Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének
……/2011. (………) önkormányzati rendelete
a természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. évi LIII.
törvény 24.§ (1) b) pontja és a 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.
1. A rendelet célja
1.§ (1) Tata város természeti értékeinek helyi védettségét megerősítse, egyes értékek
vonatkozásában – a természetvédelem szakmai követelményeinek szem előtt tartásával és az
ökológiai szempontok alapján – a védettség tényét, területi hatályát és szabályozási módját
meghatározza, illetve természetvédelmi területeket jelöljön ki.
(2) A természetvédelem helyi szintű szabályainak megállapításával aktív jogi eszközöket
biztosítson a város területén található természetvédelmi értékek, természeti erőforrások
megőrzéséhez és fenntartható fejlesztéséhez.
(3) A helyi természetvédelmi szabályozás eszközeit és gyakorlatát a nagyobb léptékű – a
Tatai - medencére illetve tágabb környezetére is kiterjedő – ökológiai folyamatok és
természetvédelmi törekvések, térségi együttműködések szolgálatába állítsa.
(4) Előmozdítsa a társadalom bevonását a természeti értékek hatékony megőrzésébe és a
széleskörű szemléletformálásba.
(5) Elősegítse a város és a térség természeti értékeinek kutatását, oktatási, ismeretterjesztési és
ökoturisztikai célú hasznosítását.
2. A védettség felülvizsgálata, védetté nyilvánítás
2.§ (1) Helyi jelentőségű természetvédelmi területek:
a) „Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Terület”
b) „8-as Réti-tó és Réti-tavak környéke Természetvédelmi Terület”
c) „Fényes-patak menti rétek Természetvédelmi Terület”
d) „Angolkert Természetvédelmi Terület”
e) „Fényes-fürdő Természetvédelmi Terület”
f) „Kálvária-domb Természetvédelmi Terület”
g) „Agostyáni Tojás-hegy Természetvédelmi Terület”
h) „Dióspusztai kastélypark Természetvédelmi Terület”
i) „Árendás-patak völgye Természetvédelmi Terület”
(2) Az (1) bekezdésben védetté nyilvánított természetvédelmi területek területi hatályát
(térképi ábrázolását) e rendelet 1. melléklete, az érintett földrészletek ingatlan nyilvántartási
adatait a 2. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi védelem alá tartozó egyedi természeti értékeket illetve egyedi tájértékeket e
rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) A védett természeti értékek köréből kivonásra került természeti területek és értékek
megőrzéséről, jellegük fenntartásáról az egyéb jogszabályokban foglaltak szerint kell
továbbra is gondoskodni.

(5) Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyes természetvédelmi területek hatékony
védelme érdekében természeti-, kezelési- és védőövezeteket jelöl ki. Ezek területi
lehatárolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. A védetté nyilvánítás indoka és célja
3.§ (1) Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Terület – kiterjedése: 591,3 ha. A védetté
nyilvánítás indokai és céljai az alábbiak:
a) a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek védelméről szóló Ramsari Egyezmény
jegyzékébe 1989. Március 17-én felvett európai jelentőségű madárgyülekezőhely
megőrzése,
b) a vízi és vízparti élőhelyek növénytársulásainak, állatközösségeinek fenntartása, védelmi
helyzetük elősegítése,
c) a városképileg is kiemelkedő jelentőségű tó természeti és kultúrtörténeti érték együttesének
megőrzése,
d) a rekreáció, a természetvédelmi oktatás, ismeretterjesztés és zöldturizmus lehetőségeinek
biztosítása.
(2) 8-as Réti-tó és Réti-tavak környéke Természetvédelmi Terület – kiterjedése: 75,8 ha.
A védetté nyilvánítás indokai és céljai az alábbiak:
a) a tatai városhatár természetközeli arculatának megőrzése,
b) a tó, rét- és legelőterületek, nádasok és patakparti ligeterdők életközösségeinek, védett
növény együttesének (különösen a nagy aggófű termőhelyének) fenntartása,
c) a hagyományos gazdálkodás, állattartás feltételeinek biztosítása,
d) a természetvédelmi ismeretterjesztés lehetőségeinek elősegítése.
(3) Fényes-patak menti rétek Természetvédelmi Terület – kiterjedése: 59,2 ha. A védetté
nyilvánítás indokai és céljai az alábbiak:
a) a tatai városhatár természetközeli arculatának megőrzése,
b) a rét- és legelőterületek, nádasok és patakparti ligeterdők életközösségeinek, védett növény
együtteseinek fenntartása,
c) a hagyományos gazdálkodás, állattartás feltételeinek biztosítása,
d) a természetvédelmi ismeretterjesztés lehetőségeinek elősegítése.
(4) Angolkert Természetvédelmi Terület – kiterjedése: 70,5 ha. A védetté nyilvánítás
indokai és céljai az alábbiak:
a) az 1782-ben, az ország első angolparkjaként létrehozott park jellegének fenntartása,
helyreállítása,
b) az erdőterületek, vizes és vízparti élőhelyek természetközeli jellegének megőrzése,
c) a rekreáció, bemutatás és ismeretterjesztés lehetőségeinek biztosítása.
(5) Fényes-fürdő Természetvédelmi Terület – kiterjedése: 33,0 ha. A védetté nyilvánítás
indokai és céljai az alábbiak:
a) az elapadt és újra a felszínre törő tatai karsztforrások egykor legbővizűbb forráscsoportja
környezetében kialakult vízi, lápréti és láperdei növény együttes és állatvilág megőrzése,
b) a rekreáció kiemelt lehetőségeinek biztosítása.
(6) Kálvária-domb Természetvédelmi Terület – kiterjedése: 7,9 ha. A védetté nyilvánítás
indokai és céljai az alábbiak:
a) az 1958-ban országos jelentőségűvé nyilvánított Kálvária-dombi Geológiai
Természetvédelmi Területhez szervesen csatlakozó területrészek természetvédelmi
jellegének biztosításával a Kálvária-dombnak, mint kiemelkedő geológiai és műemlékikultúrtörténeti érték együttesnek – így a tájrendezett nyugati bányaudvar, az egykori
Szent- Iván-hegyi kápolna és barokk Golgota szoborcsoport – megőrzése,

