A ROSCI0111 RÉTYI NYÍR KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET
SZABÁLYZATA
I. FEJEZET
BESOROLÁS, MEGALAKULÁS, CÉL, HATÁROK
1. Szakasz – A természetvédelmi terület kategóriája:
- orsz{gos jelentőségű természetvédelmi terület
- Natura 2000 terület
2. Szakasz – Megalakulás
1. Az első védett terület a Brassó régió Néptan{csa Végrehajtó Bizottságának
949-es számú Döntése alapján volt létrehozva,
2. A védett terület nagysága 47,6 hektárban volt meghatározva a 2000/5-ös
számú, Az országos területrendezési tervet jóváhagyó Törvény védett
területekről szóló Harmadik része alapján,
3. Kovászna Megye Tanácsa a 2001/39-es számú Határozata alapján az
ideiglenesen védett terület nagyságát 2200 hektárban határozta meg, míg a
végleges döntés a Környezetvédelmi Ügynökség kezdeményezése nyomán
született a 2004/2125-ös számú Kormányhatározat szerint, itt a terület 2020
hektárban lett meghatározva.
4. A 2004/2151-es számú Kormányhatározat szerint a 2020 hektár országos
jelentőségű természetvédelmi terület.
5. A Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma által 2007.
december 13-án kiadott 1964-es számú Döntés alapján 2112,6 hektár
nagyságban Natura 2000-es természetvédelmi terület lett, mint romániai
része a Natura 2000-es európai ökológiai hálózatnak.
3. Szakasz – Területi-adminisztratív besorolás
Adminisztratív szempontból a természetvédelmi terület a 7-es számú Közép
Fejlesztési Régióban, Kovászna megyében, Réty és Uzon községek közigazgatási
területén helyezkedik el.
4. Szakasz – A természetvédelmi terület gondnokságát Kovászna megye
biztosítja, a Környezetvédelem és Erdők Minisztérium{val kötött 2011.03.31/230-as
számú Gondnoksági megállapodás alapján.
5. Szakasz – A természetvédelmi terület létrehozásának célja a közösségi
jelentőségű élőhelyek és fajok megőrzése, fenntartása és a kedvező élőhelyi állapot
visszaállítása, az ember-természet harmonikus együttélésének biztosítása a
hagyományos természeti források felhasználásával és az ökoturizmus által.
6. Szakasz – A természetvédelmi terület nagysága az adatlap szerint 2112,6
hektár.
7. Szakasz – A természetvédelmi terület határai a 2004/2151-es számú
Kormányhatározat szerint vannak maghatározva,
VII.9. Rétyi Nyír és Uzon-szentivánlaborfalvi tavak természetvédelmi terület,
Kovászna megye, Réty és Uzon községek, 2020 hektár.
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A határok leírása:
Északi határ: Komolló-Réty belterület dél-nyugati hat{r{n{l kezdődik – a Fekete
patak holtága és gátja által határolva a volt Agromec székhelyéig, folytatódik a
Fekete Ügy rétyi hídjával, a hídtól 325 méteren a határ követi dél-nyugati irányba a
védőg{tat, majd déli ir{nyba folytatódik 175 méteren, ahol egy földutat keresztez,
melyet kelet irányába 125 méteren követ, ami után megkerüli 200 méteren az épített
területet és kimegy a legelőn {thaladó földútra a 130-as erdészeti jelzőpontig,
ahonnan 550 méteren {t követi az erdő szélét. Innen a határ északi irányt követ a 121es megyei útig és azt követi a volt lengyár kapujáig.
