281,68, E696594,96-N94135,07, E695925,47-N94418,81, E696689,05-N94040,20,

E695920,76-N94415,96, E695516,61-N94586,57, E695349,47-N94670,06, E695345,91-N94662,90 EOV

koordinátapárok által meghatározott területrész), 0112/1, 0112/2, 0120/, 0121/, 0122/, 0123/1, 0123/2, 0123/3, 0124/,

0126/10, 0126/2, 0126/3, 0126/4, 0126/5, 0126/6, 0126/7, 0126/8, 0126/9, 0127/, 0128/, 0129/, 0130/10, 0130/2,

0130/3, 0130/4, 0130/5, 0130/7, 0130/8, 0130/9, 0131/1, 0131/2, 0131/3, 0132/2, 0132/3, 0132/5, 0132/6, 0132/7,

0132/8, 0132/9, 0148/2, 0149/1, 0156/2, 0157/1, 0157/3, 0157/4, 0157/5, 0158/, 0159/, 0160/, 0161/, 0162/, 0163/1,

0163/2, 0163/3, 0163/4, 0163/5, 0163/6, 0163/7, 0164/, 0165/, 0166/1, 0166/2, 0166/3, 0167/3, 0167/4, 0167/5, 0167/6,

0168/1, 0168/2, 0169/1, 0169/2, 0169/3, 0169/4, 0170/2, 0170/3, 0170/4, 0170/5, 0172-bõl 0,4769 hektár (az

E698839,85-N94450,65, E698825,85-N94449,50, E698829,86-N94450,11, E698726,77-N94434,55,

E698854,91-N94453,75, E698923,51-N94476,93, E698975,56-N94494,52, E698993,70-N94492,21,

E698638,40-N94421,62, E698503,40-N94390,52, E698990,58-N94492,27, E698954,21-N94478,97,

E698597,93-N94415,07, E698631,60-N94420,17, E698993,70-N94492,21, E698949,60-N94477,42,

E698839,40-N94440,46, E698831,43-N94439,73, E698644,55-N94411,51, E698639,63-N94410,77,

E698633,48-N94409,84, E698502,20-N94400,45 EOV koordinátapárok által meghatározott területrész), 0187/10a,

0187/10b, 0187/11, 0187/12, 0187/14, 0187/15, 0187/17, 0187/18, 0187/19, 0187/4, 0187/5, 0188/, 0189/1, 0190/,

0191/, 0192/, 0193/1, 0193/2, 0194/, 0195/, 0196/1, 0196/2, 0197/, 0198/a-ból 49,7057 hektár (az

E699661,50-N93567,34, E699295,88-N93331,94, E699242,02-N93377,28, E699275,80-N93358,35,

E699276,38-N93350,20, E699288,48-N93338,87, E698941,96-N93676,37, E699181,84-N93421,37,

E699174,48-N93426,76, E699307,70-N93335,08, E699336,73-N93306,86, E699347,48-N93315,48,

E699664,26-N93569,53, E699588,69-N93818,48, E699117,63-N93709,45, E699116,31-N93715,30,

E699661,53-N93567,34, E699813,29-N94480,72, E699844,99-N94274,39, E698943,41-N94455,99,

E698981,75-N94287,41, E699256,74-N94347,35, E699253,21-N94363,56, E698954,21-N94478,97,

E699775,25-N94524,91, E698993,70-N94492,21, E699813,31-N94480,73, E699879,31-N94188,59,

E699899,86-N94153,03, E699933,02-N94103,59, E699936,52-N94098,25, E699946,88-N94081,89,

E699210,54-N94559,81, E699649,44-N94660,26, E699926,54-N94293,05, E699923,64-N94298,54,

E699842,54-N94279,98, E699801,83-N94351,38, E699632,52-N94630,21, E698949,60-N94477,42,

E699618,58-N94644,44, E700131,01-N93950,15, E699659,43-N94655,40, E699668,20-N94651,13,

E699719,13-N94590,10, E699775,25-N94524,91, E699025,71-N94496,61, E699719,87-N94087,74,

E699626,85-N94627,44, E699772,23-N94257,74, E699769,13-N94263,18, E699090,60-N93488,22,

E699664,35-N94239,20, E698945,53-N93669,58, E699634,26-N94232,31, E700024,52-N93998,13,

E699569,01-N94211,23, E699644,67-N94517,97, E699793,89-N94213,67, E699776,44-N94176,28,

E699751,35-N94201,52, E699740,90-N94186,72, E699773,43-N94091,51, E699751,94-N94082,63,

E699565,26-N94216,52, E699837,7-N94733,26, E699881,1-N94724,22, E699210,54-N94559,81,

E699876,35-N94217,70, E700134,44-N93944,79, E699911,57-N93767,87, E699832,19-N93704,21,

E699727,94-N94060,30, E699700,35-N94434,71, E699945,18-N94530,02, E699676,23-N94429,38,

E699564,55-N94677,82, E699534,51-N94668,46, E699533,88-N94667,80, E699545,59-N94625,08,

E699614,65-N94582,17, E700099,02-N93996,90, E699775,25-N94524,91, E698894,07-N93971,68,
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E699823,13-N94469,29, E699004,43-N94492,00, E699875,00-N94396,85, E699845,44-N94430,39,

E699116,31-N93715,30, E699073,50-N93906,12, E699058,50-N93961,85, E699775,25-N94524,91,

E698958,11-N93988,59, E699845,44-N94430,39, E698910,40-N93870,97, E698911,36-N93865,04,

E698942,64-N93675,07, E698990,20-N93584,56, E698982,40-N93551,33, E699008,66-N93533,81,

E699069,60-N93499,90, E699074,85-N93496,98, E699048,51-N93964,49, E699845,42-N94430,39 EOV

koordinátapárok által meghatározott területrész), 0198/b, 0198/c, 0198/d, 0198/f, 0198/h, 0222/28, 0222/29, 0222/30,

066/, 067/a-ból 4,7407 hektár (az E697251,89-N94233,07, E697122,03-N94266,86, E697146,75-N94184,20,