b) az Izraelita temető, mint a tatai zsidóság jelentős emlék együttesének és a temető örökzöld
növényzetének fenntartása.
(7) Agostyáni Tojás-hegy Természetvédelmi Terület – kiterjedése: 1,0 ha. A védetté
nyilvánítás indokai és céljai az alábbiak:
a) az agostyáni falukép jellegzetes elemét nyújtó terület jellegének fenntartása,
b) oktatási bázisterület biztosítása a térségben folytatott környezeti neveléshez.
(8) Dióspusztai kastélypark – kiterjedése: 5,6 ha. A védetté nyilvánítás indoka és célja az
egykori ménesbirtok környezetében kialakított tájképi jelentőségű legelőterületek fenntartása.
(9) Árendás-patak völgye Természetvédelmi Terület – kiterjedése: 35,0 ha. A védetté
nyilvánítás indokai és céljai az alábbiak:
a) az agostyáni községhatár tájképi értékeinek megőrzése,
b) az Árendás-patak völgyében kialakult rét- és legelőterületek életközösségeinek védelme,
c) a természeti és táji értékek fenntartása a kialakult állat- (mindenekelőtt ló-) tartás révén,
d) a rekreáció és bemutatás lehetőségeinek biztosítása.
4. Általános természetvédelmi előírások
4.§ (1) A tilalmak, korlátozások illetve a természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött
tevékenységek körét természetvédelmi övezetenként – természeti-, kezelési- és védő
övezetekre vonatkozóan – kell meghatározni.
(2) Az egyes természetvédelmi területek természeti övezeteinek kiterjedése nem
csökkenthető.
(3) Az egyes övezetekre vonatkozó tilalmak, korlátozások és a természetvédelmi hatóság
engedélyéhez kötött tevékenységek köre nem csökkenthető, az előírások csak szigorító
jelleggel módosíthatók.
5. A természetvédelmi területek egyes övezeteire vonatkozó előírások
5.§ (1) A természetvédelmi területek 3 fajta övezetre tagolódnak, ezek a természeti övezet, a
kezelő övezet és a védő övezet.
(2)
Természeti övezetben nem végezhető
a) a természeti értékek jelentős zavarásával, károsodásával járó vízügyi munkálatok,
vízkivétel, vízkormányzás (kivéve, ha azok természetvédelmi céllal történnek);
b) erdő, rét, legelő művelési ágának megváltoztatása;
c) gyepfeltörés, tárcsázás;
d) növény védőszer és műtrágya környezetbe juttatása;
e) erdőrészlet tarvágása;
f) fény-, zaj- vagy egyéb zavaró hatással járó munkálatok illetve tevékenységek;
g) sugárzó, rádiójeleket kibocsájtó/továbbító berendezés telepítése;
h) mindennemű építési tevékenység és telekalakítás, kivéve azon eseteket, amennyiben az
kifejezetten természetvédelmi célokat szolgál;
i) a madarak és a vadállomány bármilyen eszközzel történő riasztása, vadászata;
j) mesterséges vadtartás, tenyésztés illetve vadfajok kibocsátása;
k) horgászati, halászati tevékenység;
l) járművel, gépjárművel történő behajtás, vízterület esetében vízijárművel történő behajtás
-kivételt képez a természetvédelmi érdekből a természetvédelmi kezelő illetve hatóság
részéről történő behajtás -;

m) a terület légterében légi járművel történő közlekedés illetve táv irányítható légi eszköz
használata 1000 méter magasság alatt;
n) tűzgyújtás, kivéve, ha azt a természetvédelmi hatóság rendeli el;
o) a terület üdülés és sportolás céljára történő bármilyen igénybevétele;
p) egyéb, a természeti övezet jellegét veszélyeztető tevékenység
(3)
Természeti övezetben a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges:
a) a területen történő tartózkodáshoz, megfigyeléshez;
b) a természetvédelmi kezelési tervekben leírtaktól eltérő területkezelői tevékenység
végzéséhez vagy felhagyásához;
c) állattartás, legeltetés végzéséhez;
d) növényzet égetéséhez, kaszálásához illetve gyűjtéséhez.
(4)
Kezelési övezetben nem végezhető:
a) A forgalom elől elzárt illetve közútnak nem minősülő sétányokra, szilárd burkolattal el
nem látott utakra motorkerékpárral illetve gépjárművel történő behajtás. A
természetvédelmi hatóság csak a szolgálati, termelési vagy kezelési, továbbá sport
tevékenységet végző feladatokat ellátó személyek, szervezetek részére adhat írásbeli
engedélyt a behajtáshoz. Az engedélynek tartalmaznia kell:
aa) az engedély számát,
ab) az engedélyes nevét, lakcímét (székhelyét, telephelyét),
ac) a gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, a maximális megengedett
tengelyterhelés értéket,
ad) az engedély érvényességi idejét, térbeli hatályát,
ae) a védelem érdekében szükséges esetleges korlátozásokat.
b) A Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Terület vonatkozásában a tavon motoros hajók
üzemeltetése. Ez alól csak a tavon termelési és szolgáltató céllal működő gazdálkodó és
kezelő szervezetek, valamint a tavon víziállással rendelkező kajak-, evezős- és vitorlás
sportegyesületek képeznek kivételt. Ezen sportegyesületek összesen legfeljebb 6 motoros
hajót üzemeltethetnek, a hivatalos versenynaptárukban szereplő versenyek idejére, illetve
városi rendezvények alkalmával a mentő- és kísérőhajók számát az egyéb jogszabályok
figyelembevételével kell meghatározni.
c) A természeti övezet természeti értékeit veszélyeztető, illetve károsító tevékenység végzése.
d) A földrészletek művelési ágának, méretének, alakjának megváltoztatása, kivéve a természet
védelmét szolgáló beavatkozásokat.
(5)
Kezelési övezetben a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges:
a) A Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Terület, valamint az Angolkert Természetvédelmi
terület vonatkozásában mindennemű fényreklám, világítótest elhelyezéséhez,
üzemeltetéséhez illetve egyéb fény- és/vagy hanghatással járó rendezvény - pl. tüzijáték –
lebonyolításához.
b) A tavakon belsőégésű motorral hajtott vízijárművek, motoros hajók, távirányításos
modellek használatához, beleértve a közforgalmú, termelési és szolgálati célú, valamint a
sportversenyekre, edzésekre mentés céljából kirendelt motoros hajókat is.
c) Mindennemű építési tevékenységhez és telekalakításhoz.
(6)
Védőövezetben nem végezhető:
a) A természetvédelmi területek belsőbb (kezelési, illetve természeti) övezeteit károsító illetve
veszélyeztető tevékenység végzése.
b) Ipari tevékenység végzése, illetve ilyen célt szolgáló létesítmények elhelyezése.
c) A környezet szennyezésével, illetve védett természeti érték károsításával járó gazdálkodási
mód, területhasználat.
d) A természeti értékek jelentős zavarásával járó létesítmény elhelyezése illetve tevékenység
végzése.