Keleti határ: A gyár melletti 121-es megyei úttól indul 300 méteren át követve a
földutat déli irányba az 501-es erdészeti jelzőpontig, keleti ir{nyba követi az erdő
határát, érinti a 128-as és 118-as erdészeti jelzőpontokat, majd dél-kelet irányba halad
400 méteren és keresztezi a domb tetején keresztezi a földutat, innen dél-nyugat
irányba halad 500 méteren a 121-es erdészeti jelzőpontig, innen 375 méteren át követi
az erdő szélét a 122-es erdészeti jelzőpontig, majd déli ir{nyba halad 125 méteren
míg eléri az elszigetelt erdő szélét a 195-ös erdészeti jelzőpontn{l, követi az erdő
szélét keleti irányba a 194-es erdészeti jelzőpontig, majd déli ir{nyt vesz 300 méteren
át a 193-as erdészeti jelzőpontig, ahonnan 625 méteren {t követi az erdő szélét míg
keresztezi a földutat, majd azt követi 325 méteren.
Déli hat{r: A földút és a 112 B kövezett megyei út kereszteződésétől kezdődik, és azt
követi 5750 méteren Angyalostól Lisznyó ir{ny{ba egészen az út bal oldal{n levő
itató vályúkig, onnan nyugati irányba követi a lecsapoló árkokat Uzon irányába 1750
méteren, majd eléri a kövezett utat. Innen a kövezett utat követi 1125 méteren át,
egészen a 103 B megyei útig.
Nyugati határ: A 103 B megyei úttól kezdődik, következik a híd a Fekete Ügyön és
követi a patak gátját. Az úttól 125 méterre van a Fekete Ügy holtága, mely 1625 méter
után bemegy a rezervátumba. A gáton az útvonal egészen az uzoni temetőig halad,
ahol a gát megszűnik és a határ tovább a folyó jobb partját követi egészen a
szentivánlaborfalvi kápolnáig. Innen a belterület vonalát követi a Molnárok
Fogadótól a Fekete Ügy mentén 300 méteren, majd a legelőn át 375 méteren északkelet irányba a holtágig, azt követi 875 méteren a szentivánlaborfalvi malomig, majd
a villanyvezetékek mentén 250 méter után eléri a másik holtágat, majd azt követi 750
méteren, innen 125 méteren át észak-kelet irányba követi a gátat míg eléri a
szentivánlaborfalvi belterületet. Áthalad a folyón és a másik gát mentén dél-kelet
irányba halad 250 méteren át, majd a gátat követi észak-kelet irányba 1250 méteren át
egészen Komolló dél-nyugati hat{r{ig, ahonnan kezdődött a hat{r.
A terület leírása
A Rétyi Nyír és Uzon-Szentivánlaborfalvi tavak természetvédelmi terület magába
foglalja a Sepsiszentgyörgyi Erdészeti Igazgatóság, Sugás Erdészeti Kerület, Réty VII
Erdészeti Egység 55-68 számú erdészeti parcelláit és alparcelláit, valamint a
következő kataszteri parcell{kat: a Réty községhez tarozó Hb 108; F 109; F 110; Hc
111; F 112; Hb 113; F 114; Hc 115; F 116; De 117; Hb 118; F 119; Cd 123; Hr 124; P 125;
Ce 126; P 127; P 130; Dj 632; P 682; PD 689; F 693; A 694; F 695; De 696; Fp 697; F 698;
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A 699; F 700; P 701; Pd 702; P 703; PD 704, P 705, De 706; P 707; PD 708; PD 709; P 710;
De 711; PD 720; PD 722; P 723; Np 724; De 726; PD 730; PD 732; P 733; Nm 734; P 735;
PD 736; P 737; Ce 738; PD 739: De 743; Cd 756; F 758; A 759; F 761; PD 762; A 763; Pdt
764; F 765; Hb 766; F 767; Cd 768; Hc 769; F 770; Cd 771; F 772; A 773; F 774; Hb 775; A