E696826,44-N94061,82, E697049,00-N94143,53, E696726,59-N94064,33, E697167,81-N94209,54,

E696822,50-N94054,13, E697251,93-N94229,57, E696697,33-N94045,52, E696689,05-N94040,20,

E696697,19-N94031,29, E696710,88-N94020,33, E696813,38-N94057,32, E696818,25-N94059,01,

E696819,38-N94048,02, E697142,70-N94322,70, E696821,98-N94132,34, E696874,77-N94169,38,

E696885,27-N94176,75, E696907,67-N94192,46, E696958,27-N94171,68, E696994,20-N94206,72,

E697018,23-N94270,01, E697078,47-N94312,27, E697101,29-N94345,98, E697109,31-N94168,63,

E697120,15-N94341,22, E697189,14-N94262,87, E697147,85-N94318,47, E697122,03-N94266,86,

E697248,10-N94236,16, E697199,13-N94276,37 EOV koordinátapárok által meghatározott területrész), 067/c, 067/d,

067/f, 067/g, 067/h, 067/j

Mórahalom

0100/19, 0100/1a, 0100/1b, 0100/1h, 0100/20, 0100/23, 0100/36a, 0100/38, 0100/39b, 0100/4, 0100/45, 0100/46b,

0100/46c, 0100/46d, 0100/46f, 0100/46g, 0129/114, 0129/13, 0129/23, 0129/24, 0129/25, 0129/30, 0129/31, 0129/32,

0129/33, 0129/35, 0129/36, 0129/37, 0129/38, 0129/39, 0129/92, 0190/1, 0190/2, 0190/3, 0191/13b, 0191/14b,

0191/15, 0191/23, 04/1b, 04/1c, 04/5, 05/1, 05/12b, 05/13, 05/4, 05/8b, 07/21d, 07/25, 07/7a, 07/9, 085/1, 085/13,

086/2, 087/1, 087/10, 087/2, 087/24, 087/29, 087/3, 087/30, 087/31, 087/4, 087/5, 087/6, 087/9, 089/101, 089/102,

089/115, 089/116, 089/117, 089/118, 089/121b, 089/175, 089/180, 089/181b, 089/200, 089/201b, 089/201c, 089/202,

089/203, 089/33b, 089/45, 089/80b, 092/11b, 092/14b, 092/15, 092/17c, 092/21b, 092/4, 093/18b, 093/19b, 093/20b,

099/2, 099/7

Öttömös

0100/20, 0100/32, 0100/33, 0100/39, 0100/4, 0100/41, 0100/42, 0100/43c-bõl 26,8224 hektár (az

E701054,01-N100578,92, E701088,20-N100641,93, E700325,04-N100925,22, E700378,21-N100974,80,

E700401,64-N100885,33, E701027,21-N100529,55, E700627,39-N100818,17, E700615,87-N100802,17,

E701018,13-N100512,82, E701014,86-N100506,79, E700745,30-N100680,54, E700543,87-N100854,74,

E700470,33-N100844,39, E700365,02-N100899,46, E700325,04-N100925,22, E700497,34-N100828,30,

E701179,32-N100656,75, E700335,88-N101047,95, E700712,20-N101229,52, E700748,76-N101201,29,

E700748,75-N101200,95, E700747,56-N101142,26, E700950,88-N100905,00, E700650,81-N101276,91,

E701155,40-N100671,98, E700604,02-N101313,06, E701220,55-N100655,28, E701240,29-N100654,62,

E701239,74-N100639,07, E701219,88-N100642,49, E701172,60-N100650,64, E701146,76-N100659,38,

E701116,63-N100694,32, E701104,50-N100728,85, E700594,56-N101303,71, E700325,24-N101037,43,

E700338,26-N101030,37, E700354,72-N101019,60, E700606,40-N101267,90, E700584,34-N101275,54,

E700556,35-N100871,82, EOV koordinátapárok által meghatározott területrész), 0100/43d, 0100/43f-bõl 0,5616

hektár (az E700305,59-N101018,01, E700378,21-N100974,80, E700360,36-N100987,89, E700335,02-N101006,95,

E700310,31-N101022,67, E700303,51-N101015,95, E700267,54-N100962,28, E700325,04-N100925,22,

E700378,21-N100974,80, E700318,67-N101017,58 EOV koordinátapárok által meghatározott területrész), 0100/43g,

0100/43h, 0100/44, 0100/45, 0100/46, 0100/47, 0100/48, 0100/49, 0100/50, 0100/51, 0100/53, 0100/54, 0100/55,

0100/57, 0100/58, 0100/59, 0100/60, 0100/61, 0100/62, 0100/63, 0100/64, 066/2, 066/29b, 066/29c, 066/3, 066/4,

066/51, 066/52b, 066/59, 066/60, 066/61, 066/62, 067-ból 0,4408 hektár (az E698972,31-N101969,66,

E699186,75-N102206,92, E698977,67-N101965,20, E699352,58-N102406,66, E699363,52-N102419,22,

E699389,07-N102448,58, E699390,81-N102450,58, E699400,84-N102452,73, E699341,82-N102384,97,

E699297,23-N102343,05, E699270,49-N102303,06, E699280,60-N102323,94, E699183,83-N102200,47,

E699180,11-N102196,22, E699172,89-N102187,99, E699150,22-N102162,11, E699041,82-N102038,41,

E699009,15-N102001,13, E698989,19-N101978,35, E698977,67-N101965,20, E699300,88-N102337,97,

E699076,99-N102089,96, E698886,05-N101860,65, E698885,61-N101861,32, E698927,75-N101908,24,

E698977,58-N101965,10, E699011,33-N102014,51, E699025,99-N102031,35, E699332,63-N102383,72,

E699060,23-N102070,71, E698927,75-N101908,24, E699114,01-N102132,51, E699124,66-N102144,74,
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E699139,96-N102162,32, E699147,04-N102170,46, E699176,09-N102203,84, E699181,34-N102209,88,

E699186,10-N102215,35, E699272,94-N102315,12, E699054,75-N102064,41 EOV koordinátapárok által

meghatározott területrész), 070/26, 070/27, 070/28, 070/29, 070/30, 070/31, 070/32, 070/33, 070/34, 070/35, 070/36,

070/38, 070/39, 070/40, 070/41, 071/, 072/10, 072/12, 072/15, 072/16, 072/17, 072/18, 072/19, 072/2, 072/24, 072/25,