(7)
Védő övezetben a természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges:
a) A földrészletek művelési ágának megváltoztatásához.
b) Építési tevékenységhez.
c) Határértéket meghaladó zajhatással illetve szennyező anyag kibocsájtásával járó
tevékenység végzéséhez.
(8) A természetvédelmi területekre vonatkozó egyéb előírások tekintetében a védett területek
természetvédelmi kezelési-fenntartási tervében foglaltakat kell alkalmazni, az abban nem
szabályozott kérdésekben pedig a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. megfelelő
rendelkezéseit kell alapul venni.
(9) A Fényes-fürdő Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelésére vonatkozó
kezelési utasítást e rendelet 4. számú melléklete szerinti kezelési irányelv alapján kell
alkalmazni.
6. A védett természeti értékek fenntartásának, kezelésének anyagi alapja
6.§ (1) A védetté nyilvánított természeti értékek kezeléséhez, fenntartásához, bemutatásához,
helyreállításához szükséges költségek fedezetéről az önkormányzat az éves költségvetésében
illetve a helyi környezetvédelmi alap útján gondoskodik.
(2) Természetvédelmi terület kezelésével, természetvédelmi kezelői feladatokkal más, arra
alkalmas szervezet is megbízható.
(3) A természetvédelmi kezeléssel megbízott szervezeteknek a fenntartáshoz szükséges
kiadásaik fedezeteként az önkormányzat a természetvédelmi területek természeti övezetei
esetében 1000,- Ft/ha, a kezelési- és védő övezetek esetében 500,- Ft/ha összeget biztosít.
(4) A természetvédelmi hatóság részéről kiszabott bírságokból befolyt összeget az érintett
természeti érték fenntartására, helyreállítására, kezelésére kell fordítani.
(5) A természetvédelmi feladatokkal megbízott polgári természetőrök munkájukat díjazás
nélkül látják el. A természetvédelmi hatóság előzetes felkérése alapján történő feladat ellátás
során felmerülő tényleges költségeiket a környezetvédelmi alap terhére meg kell téríteni.
7. A társadalom bevonása a védett természeti értékek megőrzésébe
7.§ (1) Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a védett természeti értékek
megőrzésére - a vonatkozó jogszabályokban biztosított lehetőségek szerint – önkormányzati
természetvédelmi őrt foglalkoztathat, illetve polgári természetőrt vonhat be a hatékonyság
fokozására.
(2) A védett természeti értékek fenntartása érdekében a Képviselő-testület Társadalmi
Természetvédelmi Kerekasztalt hoz létre. A Természetvédelmi Társadalmi Kerekasztal
résztvevői
a)
a képviselő-testület környezetvédelemmel foglalkozó bizottságának tagja,
b) Tata Város Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó ügyintézője,
c) a környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek képviselő,
d) a természetvédelmi területek kezelésével megbízott szervezetek képviselője,
e) a város területén működő polgári természetőrök, önkormányzati természetvédelmi őrök,
(3) A Társadalmi Természetvédelmi Kerekasztalt a résztvevők kezdeményezésére szükség
szerint, de évente legalább egy alkalommal hívja össze Tata város polgármestere. A
részvételre jogosultak köre a Társadalmi Természetvédelmi Kerekasztal javaslata alapján
módosítható.

(4) A Társadalmi Természetvédelmi Kerekasztal egyszerű szótöbbséggel dönt. Javaslatokat
fogalmaz meg az önkormányzat részére.
8. Szabálysértés, természetvédelmi bírság
8.§ (1) Szabálysértést követ el és 50.000,- Ft pénzbírsággal büntethető az, aki
a) védett egyedi természeti értéken illetve annak közvetlen környezetén engedély nélkül
bárminemű változtatást eszközöl,
b) természetvédelmi területen arra ki nem jelölt helyen tüzet rak,
c) természetvédelmi terület közforgalom elől elzárt részére engedély nélkül
motorkerékpárral illetve gépjárművel behajt, vagy ott tartózkodik,
d) természetvédelmi területen hulladékot helyez el,
e) az 5. §-ban meghatározott, a természetvédelmi területek védőövezeteire vonatkozó
előírásokat megszegi.
9. Záró rendelkezések
9.§ (1) A rendelet a 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól
szóló 21/1999.(VII.10.) önkormányzati rendelet.
Tata, 2011.
……………………………………..
Michl József
Polgármester

…………………………………………
Dr. Kórósi Emőke
jegyző

a természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól
szóló ………../2011.(……) önkormányzati rendelet 1. melléklete

a természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól
szóló ………../2011.(……) önkormányzati rendelet 2. melléklete
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Helyrajzi szám