776; A 777; A 778; F 779; De 780; P 781; Nm 782; A 783; P 784; De 785; P 786; PD 787; P
788;De 789; P 790; F 791; De 792; P 793; PD 794; P 795; De 796; PD 797; De 798; De 799;
De 800; Hc 801; De 802; Cea 803; Cea 804; Cea 805; Hb 806; P 807; F 808; A 809; F 810;
De 811; F 812; Hc 813; Hc 814; Hc 815; F 816; Hc 817; Cd 818; F 819 parcellákat és
Uzon községhez tartozó Hb 346; DJ 361; Nms 362; Hc 363; P 364; F 365; Cd 366; Hb
409; F 410; F 411; F 412; De 422; A 423; De 424; De 425; Hp 426; P 427; P 428; De 429; P
430; P 431; A 432; F 433; Hb 434; De 435; Cd 436; P 437; Hc 438; P 439; De 440; P 441; F
442; Hb 443; F 444; F 462; A 463; A 464; F 465; A 467; F 468; F 470; Hc 471; F 472; De
473; P 474; Hc 475; P 476;Cd 477; Hb 478; Tf 479;F 480; Hc 481; Hc 482; F 483; Hb 484;
A 485; P 486; Hc 487; P 488; De 489; De 490; A 491; F 492; De 493; Hc 494; F 495; A 496;
P 497; PD 498; P 499; De 500; PD 501; A 502; P 503; Hb 504; Hb 505; A 506; P 507; De
508; P 509; PD 510; Pp 511; De 512; P 513; De 514; P 515; Pp 516; PD 517; P 518; De
519; Hb 519; P 520; De 521; Hc 522; De 523; F 524; Hb 525; A 526; F 527; F528;A 529;
Hb 530; F 531; F 532; De 533; F 534; A 535; F 536; A 537; F 538; Hc 539; F 540; Hc 541;
A 542; F 543;Hc 544; Hc 545; F 546; A 547; P 548; Hc 549; P 550; Hc 551; P 552; P 553;
Cd 555; P556; A 557; F 558;Hc 559; Hc 560; Hc 562; A 563; A 564; F 565; A 566; DJ 567;
Hc 568; F 569; Hb 570; F 571; A 572; A 573; A 574; De 575; F 576; F 577; Hc 578; F 579;
F 580; De 581; A 582; Hb 583; F 585; F 586; F 587; Hb 602; A 613; A 614; P 616; P 617;
Hc 618; P 619; P 620; Hc 621; Hc 624; De 628; F 629; De 630; F 630; A 631; De 632; A
633; F634; N gl 635; DJ 636; Hc 637; De 638; A 639; F 640; Hc 641; F 642; De 643; Hc
644; De 645; Hc 646; F 647; Ng 648; A 649; A 650; De 651; Hc 652; De 653; A 654; A
655; F 656; A 657; Hc 658;De 659; A 660; A 661; F 662; A 663; F 664; Hc 665; F 666; Hc
667; A 668; F 669; Hc 670; Hc 671; F 672; A 673; F 674; Hc 675; Hc 676; A 677; F 678; F
679; A 680; Hc 681; P 682; De 683; Hc 684; P 685; A 686; F 687; Hc 688; P 689; Hc 690; P
691; Hc 692; P 693; Hc 694; P 695; Tf 696; A 697; Pdt 698;Hc 699; A 700; F 701; De 702;
A 703; F 704; A 705; Dj 706; Hc 1142;De 1245; A1246;F 1247;Hc 1248; F 1249; A 1250;
De 1251; Hc 1252; A 1253; Hc 1255; De 1256; A 1261; Ngl 1262; F 1263; P 1315
parcellákat.
Az erdészeti parcellák az 1995-ben készített erdőgazd{lkod{si terv és erdészeti
térkép alapján vannak felsorolva. A kataszteri parcellák az 1984. évi Réty községi és
1984. évi Uzon községi Kataszteri parcell{k Regisztereiből vannak átvéve.

II. FEJEZET
A TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN BELÜLI TEVÉKENYSÉGEK
SZABÁLYOZÁSA
A nemzeti erdőalapon kívüli legelők és kaszálók kezelése és használata
8. Szakasz – A kaszálás július 1-je után engedélyezett.
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9. Szakasz – A megfelelő időben történő kasz{l{s az érvényben levő
törvénykezésnek alapján pénzbeli támogatásban részesül.