072/27b, 075-bõl 0,7370 hektár (az E699760,45-N102218,26, E699407,34-N101526,44, E699572,69-N101847,57,

E699674,11-N102038,08, E699708,77-N102103,17, E699765,23-N102206,97, E699769,11-N102213,78,

E699746,29-N102191,77, E699707,17-N102118,64, E699677,98-N102064,05, E699528,62-N101764,78,

E699713,02-N102129,58, E699522,13-N101752,60, E699661,47-N102033,19, E699561,28-N101826,14,

E699404,98-N101533,45, E699391,44-N101516,35, E699391,44-N101516,35, E699381,54-N101510,32,

E699387,28-N101521,00, E699447,08-N101632,27, E699461,09-N101658,32, E699463,94-N101663,62,

E699477,40-N101688,64, E699480,96-N101695,86, E699520,46-N101769,55, E699550,33-N101825,27,

E699571,04-N101863,90, E699659,73-N102029,93, E699426,04-N101572,86 EOV koordinátapárok által

meghatározott területrész), 076/3, 077-bõl 0,0871 hektár (az E699888,62-N101950,27, E699948,77-N101831,09,

E699895,86-N101934,16, E699884,71-N101958,97, E699890,02-N101961,81, E699892,83-N101955,95,

E699948,77-N101831,09, E699943,54-N101828,15 EOV koordinátapárok által meghatározott területrész), 078/11

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû

területekkel érintett földrészletekrõl szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentõségû

természetvédelmi rendeltetésû területek.

2. melléklet a 146/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

A Körös-éri Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitûzések

1.1. A Körös-ér mentén és a Dorozsma-Majsai-homokhát déli részén található, kiemelkedõ táji és természeti értékekkel

rendelkezõ táj megõrzése.

1.2. A természetes és természetszerû vízpartok, semlyékek, gyepek, mocsarak, nádasok, szabad vízfelületek és erdõk

mozaikjának megõrzése.

1.3. A természetes és természetközeli életközösségek, köztük különösen a gyepes és vizes élõhelyek

életközösségeinek (beleértve a közösségi jelentõségû élõhelytípusokat és fajokat) megõrzése.

1.4. A kritikusan veszélyeztetett, a világon egyedülállóan csak a Körös-ér menti térségben elõforduló délvidéki

földikutya [Nannospalax (leucodon) montanosyrmiensis] populációinak védelme és megerõsítése

élõhelyfejlesztéssel, új gyepek létrehozásával.

1.5. A fokozottan védett egyhajúvirág (Bulbocodium vernum) legnagyobb hazai állományának védelme, növelése

élõhelyfejlesztéssel.

1.6. A területen elõforduló védett növényfajok [köztük különösen a tartós szegfû (Dianthus diutinus), homoki kikerics

(Colchicum arenarium), mocsári kardvirág (Gladiolus palustris), bugaci nõszõfû (Epipactis bugacensis),

egyhajúvirág (Bulbocodium vernum), tarka sáfrány (Crocus reticulatus), kisfészkû aszat (Cirsium

brachycephalum), homoki nõszirom (Iris arenaria), tarka nõszirom (Iris variegata), szibériai nõszirom (Iris sibirica),

Borbás-nõszõfû (Epipactis atrorubens ssp. borbasi), pókbangó (Ophrys sphegodes), vitézvirág (Anacamptis

pyramidalis), kormos csáté (Schoenus nigricans), fehérmájvirág (Parnassia palustris), Jávorka-fényperje (Koeleria

javorkae), homoki fátyolvirág (Gypsophila fastigiata ssp. arenaria), kornistárnics (Gentiana pneumonanthe), fehér

tündérrózsa (Nymphea alba), vitézkosbor (Orchis militaris), homoki bakszakáll (Tragopogon floccosus), tavaszi

hérics (Adonis vernalis), sulyom (Trapa natans), rucaöröm (Salvinia natans)] és védett állatfajok [köztük különösen

a kék futrinka (Carabus violaceus rakosiensis), aranypettyes bábrabló (Calosoma maderae auropunctatum),

skarlátbogár (Cucujus cinnabarinus), homoki gyalogcincér (Dorcadion decipiens), nagy tûzlepke (Lycaena dispar),

óriás-tõrösdarázs (Megascolia maculata), réticsík (Misgurnus fossilis), mocsári béka (Rana arvalis), vöröshasú unka

(Bombina bombina), dunai gõte (Triturus dobrogicus), homoki gyík (Podarcis taurica), mocsári teknõs (Emys

orbicularis), bölömbika (Botaurus stellaris), törpegém (Ixobrychus minutus), cigányréce (Aythya nyroca), pettyes

vízicsibe (Porzana porzana), kis vízicsibe (Porzana parva), barna rétihéja (Circus aeruginosus), rétisas (Haliaeetus
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albicilla), piroslábú cankó (Tringa totanus), gólyatöcs (Himantopus himantopus), gyurgyalag (Merops apiaster),

szalakóta (Coracias garrulus), fattyúszerkõ (Chlidonias hybrida), kékbegy (Luscinia svecica), fülemülesitke

(Acrocephalus melanopogon), vidra (Lutra lutra), délvidéki földikutya (Nannospalax (leucodon)

montanosyrmiensis)] megóvása, állományuk fenntartása, életfeltételeik biztosítása.

1.7. Folytonos ökológiai kapcsolat biztosítása a határon túl létrehozott és létrehozandó védett természeti

területekkel, valamint a határon is átnyúló hatású, nemzetközi jelentõségû természetvédelmi tevékenység

ellátása.

2. Természetvédelmi stratégiák

2.1. A terület természetközeli állapotú fátlan élõhelyeinek megõrzése, fenntartása.

2.2. A vizes élõhelyek és élõviláguk fenntartása érdekében a természetes állapotnak megfelelõ vízháztartás és vízjárás

biztosítása, a vízelvezetések kedvezõtlen hatásának mérséklése vagy felszámolása.