Terület

Művelési ág

Tulajdonos,
kezelő

Megjegyzés

Tófarok
2

3167/1

Kb. 18 ha

Tó

Kezelő:
ÉDUKÖVIZIG

3

3167/3

6.0174

Közterület

Önkormányzat

Öreg-tó Remeteségi mólót a
Fáklya utcával
összekötő délre eső
tórészlet

Derítő-tavi égeres
4

0385/3 A

2.7547

Nádas

Önkormányzat

5

B

0.8233

Erdő

Önkormányzat

Árok

ÉDUKÖVIZIG

Csatorna

Kezelő:
ÉDUKÖVIZIG

6

0390/1

Derítő-tavi mocsár
7

0377/2

3.4086

8

0438

Csatorna

9

0424/6

Nádas

Tatai MG Rt

B) Kezelési övezet
1

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Terület

Művelési ág

Tulajdonos,
kezelő

Megjegyzés

2

1838

5.2592

Önkormányzat

3

1840

1.1757

Középiskola és
sportcsarnok

Önkormányzat

4

1836/2

1.0875

Erdő

VEFAG

5

1855

1.2224

6

1851

1.3042

Önkormányzat
Kastély és udvar

Kórház

Kezelő: Műemlé- Kastélypark
kek Állami
Gondnoksága

7

1861

0.3195

8

1854

0.6919

9

1842

1.4278

10 1850/8

Lakóház, udvar

Hajdú Utca 15.
Szám alatti
Társasház

Kórház udvar

Önkormányzat

Kórház park

Kollégium

Önkormányzat

Gimn. sportpálya

0.2530

Lovasiskola

Magántulajdon

Lovarda

11. 1841

1.5751

Sporttelep

Magántulajdon

Lovarda ugrató

12 1865/1

0.0108

Önkormányzat

Udvar

13 1849/3

0.8989

Beépítetlen terület Magántulajdon

14 3163/2

0.3548

Közpark

Önkormányzat

15 3106/1

0.4920

Közpark

Önkormányzat

Tópart u.

16 3106/2

0.0218

Épület

Önkormányzat

Udvar

17 3167/1

219.2830

Tó

Kezelő:
ÉDUKÖVIZIG

Öreg-tó

18 3167/2

0.2599

Gazdasági épület, Kezelő:
udvar
ÉDUKÖVIZIG

Kert

19 3167/3

6.0164

Közterület

Önkormányzat

Közterület

20 3167/4

23.1622
(1.6193)

Közpark

Önkormányzat

21 3167/5

15.5050
(14.5050)

Közterület

Önkormányzat

Közterület

22 3168/1

0.5373
(0.5299)

Közterület

Önkormányzat

Közterület

23 4002

0.6586

Díszkert

Önkormányzat

Grill előtt

24 4008

2.2063

Közterület

Önkormányzat

Közterület

25 4011

0.9488

Üdülőépület,
udvar

VEFAG

Üdülőterület

26 4012/1

4.4957

27 4031

1.7935

Közterület

Önkormányzat

Közterület

28 4027

3.4887

Erdő, út

Önkormányzat

Kert

29 4250

4.1325

ÉDUKÖVIZIG

Kert

30 4144/1

3.1732

Erdő, árok, út

Önkormányzat

Fenyves erdő

31 4249/4

0.2880

Üdülőépület

Kezelő: Magyar Táborhely
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

32 4249/2

0.2878

Beépítetlen terület Magánszemély

Kert

33 4249/5

3.5358

Táborhely

Önkormányzat

Táborhely

34 4249/3

0.3057

Közút

Önkormányzat

Közterület

35 4144/19

4.0851

Erdő és út

Önkormányzat

36 4142/1

0.0952

Beépítetlen terület Magánszemély

ESÉLY
Alapítvány

Old Lake Pub

37 4099/9

0.5684

Beépítetlen terület Önkormányzat

38 4246

2.1709

Beépítetlen terület Önkormányzat

39 4225/47

0.8544

Beépítetlen terület Önkormányzat

40 4142/5

0.0747

Beépítetlen terület Önkormányzat

41 4143

0.0750

Közút

Önkormányzat

42 4017/10

5.1101

Közpark

Önkormányzat

Park

Önkormányzat
Kezelő.
ÉDUKÖVIZIG

43 4012/10
44 4251

0.1186

Vízfolyás

45 4252/12

20.3259

Beépítetlen terület Önkormányzat

46 4252/15

3.9736

Erdő

Bp. XI. ker.
Újbuda Önkorm.

47 4347

0.3751

Közterület

Önkormányzat

48 4252/7

8.2972

Beépítetlen terület Önkormányzat

49 4252/9

0.1849

Beépítetlen terület Önkormányzat

50 4252/10

0.3115

Beépítetlen terület Önkormányzat

51 4252/11

0.2076

Beépítetlen terület Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő
Zrt.

52 4253/2

7.6358

Erdő

VEFAG

53 4507/19

1.0630

Közterület

Önkormányzat

54 4536

0.5716

Közterület

Önkormányzat

55 4561

0.2071

Közterület

Önkormányzat

56 4569

0.4087

Közterület

Önkormányzat

57 4586

0.1511

Közterület

Önkormányzat

58 4252/13

0.4547

Beépítetlen terület Önkormányzat

59 4252/14

0.2054

Beépítetlen terület Önkormányzat

60 0361/4

1.0251

Erdő

Önkormányzat

61 0370/2

1.2239

Erdő

Önkormányzat

62 0368/2

1.4970

Erdő

Önkormányzat

63 0377/1

4.4699

Mocsár

Derítő Horgász
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

64 0394/2

29.2232

Ülepítő-tó

Derítő Hogrász
Kereskedelmi
Szolgáltató Kft

65 0378

1.6882

Erdő

Tatai MG Rt

66 0379/1

18.8781

Erdő

VEFAG

67 0364

17.0302

Erdő

Kezelő: VEFAG

68 0355/4

10.0940

Erdő + udvar

Tatai MG Rt

Vértesszőlősi út
Patak

Derítő-tó

Tulád

69 0359/10

22.4690

Erdő, tó, szántó

Önkormányzat

70 0353/20

11.7820

Erdő

Önkormányzat

71 0442

5.9997

Erdő, sportpálya

Old Lake-Holding
Vagyonkezelő és
Kereskedelmi Zrt.