10. Szakasz – A legeltetés
A legeltetésnél a következő szab{lyozást kell betartani:
a) A legeltetés az erdőkben az Erdészeti Törvénykönyv 53-as szakasza
szerint történik.
b) Szigorúan tilos a kecskékkel való legeltetés a védett területen belül.
c) Tilos új esztenák vagy pásztormenhelyek elhelyezése.
d) Tilos az állatok itatása a védett területen található természetes tavakból.
e) Tilos a tehéncsordák kutyákkal való kísérete, a juhnyájakat legtöbb 3
(három), a törvényeknek megfelelően felszerelt kuty{val szabad őrizni.
f) A Kezelési tervben meg lesznek határozva a legelők, ezeknek a
teherbírása, valamint a legeltetési időszakok.
Erdészet és erdőgazdálkodás
11. Szakasz – A nemzeti erdőalapban történő tevékenységek a Gondnok által
láttamozott üzemterv alapján történnek.
12. Szakasz – Azokon az erdőterületeken, melyek a rezervátum részét képezik,
csak az üzemtervben előírt tevékenységeket lehet végezni, az érvényben levő
törvénykezésnek megfelelően. Az üzemtervet, az erdőgazd{lkod{si tanulmányokat,
valamint az erdőalapon kívüli f{s növényzet átalakítására irányuló tanulmányokat a
Gondnoknak láttamoznia kell.
13. Szakasz – Az erdőalapból való ideiglenes vagy végleges kivételt, vagy a
felhasználási kategória megváltoztatását az érvényben levő törvénykezésnek
megfelelően és a Gondnok {ltal l{ttamozva lehet megvalósítani.
14. Szakasz – A Gondnoknak joga van és köteles adatokat kérni az erdészeti
kezelőszervektől az üzemterv, az erdőgazd{lkod{si tanulm{nyok, valamint az
erdősített legelők átalakítására irányuló tanulmányok betartására és alkalmazására
vonatkozóan, ahhoz, hogy felügyelni tudja, hogy a természetvédelmi területen belüli,
erdő és/vagy az erdőalapba nem foglalt f{s növényzettulajdonosok betartják-e az
erdőgazdálkodási rendszert.
A tőzeg, homok és lecsapoló csatornák hasznosítása
15. Szakasz – a.) Tilos a tőzeg kitermelése a teljes védett területen.
b.) A homok felhaszn{l{sa engedélyezhető Egerpatak lakóinak,
egyéni igénylések alapján, hagyományos tevékenységekhez.
16. Szakasz – Tilos minden ásási vagy lecsapolási tevékenység az egész védett
területen és azon kívül is 100 méteres körzetben.
Vadászat és halászat
17. Szakasz – A vadászat és halállomány megvédéséért folytatott tevékenységek
az érvényben levő törvénykezésnek megfelelően történik.
4

18. Szakasz – A vad{llom{ny megőrzésére vonatkozó tevékenységek és a
vadászat csak a vad{llom{ny kezelőjének szakemberei által végezhetőek.
A 2007/57-es sürgősségi kormányrendelet mellékletébe foglalt közösségi jelentőségű
szárazföldi, vízi és föld alatt élő állatfajok, valamint az országos vörös listába foglalt
állatok esetében, kivéve a tudományos kutatást, az érvényes törvénykezések szerint
tilos:
1. B{rmilyen begyűjtés, elfogás, ölés, pusztítás vagy károsítás;
2. A madárfajok szándékos zavarása a költés, nevelés, hibernálás és
vándorlás időszakában;
3. A fészkek és tojások elpusztítása és/vagy begyűjtése;
4. A pihenő vagy tojó helyek megrong{l{sa és/vagy elpusztít{sa;
5. Az illetékes környezetvédelmi hatóságok engedélye nélküli tartás,
szállítás, kereskedelmi vagy csere céljából való felhasználás.