2.3. A természetkímélõ gyepgazdálkodás biztosítása.

2.4. A természetközeli erdõ és erdõsztyepp maradványok megõrzése.

2.5. Az inváziós lágy- és fásszárú növényállományok visszaszorítása, felszámolása.

2.6. Az egyes területi egységek bemutatását, az ökoturisztikai igények kielégítését szolgáló természetvédelmi

infrastruktúra fenntartása.

2.7. A terület botanikai és zoológiai értékeinek teljes körû feltárása, természetvédelmi helyzetük folyamatos

figyelemmel kísérése és dokumentálása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Mûvelési ághoz nem köthetõ természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek védelme

Tilos a terület természetes formakincsének (szikpadkák, homokbuckák, semlyékek) megváltoztatása,

roncsolása.

3.1.2. Élõhelyek kezelése, fenntartása

a) A gyepterületeket elsõsorban legeltetéssel kell hasznosítani olyan, az 1. pontban meghatározott

természetvédelmi célkitûzéseknek megfelelõ legeltetési rend alkalmazásával, amely biztosítja

a mozaikos élõhelyszerkezetet. A nyílt homokpusztagyepek legeltetése és kaszálása csak

a 3.1.3. pont b) alpontban foglalt esetben engedélyezhetõ.

b) A terület gyepein, vizes élõhelyein és erdeiben a növényvédõ szerek alkalmazása az inváziós

növényfajok hatósági engedéllyel történõ irtásának kivételével tilos.

c) A nyílt és félig nyílt homoki gyepeken és azok nyáras-borókásokkal alkotott élõhely együttesein,

valamint a tölgyes-erdõssztyepp területeken kizárólag az élõhelyek megõrzését biztosító

természetvédelmi kezelés végezhetõ és csak ezt szolgáló tevékenység engedélyezhetõ.

d) A nyílt és félig nyílt homoki gyepek és azok nyáras-borókásokkal alkotott élõhelyegyüttese,

valamint a tölgyes-erdõssztyepp területek elhelyezkedésérõl a Tájvédelmi Körzet

természetvédelmi kezeléséért felelõs Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban:

igazgatóság) e rendelet hatályba lépését követõen egy hónapon belül, a továbbiakban pedig

szükség szerint tájékoztatja az érintett tulajdonosokat, földhasználókat és a természetvédelmi

hatóságot.

e) A tisztásokat meg kell õrizni.

3.1.3. Fajok védelme

a) A Kelebiai-halastavakon költõ vízimadár közösség védelme érdekében a fényszóróval történõ

vadászat a február 15. és szeptember 30. közötti idõszakra nem engedélyezhetõ a tavak

partvonalától számított 500 m szélességû területen belül. A megjelölt idõszakban és területen az

éjszakai vadszámlálás tilos.

b) A gyepek záródását nem tûrõ, védett és fokozottan védett növényfajok érdekében az élõhelyükön

minden évben keletkezõ biomasszának egy részét kaszálással vagy legeltetéssel, vagy

a körülményektõl függõen ezek együttes alkalmazásával az élõhelyeik állapotának javítása

érdekében el kell távolítani.

c) A földikutya populációk védelme érdekében élõhelyükön – különösen a Kelebia külterületén

található Bácsboristai-legelõ és Kelebiai-halastavak területegységben – talajbolygatással járó
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tevékenység nem folytatható. Gyepesítések révén a földikutya élõhelyek kiterjedésének növelését,

egymástól elszigetelt állományaik kapcsolatát helyre kell állítani.

d) A b) és c) alpontban szereplõ elõírásokkal érintett területek elhelyezkedésérõl az igazgatóság

rendszeresen, de legalább évente tájékoztatja az érintett tulajdonosokat, földhasználókat.

3.1.4. Táji, kultúrtörténeti értékek

a) A védett régészeti lelõhelyeken a kultúrtörténeti értékek védelme érdekében a talaj mechanikai

bolygatása nem lehet mélyebb 25 cm-nél.

b) A kunhalmokon a talaj mechanikai bolygatása tilos.

3.1.5. Látogatás

a) A Nagy-Széksóstó területegység szabadon látogatható. A rekreációban betöltött szerepét fenn kell

tartani.

b) Szabadon látogatható a Bácsboristai legelõ, Bogárzó, Kelebiai-halastavak és erdõk, Kissori-semlyék,

Madarász-tó, Öttömösi baromjárás területegység.

c) Az Ásotthalmi láprét, Csipak-semlyék, Emlékerdõ, Átokházi-tõzegbánya, Rivó-erdõ és semlyék,

Tanaszi-semlyék területegység oktatási célból csak csoportosan, az igazgatóság által biztosított

szakvezetõ jelenlétében látogatható. Egyéb célból történõ látogatás esetén az Ásotthalmi láprét és

Emlékerdõ területegység esetében az igazgatóságot elõzetesen értesíteni kell.

d) A Kelebiai-halastavak és erdõk területegység vízfelszínein turisztikai tevékenység nem folytatható.

3.1.6. Kutatások, vizsgálat

a) A fokozottan védett növény- és állatfajok állományát az igazgatóságnak rendszeresen fel kell

mérnie.

b) Az igazgatóságnak folyamatosan nyomon kell követnie a legveszélyesebb inváziós,

élõhely-átalakításra képes fajok [nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), zöld juhar (Acer negundo),

amerikai kõris (Fraxinus pennsylvanica), bálványfa (Ailanthus altissima), keskenylevelû ezüstfa

(Elaeagnus angustifolia), selyemkóró (Asclepias syriaca), és amerikai aranyvesszõ (Solidago

gigantea, S. canadensis)] állományait.

3.1.7. Terület- és földhasználat

a) A területen új burkolt út nem létesíthetõ, a meglévõk nem szélesíthetõk.

b) Új földút csak természetvédelmi céllal, természetvédelmi szempontból kedvezõtlenebb helyen

lévõ út kiváltása érdekében, ez utóbbi egyidejû felhagyása mellett létesíthetõ.

c) Szántó és erdõ létesítése tilos.

d) Termõföld mûvelés alóli végleges kivonása, végleges más célú hasznosítása csak

a természetvédelmi kezelés részeként, az 1. pontban meghatározott természetvédelmi

célkitûzések megvalósítása érdekében engedélyezhetõ.

e) A területen új építési telket kialakítani, beépítésre szánt területet kijelölni tilos. Beépítésre

a meglévõ tanyahelyeket lehet igénybe venni.

f) Bányászati tevékenység, anyagnyerés tilos a területen. A tilalom alól kivételt képez az olyan

geofizikai mérési módszerek alkalmazása, amelyek nem járnak a felszíni talajrétegek bolygatásával,

továbbá az e rendelet hatálybalépését megelõzõen kiadott szénhidrogén-kutatási engedélyben

szereplõ tevékenységek, valamint az e rendelet hatálybalépését megelõzõen fektetett

szénhidrogén védnevû bányatelkek bányászati tevékenységgel összefüggõ jogszerû használata.