72 0443/4

6.5984

Erdő, gyep

Tatai MG Rt

73 0443/3

1.7468

Kastély + park

Tatai MG Rt

74 0446

1.5613

Erdő

Kezelő: VEFAG

75 0444

2.4655

Erdő, szántó

Kezelő: VEFAG

76 0363/7

6.4114

Erdő

VEFAG

77 0361/5

1.7100

Erdő

VEFAG

78 0355/1

0.7380

Fácántelep erdő

Tatai MG Rt

79 0355/6

8.8358

Erdő

Tatai MG Rt

80 0381

9.4005

Erdő

Önkormányzat

81 0385/3

3.5780

Erdő, nádas

Önkormányzat

82 0385/1

1.7681

Erdő, nádas

Önkormányzat

83 0412/75

20.0358

Erdő, gyep

Önkormányzat

84 0394/1

1.0509

Erdő, legelő

Magánszemély

85 0392

0.3493

Erdő

Kezelő: VEFAG

86 0378

1.7882

Erdő

Tatai MG Rt

87 0353/16

11.6833

Erdő

Önkormányzat

88 0359/8

0.4655

Erdő

Kezelő: VEFAG

Shell kútnál

89 0359/9

1.5261

Erdő

Kezelő: VEFAG

Shell kútnál

90 0361/6

1.9127

Erdő

Kezelő: VEFAG

Shell kútnál

91 0377/3

0.6082

Erdő

Kezelő: VEFAG

Ülepítő, tófarok

92 0412/76

2.1117

Erdő

Kezelő: VEFAG

Tófarok

93 0417/2

0.2097

Erdő

VEFAG

2. 8-a Réti-tó és Réti-tavak környéke Természetvédelmi Terület

A) Természeti övezet
1

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Terület

Művelési ág

Tulajdonos,
kezelő

Megjegyzés

2

1364/4

6.0000

Csever árok jobb
oldala

Önkormányzat

3

1363/5

8.8465

Mocsár, erdő

Tatai MG Rt

4

1363/27

10.5259

Gyep, legelő

Önkormányzat

Hamari Dániel
területéből

5

088/6

32.1784

Halastó, kivett
árok

Önkormányzat

8-as Réti tó

B) Kezelési övezet
1

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Terület

Művelési ág

Tulajdonos,
kezelő

Megjegyzés

2

067/13

20.3121

Gyep

Magánszemély

3

088/3

4.6947

Tó

Tatai MG Rt

4

089

7.4810

Legelő

MG TSZ Tata

5

083/3

22.9945

MG TSZ Tata

C) Védő övezet
1

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Terület

Művelési ág

Tulajdonos,
kezelő

Megjegyzés

2

088/1

5.000

Látóhegy alja

3

088/1

1.0553

Tatai MG Rt

3. Fényes-patak menti rétek Természetvédelmi Terület

A) Természeti övezet
1

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Terület

Művelési ág

Tulajdonos,
kezelő

Megjegyzés

2

067/13 c

3

069 b

B) Kezelési övezet
1
2

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Terület

Művelési ág

Tulajdonos,
kezelő

Megjegyzés

067/13 a

C) Védő övezet
1

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Terület

Művelési ág

Tulajdonos,
kezelő

Megjegyzés

2

067/13 b

3

069 a

4. Angolkert Természetvédelmi Terület

A) Természeti övezet
1

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Terület

Művelési ág

Tulajdonos,
kezelő

Megjegyzés

2

3304/5 (részben) 17.9639

Tó, díszkert

Önkormányzat

3

3309/1 (részben) 5.6746

Közpark

Önkormányzat

4

3309/2 (részben) 0.2554

Árok

Önkormányzat

Hátsó terület

B) Kezelési övezet
1

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Terület

Művelési ág

Tulajdonos,
kezelő

Megjegyzés

2

3304/5 (részben) 17.9639

Tó, díszkert

Önkormányzat

3

3304/7

0.5480

Közpark

Önkormányzat

4

3304/4

9.9366

Közút

Önkormányzat

5

3306/3

4.36

Közút

Önkormányzat

6

3307/1

0.2590

Kis tó

VÍZMŰ

7

3307/2

0.5539

Közpark

Önkormányzat

8

3310/8

0.0376

Lakóház, udvar

Társasháztulajdon Pezsgőgyár előtt
(Baji út 53. D)

9

3306/2

0.1979

Kis tó

Önkormányzat

10 3307/2

0.5539

Közpark

Önkormányzat

11 3307/3

0.0527

Árok

Önkormányzat

12 3310/4

0.0047

Közterület

Önkormányzat

13 3310/2

0.8013

Közpark
4 soros hárs

Önkormányzat

Dobi Szakm. K.

14 3310/5

1.5995

Udvar

Önkormányzat

Pezsgőgyár előtt

15 3309/1

Közpark

Önkormányzat

Hátsó terület

16 3309/2 (részben) 0.2554

Árok

Önkormányzat

17 3308/2

0.0068

Templom

Kezelő: Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

18 3306/5

0.1372

Szabadtéri színpad Önkormányzat
Kezelő: Tatai
Városkapu
Közhasznú Zrt.

19 3306/6

0.0084

Lakóház, udvar

Önkormányzat

20 3305/5

0.2865

Napközis tábor

Önkormányzat

21 3305/1

0.1776

Udvar

ÉDRV Tatabánya

22 3305/2

0.1489

Kristály strand

Önkormányzat

23 3305/4

0.3751

Kristály strand

Önkormányzat

24 3305/8

0.0776

Közút

Önkormányzat

25 3306/8

0.1654

Közpark

Önkormányzat

26 3306/4

0.0388

Irodaház kerti lak

Kezelő: Magyar
Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.

Pálma park

C) Védő övezet
1

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Terület

Művelési ág

Tulajdonos,
kezelő

Megjegyzés

2

3303/6

0-3920

Pezsgőgyár és
udvar

Borgazdasági RT.
Budafok

3

3309/7

0.3633

Gazdasági épület, M és P Borászati
udvar
és Kereskedelmi
Kft.

Baji út 3309/7
Pezsgőgyár és udvar

4

3308/1

19.2842

Sporttelep

Kezelő: Nemzeti
Sportközpontok

Edzőtábor

5

3304/3

3.4435

Sporttelep

Önkormányzat

5. Fényes-fürdő Természetvédelmi Terület

A) Természeti övezet
1

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Terület

Művelési ág

Tulajdonos,
kezelő

Megjegyzés

2

1363/12

Szántó

Magánszemély

3

1363/14

Strandfürdő

Önkormányzat

B) Kezelési övezet
1

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Terület

Művelési ág

Tulajdonos,
kezelő

Megjegyzés

2

1363/9

Szivattyúház

Vértesi Erőmű Zrt.

3

1363/29

Beépítetlen terület Európa Camping Kft.