19. Szakasz – A természeti csapások esetében (tűz, vihar, j{rv{nyos
{llatbetegségek, fertőzési gócok, stb.) a felhatalmazott hatós{gok közbeléphetnek az
érvényben levő törvénykezésnek megfelelően, értesítve a Gondnokot.
A természetvédelmi területre való bejutás és a közlekedés
20. Szakasz – Tilos a természetvédelmi területre való bemenetel és közlekedés
motoros j{rművekkel, kivéve a közutakat vagy kitermelési utakat, melyek az
érvényben levő kataszteri térképeken fel vannak tüntetve. A természetvédelmi
területre való bemenetel és közlekedés motoros j{rművekkel és biciklikkel a
Gondnok által lesz szabályozva, az útvonalak tulajdonosaival/felügyelőivel
együttműködve.
21. Szakasz – Kivételt képeznek a motoros meghajt{sú j{rművek közlekedési
tilalma alól a következők: a Gondnokság személyzete, az erdészeti személyzet, a
vad{llom{ny felügyelője és m{s felhatalmazott {llami szerv (rendőrség, civil
védelem, környezetvédelmi hatós{gok) felügyelői/ellenőrei, amennyiben hivatalosan
vannak jelen, vagy kiküldetés esetében azok, akiknek nincs más átjárási lehetősége.
22. Szakasz – Azok a földtulajdonosok, akik a hagyományos földművelési
tevékenységet folytatj{k, közlekedhetnek és haszn{lhatnak motoros j{rműveiket,
amennyiben a polgármesteri hivatal által kiállított és a Gondnok által láttamozott
engedéllyel rendelkeznek.
A turizmus és a látogatás szabályozása
23. Szakasz – Jelen szabályzat betartása mellett engedélyezve vannak a
turizmussal, neveléssel és tudományos kutatással kapcsolatos tevékenységek.
24. Szakasz – A rezerváció látogatása csak a rendezett/kijelölt útvonalakon
engedélyezett. A turistaösvények az utólag kiegészített és módosított 2003/77-es
korm{nyhat{rozat előírásainak kell megfeleljenek.
25. Szakasz – A fent megnevezett utakról letérni a következőknek engedélyezett:
a Gondnok részéről felhatalmazott és az általa kiállított küldő papírral rendelkező
ellenőrök; a szolg{latot teljesítő erdészeti személyzet; a Gondnok által írásban
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engedélyezett és általa láttamozott tudományos kutatási témákat végző kutatók; a
Gondnok által láttamozott küldő papírral rendelkező, más intézmény/egység
szakmai ügyben eljáró személyzete; a védett területen levő területek
tulajdonosai/használói vagy ezek megbízottjai.
26. Szakasz – A turistajelzések karbantartása és kiegészítése, új útvonalak
kijelzése, valamint a jelző és tájékoztató pannók elhelyezése csak a Gondnok
jóváhagyásával engedélyezett, betartva a 2003/77-es korm{nyhat{rozat előír{sait.
27. Szakasz – Szigorúan tilos a turistaösvények tábláit, oszlopait, jelzéseit,
valamint a tájékoztató és jelző pannókat megrongálni vagy összetörni.
28. Szakasz – Tilos a természetvédelmi területen a fosszilis üzemanyagot
használó motoros járművekkel történő sportok űzése, b{rmilyen fegyver haszn{lata,
kivéve a szolg{latban levő őrző és védő személyzetet, vagy a vadgazdálkodási
tevékenységben résztvevőket.
29. Szakasz – Tilos bármilyen vízi j{rmű használata a tavakon, kivéve ha
tudom{nyos kutat{s célj{ból gyűjtenek mint{kat.
30. Szakasz – Tilos a természetvédelmi területen a kempingezés.
31. Szakasz – A természetvédelmi területen tüzet rakni csak a Gondnok által
kijelölt és erre a célra kialakított helyeken szabad.