A kivételként felsorolt tevékenységek csak a terület táji és természeti értékeinek (különös

tekintettel az élõhelyekre és azok életközösségeire, továbbá a területen található védett növény- és

állatfajokra) veszélyeztetése, károsítása nélkül valósíthatók meg.

g) Halastó, horgásztó, rekreációs víztér és az 1. pontban meghatározott természetvédelmi

célkitûzéseknek nem megfelelõ – így különösen kizárólag öntözési célú – víztározó létesítése tilos.

h) Vízfolyás vagy állóvíz halászati vízterületté nyilvánítása, nyilvántartott halászati vízterület

kiterjedésének bõvítése csak az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitûzésekkel

összhangban lehetséges.

i) Nem õshonos vadászható vadfaj spontán betelepülése esetén annak felszámolásáról, a területrõl

való eltávolításáról a vadászatra jogosult köteles gondoskodni.

j) Mesterséges vadkibocsátás (kivéve fogoly), zárttéri vadtartás, apróvadnevelõ és

apróvad-kibocsátóhely, vaditató létesítése tilos. Egyéb vadászati létesítmény csak engedéllyel és
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az engedélyes által az igazgatóság legkésõbb a létesítést megelõzõ 5. napig történõ

tájékoztatásával helyezhetõ el, alakítható ki.

k) Vadföld nem létesíthetõ a területen, kivéve, ha az az 1. pontban meghatározott természetvédelmi

célkitûzések megvalósítása érdekében (többek között természetvédelmi szempontból

kedvezõtlenebb helyen lévõ vadföld kiváltása érdekében) történik.

l) Természetes növénytársulás állományában szóró létesítése vagy meglévõ szóró fenntartása csak

abban az esetben engedélyezhetõ, ha az természetvédelmi célt – vadállomány-apasztást – szolgál.

Engedélyezett új szóró elhelyezése, kialakítása az engedélyes által az igazgatóság legkésõbb

a létesítést megelõzõ 5. napig történõ tájékoztatásával történhet.

m) Természetes mederben összegyülekezõ felszíni vizek, továbbá felszín alatti vizek mezõgazdasági

célra (öntözés) vagy rekreációs rendeltetésû víztér vízutánpótlása céljából nem vehetõk igénybe.

A tilalom alól kivételt képez a kifejezetten aszálykár elhárítása céljából végzett öntözés, amelynek

során a vízkivétel nem veszélyeztetheti a felszíni víztest, illetve a vízkivétellel érintett térség

élõvilága ökológiai vízigényének biztosítását. Kivételt képez továbbá a felépítménnyel rendelkezõ

ingatlanrészen engedéllyel kialakított kertek öntözési és egyéb vízigényét kielégítõ, évi 500 m3-nél

kisebb vízfelhasználású kutakból történõ, a hatályos vízjogi használatbavételi engedély

elõírásainak megfelelõ vízkivétel.

n) A rét/legelõ, nád, erdõ, vízállás és mocsár területeken jelentkezõ felszíni vizeknek és a talajvíznek

a terep természetes domborzati adottságaiból adódó természetes lefolyás mértékét, illetve

ütemét meghaladó, mesterséges elvezetése tilos.

o) A növényvédelmet kizárólag vizekre és vízben élõ szervezetekre nem veszélyes minõsítésû

szerekkel lehet végezni.

p) A természetbeni állapot szerinti gyep, nádas és mocsár területeken talajerõ-utánpótlást csak az ott

legelõ állatok által elhullajtott trágya képezhet.

q) A területen tilos új légvezetéket kialakítani, a már meglévõ légvezetékek földben történõ

vezetésére kell törekedni.

r) Új közmû létesítésekor a közmûvezetéket a földfelszín alatt kell vezetni az 1. pontban

meghatározott természetvédelmi célkitûzések figyelembevételével.

s) A területen átvezetett gáz- és olajvezeték üzemszerû mûködtetésével, fenntartásával és

fejlesztésével járó tevékenységet a védett természeti terület legkisebb mértékû zavarásával szabad

végezni. Talajbolygatással járó tevékenység nem végezhetõ vizes, nedves talajállapot mellett,

valamint március 15. és július 15. között, kivéve a gáz- és olajvezeték mûködtetése következtében

bekövetkezõ havária elhárítása érdekében végzett tevékenységet. Gyep és vizes élõhely talajának

mechanikai mozgatása során a talaj gyökérrel átszõtt felsõ 25 cm-es rétegét (gyeptégla) úgy kell

kiásni és ideiglenesen elhelyezni, hogy az a munkálatok befejezése után korábbi helyére kerüljön

vissza, a gyepstruktúra helyreállását biztosítandó. A kiásott talajt úgy kell elhelyezni, hogy az a gyep

és vizes élõhely talajbolygatással nem érintett állományát közvetlenül ne károsítsa.

t) A területnek csak ruderális növényzetû, vagy inváziós növényekkel fertõzött, vagy szántóföldi

mûvelés alatt álló területrészein alakítható ki haszonállatok idõszakos pihentetésére szolgáló állás

az igazgatósággal elõzetesen egyeztetett módon.

u) A területen tilos reklámtáblákat elhelyezni.

v) Szántó, rét/legelõ hasznosítású területen napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos.

w) Technikai sporttevékenység nem végezhetõ a területen.

x) Éjszakai horgászat csak a június 30-tól február 15-ig terjedõ idõszakban lehetséges.