C) Védő övezet
1

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Terület

Művelési ág

Tulajdonos,
kezelő

Megjegyzés

2

1363/14

Strandfürdő

Önkormányzat

6. Kálvária-domb Természetvédelmi Terület

A) Kezelési övezet
A
B
1 Helyrajzi szám
Terület

C

D
Művelési ág

E
Tulajdonos,
kezelő

Megjegyzés

2
3
4

7. Agostyáni Tojás-hegy Természetvédelmi Terület

A) Kezelési övezet
1

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Terület

Művelési ág

Tulajdonos,
kezelő

Megjegyzés

2

1.0000

Magánszemély

8. Árendás-patak völgye Természetvédelmi Terület

A) Természeti övezet
1

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Terület

Művelési ág

Tulajdonos,
kezelő

Megjegyzés

12.0000

2

B) Kezelési övezet
1

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Terület

Művelési ág

Tulajdonos,
kezelő

Megjegyzés

2

23.0000

Gyep

Magánszemély

9. Dióspusztai Kastélypark Természetvédelmi Terület

A) Kezelési övezet
1

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Terület

Művelési ág

Tulajdonos,
kezelő

Megjegyzés

2

0135 a

Bábolna Rt.

3

0139

4

0140/3 a

Közút

Önkormányzat
Bábolna Rt.

B) Védő övezet
1

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Terület

Művelési ág

Tulajdonos,
kezelő

Megjegyzés

2

0135 c, d, f, g, h

Bábolna Rt.

3

0138 a,b

Bábolna Rt.

4

0140/3 c

Bábolna Rt.

a természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól
szóló ………../2011.(……) önkormányzati rendelet 3. melléklete
A helyi védelem alá tartozó egyedi természeti értékek

A) Védett fasorok, facsoportok
1

A

B

C

Érték megnevezése

Helye

Tulajdonos / kezelő

2

Vadgesztenye fasor

Fényes fasor

Önkormányzat

3

Vadgesztenye fasor

Hattyúliget utca

Önkormányzat

4

Platán- és Jegenyenyárfák

Erzsébet királyné tér

Önkormányzat

B) Magányos fák
1

A

B

C

Érték megnevezése

Helye

Tulajdonos / kezelő

2

Kocsányos tölgy Quercus robur

Alkotmány utca 2.

Önkormányzat

3

Eltérő levelű magas kőris
Fraxinus excelsior

Váralja út (Nepomuki híd)

Önkormányzat

4

Platán Platanus acerifolia

Rendelőintézet - PROFI

PROFI

5

Platán Platanus acerifolia

Váralja út (Nepomuki híd)

Önkormányzat

6

Platán Platanus acerifolia

Hajdú utca 50.

Önkormányzat

7

Kislevelű hárs Tilia cordata

Bartók Béla út (Büdös-kút)

Önkormányzat

8

Kislevelű hárs Tilia cordata

Vasútállomás

MÁV

9

Platán Platanus acerifolia

Alkotmány utca 3. előtti
közterület (3114 hrsz.)

Önkormányzat

a természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól
szóló ………../2011.(……) önkormányzati rendelet 4. melléklete

A Fényes-fürdő Természetvédelmi Terület
kezelési irányelvei
Gyakorlati célkitűzések
Természeti értékek fenntartása, a terület természetvédelmi érdekekkel összhangban álló
hasznosításának biztosítása
a) A források és vízfolyások természetes állapotának javítása, de legalább a jelenlegi állapot
megőrzése.
b) A csatornák és az azok körül kialakult természetközeli társulások (ligeterdők) területének
megőrzése.
c) A területen található láprétfolt területének megőrzése, a zavarás csökkentése.
d) Az égerligetek peremterületein az illegális vízelvezetések és lecsapolások felszámolása.
e) A kezelési területen található feltöltődött tó és mocsárrendszer részleges a
természetvédelmi szempontokat szem előtt tartó rehabilitációja és a kielégítő vízpótlás
biztosítása.
f) A tájidegen növényfajok lecserélése őshonos fajokra, illetve az agresszív adventív fajok
visszaszorítása kifejezetten a kezelési terület természetvédelmi prioritású részein.
g) A nem védett, de értékes peremterületek fokozatos védetté nyilvánítása.
h) A fürdő új, alternatív szolgáltatásainak reklámozása, a megfelelő marketing stratégia
kidolgozása.
i) A természetvédelmi kezelésben lévő területek ökológiailag indokolt fenntartása, kezelési,
rehabilitációs munkálatainak elvégzése illetve, elvégeztetése.
j) A kezelési terület természetvédelmi szempontból értékes részeinek korlátozott körülmények
között történő alternatív hasznosítása (erdei iskola, ökoturizmus), az ehhez szükséges
infrastrukturális (tanösvény, információs táblák, ökoház) és személyi feltételek megteremtése.
A Fényes-fürdő Természetvédelmi Terület természeti értékeinek megóvását célzó
természetvédelmi kezelési feladatok a következők:

Kiemelten fontos feladatok
1. Adatgyűjtés
A tervezett felújítási, beruházási, rehabilitációs munkálatok kivitelezésére kerülő területek
vegetációtérképezése a kivitelezést megelőző 1-2 évben.
Cél: Az így szerzett információk nagy segítséget nyújtanak a természetvédelmi hatóság, a
megbízó és kivitelező számára egyaránt, mert: szükség esetén módosítani lehet a határokat.
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője.
Időpont: A beruházást megelőző 1-2 évben, a tervezés megkezdése előtt.
A védett növényfajok állományának felmérése
Cél: Védett növényfajok elterjedésének és állománynagyságának ismerete nélkül nem
biztosítható élőhelyük védelme, és nem mérhető a természetvédelmi kezelés eredményessége
sem. Ezért a területen előforduló védett növényfajok állományait rendszeresen monitorozni
kell azok virágzási időszakában.
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője.