32. Szakasz – Tilos a fürdés a természetvédelmi terület vizeiben és a
mosogatáshoz kémiai anyagokat (mosószereket) használni.
33. Szakasz – A Gondnok figyelemmel kíséri a természetvédelmi területen
folytatott turizmust, ennek a tevékenységnek a növényzetre, állatvilágra és a talajra
való hatásának megállapítása érdekében.
34. Szakasz – A természetvédelmi területen kereskedelmi célból fényképezni a
Gondnok általi jóváhagyással lehet, kifizetve a jóváhagyott díjakat, a fényképezett
anyagokon és filmeken fel kell tűntetni, hogy a Rétyi Nyír természetvédelmi
területen voltak készítve.
35. Szakasz – Tilos a Gondnok engedélye nélkül elpusztítani, megrongálni vagy
kereskedelmi célból gyűjteni a gomb{kat, erdei gyümölcsöt, növényeket, állatokat,
homokot vagy bármilyen más természetes mintadarabokat.
A hulladékgazdálkodási rendszer
36. Szakasz – Tilos bármilyen típusú hulladékot elhagyni a természetvédelmi
területen. A turisták kötelesek az itt tartózkodásuk ideje alatt keletkezett hulladékot
kivinni a természetvédelmi területről az ebből a célból kialakított gyűjtőhelyekre.
37. Szakasz – Tilos a Gondnok láttamozása nélkül kivágni, letörni, vagy
gyökerestől kiszedni a f{kat, csemetéket, gallyakat, valamint eltulajdonítani a
természeti folyamatok által kitörteket vagy ledöntötteket.
Építkezés
38. Szakasz – A természetvédelmi területen a következő építmények léteznek: a
rétyi vadászház, a rétyi erdészház, két (2) darab vadászles.
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39. Szakasz – Fel fog épülni a természetvédelmi területen belül a jóváhagyott
területrendezési tervvel rendelkező l{togat{si központ a melléképületekkel együtt.
40. Szakasz – Tilos bármilyen más építmény megvalósítása a természetvédelmi
területen.
41. Szakasz – A természetvédelmi terület szomszéds{g{ban történő beruh{zások
csak az érvényben levő törvénykezés alapj{n elkészített megfelelő környezeti
hatástanulmány után valósíthatóak meg. Ezeket a dokumentációkat a Gondnoknak
kötelezően l{ttamoznia kell.
Kutatás
42. Szakasz – A természetvédelmi területen folytatott kutatási munkálatok
elsődleges célja a növényzet és állatvilág megőrzése. Ennek érdekében, a fajok
felleltározása és veszélyeztetettségi fokuk megállapítása után, a Gondnok biztosítani
fogja a bennszülött, veszélyeztetett vagy ritka elemek, a jellegzetes élőhelyek és
jelzőfajok folyamatos megfigyelését.
43. Szakasz – A természetvédelmi területen folytatott kutatási tevékenység a
Gondnok segítségével és láttamozásával történik, aki a lehetőségeinek függvényében
logisztikailag támogatja is ezt.
44. Szakasz – A természetvédelmi területen külső munkat{rsak által folytatott
kutatási tevékenység a Gondnokkal kötött kutat{si szerződés alapj{n történik. A
szerződés feltételei közös megállapodás alapján kerülnek eldöntésre. Az
eredményekhez való jog a szerződésben kerül meghatározásra.