3.2. Mûvelési ághoz vagy földhasználati módhoz köthetõ természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Szántó mûvelési ágú területek kezelése

a) Istálló- és mûtrágyázás maximum 90 kg/ha/év N-hatóanyagtartalommal lehetséges.

b) Felhagyott szántókon sarjúkaszálást a felhagyást követõ elsõ 5 évben kell végezni.

c) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõ három évben szántóként nem hasznosított,

visszagyepesedõ, de az ingatlan-nyilvántartásban szántóként szereplõ területek újra nem törhetõk

fel, mûvelési águkat a természetbeni állapothoz kell igazítani, hasznosításuk a 3.2.2. pontban

foglaltak szerint lehetséges.

d) A tarló és szalma égetése tilos.
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e) A mélyszántás tilos, amely alól kivételt képez a lucernatelepítés talaj-elõkészítése (legfeljebb 35 cm

mélységig).

f) Energianövények telepítése, termesztése tilos.

g) Vizekre és vízben élõ szervezetekre veszélyes vagy közepesen veszélyes vegyszerek felhasználása

tilos.

h) Szántóterületen trágya legfeljebb hat hétig tárolható.

3.2.2. Gyep (rét és legelõ) mûvelési ágú területek kezelése

a) Gyepeken gépjármûvel közlekedni tilos. A tilalom nem vonatkozik a természetvédelmi kezelés és

– a külterületi fõcsatorna parti sávján – a vízgazdálkodási alapfeladatok ellátása érdekében történõ

gépjármûhasználatra, valamint a jogszerû gazdálkodási tevékenység keretében, engedélyezett

tevékenységet végzõ hivatásos vadász gépjármûhasználatára, továbbá a természetvédelmi

kezelés, valamint a jogszerû gazdálkodási tevékenység keretében végzett

mezõgazdaságigép-használatra.

b) Növényvédõ szerek felhasználása nem engedélyezhetõ, kivéve, ha az kifejezetten

természetvédelmi céllal, különösen a nem õshonos, agresszíven terjeszkedõ növényfajok elleni

védekezés során történik a 3.1.7. pont o) alpontban meghatározott feltételekkel.

c) Felülvetés és gyepfeltörés nem engedélyezhetõ, kivéve, ha az kifejezetten természetvédelmi céllal

történik. Az engedélyesnek legkésõbb a tevékenység tervezett idõpontját megelõzõ 5. napig

tájékoztatnia kell az igazgatóságot.

d) Mechanikai jellegû ápolási munkák (fogasolás, tárcsázás, hengerezés) végzése tilos, kivéve, ha

természetvédelmi céllal (különösen természetes gyepek rekonstrukciója során) történik. Az

engedélyesnek legkésõbb a tevékenység tervezett idõpontját megelõzõ 5. napig tájékoztatnia kell

az igazgatóságot.

e) Gyepeken tûzpászták létesítése és a meglévõk fenntartása tilos.

f) Égõ gyepen – ha a tûz nem fenyeget közvetlenül emberéletet, épületet, nagy értékû

mezõgazdasági létesítményt vagy több hektáros kiterjedésû erdõterületet – tilos a tûz terjedése

ellen szántással, tárcsázással, a gyepek felszaggatásával vagy vegyszer kijuttatással védekezni.

g) Gyepterületek égetése tilos, kivéve a természetvédelmi céllal (különösen túlzottan felhalmozódott

fûavar eltávolítása érdekében) végzett eseti, nem rendszeres égetést.

h) Legeltetni szarvasmarhafélékkel (kivéve jak), juhokkal, lófélékkel lehet.

i) Szikes rét, szikes mocsár, mocsárrét, láprét, magassásos és mocsár juhokkal történõ legeltetése

nem engedélyezhetõ.

j) Pányvás szarvasmarha-legeltetés legalább 10 méter hosszú kötéllel lehetséges. A pányvázott

helyszínt naponta változtatni kell.

k) A tisztítókaszálás legkorábbi kezdõ idõpontja szeptember 1.

l) A homoki gyepek, felhagyott szántókon (1–10 év között) kialakult gyepek, mézpázsitos gyepek

esetében csak június 15. utáni kaszálás engedélyezhetõ.

m) A mocsárrétek és szikes rétek, szikes mocsarak esetében csak július 1. utáni kaszálás

engedélyezhetõ.

n) Talaj meghajtású rendsodró, rendkezelõ használata tilos.

o) A dobkasza egyéb, nem földön csúszó kaszatípusokkal történõ kiváltására kell törekedni.

p) Gépi kaszálás vagy tisztítókaszálás során vadriasztó láncot kell használni.

q) Gépi kaszálás vagy tisztítókaszálás vizes/nedves talajon tilos.

r) A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellõl, az ott élõ állatok

zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni.

s) Tisztítókaszálásonként a kaszálásra kijelölt terület 5–20%-át változó helyen kaszálatlanul kell

hagyni. A kaszálatlanul hagyandó területet az igazgatóság szakvéleményének figyelembevételével

a természetvédelmi hatóság a kaszálásra vonatkozó engedélyben jelöli ki. A kaszálatlanul hagyott

területeket úgy kell kijelölni, hogy abban inváziós növény állománya ne legyen.

t) Kaszáláskor és tisztítókaszáláskor legalább 8 cm-es fûtarlót kell hagyni.

3.2.3. Nádas mûvelési ágú és természetben nádas területek kezelése

a) Nádvágás (nádaratás) a november 1-jétõl február 15-ig tartó idõszakban végezhetõ. A nádvágás

befejezését be kell jelenteni az igazgatóságnak.
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b) A nádaratás helyszínérõl történõ nádkiszállítást legkésõbb február 28-ig be kell fejezni.

c) A nádaratási engedélykérelemben megjelölt nádaratással hasznosítandó területen

a természetvédelmi hatóság az igazgatóság szakvéleményének figyelembevételével

a nádaratással hasznosítandó terület legalább 20%-ára kiterjedõen meghatározza azokat

a részterületeket, ahol tömbös mozaikok kialakításával a nádat – a d) alpont figyelembevételével –

lábon kell hagyni.

d) A c) alpont szerint fennhagyásra kijelölt területrészeken nádaratás kizárólag fásszárúakkal történõ

felverõdésük esetén, az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitûzések megvalósítása

érdekében engedélyezhetõ.

e) A nádaratás tervezett megkezdése elõtt legalább 48 órával értesíteni kell az igazgatóságot.

f) A nádaratás megkezdése elõtti bejáráson az igazgatóság képviselõje a gazdálkodóval közösen

kijelöli a szállítási útvonalat, és – szükség szerint – egyeztetik a d) alpont szerinti nádaratás módját.