Időpont: Az adott növényfaj virágzási időszakában.
A ritka gerinctelenek monitorozása
Cél: A területen élő ritka gerinctelenek (puhatestűek, ízeltlábúak) előfordulásának
feltérképezése és populáció nagyságának becslése.
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője.
Időpont: Évente egy felmérés, május és szeptember között.
2. Kezelés
A víztestek jó állapotának fenntartása
Az év minden szakában biztosítani kell a forrásokból a csatornákba jutó, illetve a tavakban
lévő víz megfelelő minőségét és mennyiségét, akár mesterséges vízpótlás segítségével is.
Cél: A csatornákban a jó állapot fenntartása, az áramlási viszonyok megőrzése.
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője és a strandfürdő üzemeltetője.
Időpont: Folyamatosan, amikor a vízviszonyok megkövetelik a beavatkozást.
A terület nádasainak kezelése
A kezelési területen nagyobb foltokban a horgásztó és a feltöltődött tó és mocsárrendszer
területén található nádas, amely kezelést igényel. Ennek oka a nád öregedésének és a tavi
szukcessziós folyamatoknak a lelassítása. A kezelés módja a nádvágás, amit minden estben a
tél folyamán február 15.-ig be kell fejezni. A nádvágás során ügyelni kell a nádas
mozaikosságának megőrzésére (a teljes terület ne ugyanabban az évben kerüljön learatásra).
Ügyeljük arra, hogy a tarló magassága megfelelő legyen, mert 10-12 cm. alatti tarló
magasság esetén megsérülhet a nád rhizómája és a növény elhal. A terület adottságai és a
nádas méretei nem igényelnek gépi aratást. A learatott nádat minden estben távolítsuk el a
területről, és lehetőleg gondoskodjunk annak célszerű felhasználásáról.
Cél: Az egészséges, mozaikos nádas hosszútávú fenntartása.
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője illetve a horgászegyesület.
Időpont: december 1- február 15
A kiszáradó kékperjés láprétfolt kezelése
A kezelési területen található kiszáradó kékperjés láprétfolt rehabilitálása és kezelése
elsődleges célkitűzés. A területet a beerdősülés fenyegeti, ezért haladéktalanul meg kell
kezdeni a láprét területén található fák, bokrok és cserjék irtását. Az itt található nyírfákat
(Betula pendula) és az egzótákat (akác, jegenyenyár, platán) ki kell vágni, a ligeterdő és a
láprét perem területén a fás szárú újulatot gyéríteni kell! Az erdő és a tisztás közötti
határvonalat élesen meg kell rajzolni és fenn kell tartani. Ezeket a munkálatokat a vegetációs
periódus kezdete előtt, a tél folyamán el kell végezni!
A terület kezelése kézi vagy könnyűgépes kaszálással megoldható. A kaszálást évente
egyszer, nyár végén, (július- augusztus) kell elvégezni. A növényi anyagot minden esetben a
területről el kell távolítani!
Cél: A kiszáradó kékperjés láprétfolt hosszútávú fenntartása.
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője.
Időpont: Előzetes rehabilitáció december - február, rendszeres kezelés július-augusztus.
A mesterséges gyepterületek kezelése
A fürdő nagy részének területét vetett rétek és legelők, illetve a kertvárosok Á-NÉR
(Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer) kategóriába tartozó élőhelyek alkotják. A
strand és üdülő övezet vetett gyep és pázsit területeit folyamatosan, évente többször kasszálni
kell a gyomosodás elkerülése érdekében. A kezelés módja gépi kaszálás.

Cél: A mesterséges élőhely fenntartása, a gyomosodás elkerülése.
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője és a strandfürdő üzemeltetője.
Időpont: Évente több alkalommal, az időjárási viszonyok és az élőhely állapotának
függvényében.
A hosszú palka védelme
A hosszú palka termőhelyeinek védelme érdekében a kezelési területen található csatornák
mentén a partszegélybe vágott horgász állások és kitaposott ösvények veszélyeztetik a csak itt
előforduló növény fennmaradását. Ezért azon csatornák mentén, ahol a növény előfordul meg
kell szüntetni az illegális ösvényeket és horgászállásokat, amelyek megbontják a part
integritását. Az intézkedésekre tiltó táblákkal kell felhívni a figyelmet.
Cél: A hosszú palka védelme.
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője.
Időpont: Folyamatosan.
Engedélyezett tevékenységek ellenőrzése
Ellenőrizni kell, hogy a hatósági engedéllyel folyó munkák az engedélynek megfelelően
folynak-e. Az engedély nélküli vagy attól eltérő tevékenységek esetén intézkedni kell azok
felfüggesztéséről.
Cél: Az illegális vagy az engedélyezett tevékenységtől eltérő munkák kiszűrése és
felfüggesztése.
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője.
A hatósági táblák meglétének ellenőrzése
Rendszeresen ellenőrizni kell a hatósági táblák meglétét. Hiányuk vagy megrongálódásuk
esetén gondoskodni kell pótlásukról.
Cél: A hátósági rendeletek érvényre juttatása és a vendégek tájékoztatása.
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője.
A területre látogatók teljes körű tájékoztatása
Gondoskodni kell a területen található információs táblák felújításáról, illetve újak
kihelyezéséről.
El kell készíteni egy a területről szóló írásos anyagot, amely a fürdőpark szolgáltatásait
bemutatja és ajánlja. Ebben részletesen ki kell térni az itt található természeti értékekre és a
strandfürdő alternatív szolgáltatásaira. Ki kell dolgozni egy hatékony marketing stratégiát.
Cél: A területre látogatók minél szélesebb körű tájékoztatása.
Felelős: A strandfürdő üzemeltetője
Adventív és gyomfajok állományának visszaszorítása
A teljes kezelési területen gondoskodni kell a gyom és az adventív növényfajok
visszaszorításáról. Ezt a vegetációs időszakban kell elvégezni több alkalommal, úgy hogy a
növényeknek ne legyen lehetősége a magszórásra.
Cél: A terület természetes társulásainak megőrzése, kedvező közegészségügyi állapot
fenntartása az allergén pollentermelő növények irtásával.
Felelős: A strandfürdő üzemeltetője és a természetvédelmi kezelő.
3. Adminisztráció
A Fényes- fürdő Természetvédelmi Terület védelmi zónáinak kialakítása