A tevékenységek pénzügyi támogatása
45. Szakasz – A Gondnok tevékenységei a következő alapokból támogathatóak:
1. A helyi hatóságok költségvetéseiből;
2. A Gondnok saj{t tevékenységeiből és az alkalmazott {rrendszerből;
3. A Gondnok által vagy más intézményekkel/szervezetekkel közösen
összeállított pályázatok alapján;
4. Helyi, országos és nemzetközi programokból;
5. Támogatásokból, adományokból, szponzorizálásokból és
hozzájárulásokból;
6. Más pénzügyi forrásokból.
III. FEJEZET. BÜNTETÉSEK
46. Szakasz – Jelen Szab{lyzat előír{sainak be nem tartása alkalmanként maga
után vonja a következő felelősségeket: kihágási, bűnügyi, anyagi vagy civil, a vétkes
fizikai vagy jogi személyekre vonatkozó, érvényben levő törvénykezésnek
megfelelően (a természetvédelmi területek védelméről szóló, módosított és
kiegészített 2006/265-ös Törvény, az utólag módosított és kiegészített 2007/57-es
sürgősségi korm{nyrendelet, a vad{szat és vad{llom{ny védelméről szóló utólag
módosított és kiegészített 2006/407-es Törvény, 2010/171-es Erdő Törvénye).
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47. Szakasz – Függetlenül a felelősség és a k{r természetétől, a jelen Szab{lyzat be
nem tart{sa {ltal a környezetben okozott k{rok az elkövetők költségein lesznek
elhárítva, valamint az eredeti állapotra visszaállítva. A kármentesítést az
elkövetőknek kell kifizetni, az „aki szennyez, az fizet” elv alapj{n.
48. Szakasz – A büntetések nagyságai a környezetvédelemre és védett területekre
vonatkozó, valamint más szabályzatok alapján kerülnek megállapításra.
49. Szakasz – A kihágások megállapítására és a büntetések és kártérítések
meghatározására a törvényeknek megfelelően az erre felhatalmazott személyzet
jogosult.
50. Szakasz – A jelen Szabályzat betartását a Gondnok és a felhatalmazott szervek
személyzete követi.
IV. FEJEZET
VÉGSŐ RENDELKEZÉSEK
51. Szakasz – Azokat a programokat és terveket, melyek kihatással lehetnek a
Természetvédelmi terület és szomszéds{ga élővil{g{ra és élőhelyeire, valamint
ezeknek a környezetre való hatástanulmányait a Gondoknak kell láttamoznia.
52. Szakasz – Bármilyen tevékenységet vagy munkálatot, melynek negatív hatása
lehet a Természetvédelmi területen belüli és közelében levő közösségi jelentőségű
élővil{g{ra és élőhelyeire, a Gondnoknak kell l{ttamoznia.
53. Szakasz – A Gondnok ellenőri igazolv{nnyal ell{tott személyzetének
korlátlan belépési joga van bármilyen területre a Természetvédelmi területen belül,
függetlenül annak tulajdonosi formájától.
54. Szakasz – Minden fizikai és jogi személynek kötelessége megadni a
Természetvédelmi terület hatékony irányítása érdekében a Gondnok által kért
információkat.
55. Szakasz – Minden fizikai és jogi személynek kötelessége úgy részt venni a
Gondnok személyzete {ltal végzett ellenőrzéseken és felülvizsg{latokon, mint
megkönnyíteni a tevékenységek ellenőrzését és a mintavételeket.
56. Szakasz – Minden fizikai és jogi személynek kötelessége igazolnia magát a
Gondnok ellenőrző személyzete ez ir{nyú igénylésére.
57. Szakasz – A természeti katasztróf{k esetében (tűzvész, {rvíz stb.) a
felhatalmazott hatós{gok közbeléphetnek az érvényben levő törvénykezésnek
megfelelően, értesítve a Gondnokot.
58. Szakasz – A természetvédelmi területet kötelező módon be lesz jelölve az
országos, területi és helyi területrendezési és urbanisztikai tervekben.
59. Szakasz – Jelen Szabályzat a Gondnok javaslatára módosítható.
60. Szakasz – A Szabályzat a közvélemény tudomására lesz hozva.
61. Szakasz – Jelen Szabályzat addig érvényes, míg jelentős v{ltoz{sok jelennek
meg a védett természeti területek alapszabályzatában.
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