Felázott gyepterületen szállítás nem végezhetõ, a szállítást fel kell függeszteni a felsõ talajréteg

megszáradásáig.

g) Az igazgatóság minden évben vizsgálja és ellenõrzi a nádaratás hatását annak érdekében, hogy

a nádaratással érintett területek elhelyezkedését és kiterjedését természetvédelmi szempontból

indokolt esetekben változtatni lehessen.

h) Nádas és gyepterületen a nád deponálása és válogatása tilos.

i) A nádaratás megkönnyítése érdekében az érintett terület vízszintjének megváltoztatása tilos.

j) A nádtörmelék égetése tilos.

k) A nádaratást végzõ a nád aratásához a rendelkezésére álló nádvágó gépek közül a talajállapotnak

(talajnedvességnek) megfelelõ gépet, valamint természetes, gyorsan lebomló anyagokból

készített kötözõ anyagot köteles használni.

l) A nádaratást végzõnek a nádvágó és -szállító gépeket olyan mûszaki állapotban kell tartania, hogy

elkerülhetõ legyen a mûszaki meghibásodás, és az ebbõl eredõ olajszivárgás. Amennyiben az

olajszivárgás mégis bekövetkezik, jégen történõ aratás esetén köteles a használó a kifolyt olajat

fûrészporral felitatni és a területrõl elszállítani. A szennyezõdés tényét a használó köteles az

igazgatóságnak és a természetvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenteni.

3.2.4. Erdõk kezelése

a) Természetes, természetszerû erdõtársulásban az egészségügyi termelést kerülni kell, ha az nem

veszélyezteti az erdõ hosszú távú fenntartását.

b) Természetes erdõben fahasználat kizárólag az 1. pontban meghatározott természetvédelmi

célokkal, valamint a természetvédelmi rendeltetéssel összhangban végezhetõ.

c) Az õshonos fafajok sarjadztatására alkalmas állományokban a sarjadztatásos felújítási módot kell

alkalmazni, szükség esetén kiegészítve a részleges talaj-elõkészítéses erdõfelújítással. Sikertelen

sarjadztatás esetén mesterséges felújítás megengedett. Az inváziós fásszárúak felújulását

preventív beavatkozásokkal kell megakadályozni.

d) Nem sarjadztatható õshonos fafajú erdõállományban teljes talaj-elõkészítéses erdõfelújítás csak

abban az esetben végezhetõ, ha a részleges talaj-elõkészítéssel végzett felújítási módszerek

alkalmazása sikertelen erdõfelújítást eredményez.

e) Amennyiben természetes, természetszerû erdõállomány záródása természetes ökológiai

folyamatok következményeként csökken, tilos a záródást mesterségesen, a természetes

folyamatok ellenében növelni. Az erdõ természetes záródáscsökkenését lehetõvé kell tenni

mindaddig, amíg a záródás nem csökken az m) alpontban meghatározottak szerint felülvizsgált

erdõtervben elõírt minimális érték alá.

f) Természetes, természetszerû erdõben és származékerdõben törekedni kell a biológiai sokféleséget

növelõ, természetes vagy természetszerû erdõszerkezet kialakítására.

g) Az erdõgazdálkodási tevékenység nem járhat a természetes gyepek állapotának idõszakos

rontásával sem.

h) A tûzpászták esetében az erdõ tûz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtése során az

erdõgazdálkodónak külön figyelmet kell fordítania az idegenhonos, agresszíven terjeszkedõ

növényfajok eltávolítására és megtelepedésének megakadályozására.
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i) Az idegenhonos fafajú vagy idegenhonos fafajokkal elegyes állományokban hosszabb távon

fokozatosan biztosítani kell az idegenhonos fafajok visszaszorítását és az állományok származék-

vagy természetszerû erdõvé alakítását.

j) Az erdõtervben megjelölt vágásérettségi korban kell az idegenhonos fafajú erdõrészlet

véghasználatát elvégezni, amely alól kivételt képezhet a természeti érték vagy ökológiai folyamat

védelme érdekében fenntartott erdõ.

k) Természetes, természetszerû erdõben az idegenhonos fásszárú növények eltávolítása kívánatos.

l) Az õshonos cserjések védelmét biztosítani kell, ezért a fakitermelések során állományaik

megõrzése érdekében 10–30% területi arányban a cserjést meg kell hagyni. A meghagyandó

cserjések kijelölésekor elsõsorban legalább 5 cserjefajt tartalmazó cserjefoltok kijelölésére kell

törekedni.

m) Az erdõgazdálkodásra vonatkozó további részletes elõírásokat a természet védelmérõl szóló

1996. évi LIII. törvény 32. § (2) és (3) bekezdése alapján felülvizsgált érvényes erdõterv tartalmazza.

3.2.5. Halastó mûvelési ágú területek kezelése

a) Töltésoldalak növényzetének karbantartása kizárólag mechanikai úton történhet. A töltéskoronán

vizekre és vízben élõ szervezetekre nem veszélyes vegyszer is alkalmazható a 3.1.2. pont

b) alpontban meghatározottak szerint.

b) Partvédelem csak természetes anyaggal végezhetõ. Nádtelepítés, nádpalló, rõzse használata

megengedett.

c) Napnyugtától napkeltéig kizárólag õrzés és a 3.1.7. pont x) alpontban meghatározott tevékenység

folytatható oly módon, hogy az ne járjon a tavakon éjszakázó madarak zavarásával.

d) Madárriasztás vízbõl, partszegélyi növényzetbõl és a gémtelepek 500 m-es körzetében tilos.

e) A feltöltést követõen június 30-ig a halastavak vízszintje legfeljebb 20 cm-t ingadozhat.

f) Nem õshonos halfajok telepítése – az amur és a busa kivételével – tilos.

g) Gémtelep és egyéb fokozottan védett madárfaj fészkelõ állományának zavarásával járó

tevékenység nem folytatható. A jogellenes zavarás kiküszöbölése érdekében az igazgatóság

kezdeményezése és szakvéleményének figyelembevételével a természetvédelmi hatóság

a gátakon és töltéseken történõ közlekedést – beleértve a gyalogos közlekedést is –, valamint

a töltés karbantartását, a kaszálást és etetést szükség esetén korlátozhatja vagy megtilthatja.

h) A töltések kaszálása április 1. és május 31. között tilos, június hónapban egy alkalommal végezhetõ.