A kezelési területen ki kell jelölni a természeti prioritások zónáját, a kezelési zónát és a
gazdálkodási zónát. Ezeket jól értelmezhetően ki kell jelölni és meg kel fogalmazni az egyes
zónákra vonatkozó előírásokat.
Cél: A terület természeti értékeinek a hosszútávú megőrzése.
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője.
A kiszáradó kékperjés láprét zárt területté nyilvánítása
A kezelési területen található láprét maradvány zárt területté kell nyilvánítani és ezt a
területen tiltó táblákkal kell jelezni! Az intézkedést a kis méret és a nagy látogatottság
indokolja.
Cél: A terület természeti értékeinek a hosszútávú megőrzése.
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője és a strandfürdő üzemeltetője.
Továbbképzés
A kezelési területen dolgozó személyek számára biztosítani kell a megfelelő szakmai
továbbképzést. Különös tekintettel a kezelési munkálatok szakszerű elvégzésére irányuló
tovább képzésre, meg kell ismertetni az itt dolgozó személyekkel a természeti értékeket, azok
környezeti igényeit. Szakszerű képzésben kell részesíteni azokat a munkatársakat, akik az
alternatív foglalkozások megtartásával és a terület bemutatásával foglalkoznak.
Cél: A minél hatékonyabb munka elérése
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője és a strandfürdő üzemeltetője

Fontos feladatok
A területen folytatott kutatási eredmények begyűjtése és elemzése
Cél: A területen lezajlott biotikus és abiotikus változások az élővilágra gyakorol hatásának a
megismerése.
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője
Időpont: Folyamatosan
A területre vonatkozó légi fotók és a rendelkezésre álló tematikus térképek beszerzése
Cél: A terület ökológiai adottságainak megértéséhez, a kezelés részletesebb tervezéséhez
szükségesek a légi fotók és a tematikus térképek által szolgáltatott információk.
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője.
Időpont: Folyamatosan.
A kezelési terület forrásainak és csatornáinak alapvető hidrológiai és hidrobiológiai
paramétereinek rendszeres mérése
Cél: A terület vízminőségének folyamatos ellenőrzése biotikus és abiotikus mutatók alapján.
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője, a területileg illetékes vízügyi igazgatóság.
Időpont: Évente legalább 3 alkalommal.
Az orchideák védelme
A fokozottan védett pókbangó és a területen előforduló másik két orchidea faj (poloskaszagú
kosbor, szúnyoglábú bibircsvirág) termőhelyeinek rendszeres ellenőrzése az illegális növény
gyűjtés és fokozott zavarás megakadályozása érdekében kiemelten fontos. Fel kell újítani a és
ki kell bővíteni a területet jelenleg is határoló fakerítést
Cél: A fokozottan védett és védett növényfajok védelme.
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője és a fürdőpark működtetői.
Időpont: Folyamatosan

A területen a környezet és természetvédelem szolgálatában álló ingatlanok karbantartása
A természetvédelmi területen található ingatlanok, infrastrukturális létesítmények fenntartása.
A természetvédelmi célokat közvetve vagy közvetlenül szolgáló infrastrukturális
létesítmények, és ingatlanokat fel kell újítani és gondoskodni kell azok rendszeres
karbantartásáról. Ki kell alakítani egy korszerű tanösvényt. Fel kell újítani a meglévő utakat
és a csatornát átszelő fahidat. Ki kell bővíteni és felújítani a láprétfoltot védő fakerítést.
Cél: Az ingatlanok felújítása és karbantartása
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője és a strandfürdő üzemeltetője
A kezeléshez szükséges gépek beszerzése és karbantartása
A kezelési munkálatok elvégzéséhez minimálisan szükséges géppark: legalább 2 darab
motoros cserjeirtó és fűkasza gép, egy közepes teljesítményű fűnyíró gép. A kézi motoros
cserjeirtó és fűkasza gépek a peremterületek gazos, gyomos cserjésedő részeinek, míg a
fűnyíró gép a gyep és pázsit területek hatékony kezelésére alkalmasak.
Cél: A munka hatékonyságának a növelése
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője és a strandfürdő üzemeltetője
A gyűjtés által veszélyeztetett növény- és állatfajok előfordulási helyeinek ellenőrzése
A gyűjtés által leginkább veszélyeztetett növény- és állatfajok előfordulási helyeit
rendszeresen ellenőrizni kell az illegális gyűjtés megakadályozása érdekében. Kiemelten
érintett területek a láprétfolt illetve a csatornák és tavak környéke.
Cél: A zavarás és az illegális állat- és növénygyűjtés megakadályozása.
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője.
Az illegális táborozás megszüntetése
A kezelési területen engedélyezett a sátrakkal történő táborozás. Ellenőrizni kell, hogy csak az
erre kijelölt területeken állíthassák fel sátraikat a vendégek. Meg kell tiltani a csatornák és
források környékén a sátorállítás és a táborozás egyéb formáját.
Cél: Az illegális táborozás megszüntetése, a terület zavarásának csökkentése
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője és a strandfürdő üzemeltetője
A horgászat korlátozása
A védett területen belül kizárólag a horgásztavon engedélyezhető a horgászat. A források és a
csatornák mentén meg kell tiltani a horgászatot, a vízi és vízparti vegetáció védelme
érdekében.
Cél: A terület természeti értékeinek a hosszútávú megőrzése.
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője.
Hatósági engedélyezés
A kezelési területen mindennemű infrastrukturális fejlesztés, építkezési beruházás, átalakítás
csak részletes munkaterv benyújtása, és ha szükséges az adott hatóság által elrendelt előzetes
vagy részletes környezeti hatástanulmány elkészítése után engedélyezhető.
Cél: A terület természeti értékeinek a hosszútávú megőrzése
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője

Lehetőség szerint
Madárodúk kihelyezése
A területen fészkelő énekesmadár fajok állományának növelése mesterséges fészekodúk
kihelyezésével. A fészekodúkat a fiatalabb korú ligeterdő részekben célszerű kihelyezni, és
figyelembe kell venni a majd kialakításra kerülő tanösvény útvonalát is, mivel a fészekodúk

és az azokat használó madárfajok bemutatása szerves részét képezheti a tanösvény
programjának.
Cél: Az énekesmadár fajok védelme.
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője és a MME helyi csoportja.
Időpont: Folyamatosan.
Denevérodúk kihelyezése
A denevérek nyári szállásának biztosítása mesterséges odúk kihelyezésével. Az odúkat a
fiatalabb korú ligeterdő részekben célszerű kihelyezni, és figyelembe kell venni a majd
kialakításra kerülő tanösvény útvonalát is, mivel az odúk és az azokat használó állatok
bemutatása szerves részét képezheti a tanösvény programjának.
Cél: A denevér fajok védelme.
Felelős: A terület természetvédelmi kezelője és a MME helyi csoportja.
Időpont: Folyamatosan.