Gémtelep 300 m-es körzetében április 1. és június 30. között tilos a töltés kaszálása.

i) Feltöltõ csatornák tisztítása, fenntartási munkálatai (különösen a kaszálás, kotrás, nádvágás,

iszapolás) kizárólag leengedett állapotban – kisvíznél – végezhetõ. A hínárkaszálást, nádvágást

szükséges elõnyben részesíteni a kotrással (beleértve a gyökérzónás iszapolást is) szemben.

A növényzet eltávolítása (hínárkaszálás, nádvágás) július 1. és február 28. között végezhetõ.

Kotrásos karbantartás esetén elsõsorban félszelvényû kotrást kell végezni, mely augusztus 1. és

október 15. között történhet. Az érintetlenül hagyott oldalt leghamarabb két év múlva lehet

megkotorni.

j) Vegyszert, kemikáliát tilos kijuttatni.

k) Szerves trágya évente maximum 30 kg/hektáronkénti nitrogén hatóanyag mennyiséggel

juttatható a területre. A tó leeresztését megelõzõ egy hónapos idõszakban istállótrágya nem

alkalmazható.

l) Április 1. után halastó feltöltése – az ivadék elõnevelõ tavak kivételével – tilos.

m) A halgazdálkodási tevékenység folytatója január 31-ig tájékoztatja az igazgatóságot az ivadék

elõnevelõ tavakként használni kívánt vízterek elhelyezkedésérõl.

3.2.6. Mûvelés alól kivett területek kezelése

a) Új épület létesítése, meglévõ épület felújítása csak a tájra hagyományosan jellemzõ módon,

természetes építõanyagok felhasználásával, tájképvédelmi szempontok figyelembevételével

történhet.

b) A területen lévõ tanyaépületek és a velük egy alrészleten szereplõ építmények elsõsorban lakó- és

mezõgazdálkodási, valamint a hagyományos tanyai életformához kötõdõ rendeltetésûek

lehetnek, ezeken kívül csak rekreációs vagy természetvédelmi kezelési célt szolgálhatnak.
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c) A tanyák és gazdasági épületek felújítása során meg kell õrizni azok korábbi tömegi megjelenését,

szerkezeti kialakítását és jellegét, törekedni kell a térség építészeti hagyományaihoz történõ

illeszkedésre.

d) Kerítés csak a tanyás ingatlan védelme érdekében alakítható ki.

e) A rendelet hatálybalépésének napját megelõzõ egy évben nem használt, benövényesedett,

mûvelés alól kivett utak mûvelési ágának a természetbeni állapotokkal megegyezõ

megváltoztatását, az ingatlan-nyilvántartásba történõ átvezetését az igazgatóság egy éven belül

kezdeményezi.

f) Földút természetes terepszint fölé emelése tilos.

g) Érvényes vízjogi üzemelési engedéllyel rendelkezõ csatorna fenntartási munkálatai során

a hínárkaszálást, nádvágást szükséges elõnyben részesíteni a kotrással (beleértve a gyökérzónás

iszapolást) szemben. A növényzeteltávolítási munkálatok (hínárkaszálás, nádvágás, parti sáv

növénymentesítése) elrendelt belvízvédekezés esetén bármely idõszakban, egyébként július 1.

február 28. között folyhatnak, és évente többször is végezhetõk a megadott idõszakban. Kotrásos

karbantartás esetén elsõsorban félszelvényû kotrást kell végezni, amely elrendelt belvízvédekezés

esetén bármely idõszakban, egyébként augusztus 1. és október 15. között történhet. Az

érintetlenül hagyott oldalt leghamarabb két év múlva lehet megkotorni. A megadott idõszakokon

kívül, július 1. és október 30. közötti végzett, egyéb jogszabály alapján a természetvédelmi hatóság

engedélyéhez kötött munkálatok esetében a természetvédelmi hatóság az igazgatóság

szakvéleményének figyelembevételével dönt az engedélyezésrõl.

h) A természetes vízkészletek visszatartása érdekében a csatornákon szükség szerint vízmegõrzõ

mûtárgyak építése, a már meglévõk vízmegõrzésre alkalmassá tétele szükséges.

i) Az Ásotthalmi-láprét területegységen a keresztülhaladó csatorna (Madarásztói-fõcsatorna) érintett

szakaszát kotorni, rajta földmunkával járó fenntartási munkálatokat végezni tilos.

A vidékfejlesztési miniszter 147/2012. (XII. 27.) VM rendelete

a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges

cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjérõl

szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 94. § a) és k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes

szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjérõl szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet

(a továbbiakban: R.) 4. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Hígtrágya nem juttatható ki 6%-os terepesés felett, kivéve csúszócsöves (csõfüggönyös) eljárással vagy

injektálással, amelyeknek alkalmazása 12%-ig megengedett.”

(2) Az R. 4. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az erózió megakadályozása érdekében 2%-nál meredekebb lejtésû területen olyan mûvelési módot kell

alkalmazni, amely elõsegíti a csapadékvizek talajba jutását.”

(3) Az R. 8. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) Ha a mélyalmos tartás esetén, valamint az extenzív legeltetéses állattartás ideiglenes szálláshelyein képzõdött

trágya, illetve a karámföld az e rendeletben meghatározott szabályok szerint közvetlenül termõföldre kerül, akkor

trágyatároló építése nem szükséges abban az esetben, ha a trágya felhalmozódása az istállóban vagy az ideiglenes

szálláshelyen legalább 6 hónapig biztosított. Az alkalmazott technológiának biztosítania kell, hogy ne történjen

kijuttatás az e rendelet elõírásai szerint tiltott vagy trágyázásra nem alkalmas idõszakban.”
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