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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 31/2014. (IX. 1.) MNB rendelete
megújított 10 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank megújított 10 000 forintos címletű bankjegyet bocsát ki.
 (2) A kibocsátás időpontja: 2014. szeptember 2.

2. § (1) A fehér színű bankjegypapírra nyomtatott bankjegy hossza 154 mm, szélessége 70 mm.
 (2) A papír anyagában a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan futó biztonsági szál található, amelyben az „MNB” 

felirat és a „10 000” értékjelzés olvasható.

3. § (1) A  bankjegy előoldala többszínű, a  Szent István-bazilika kupolájának alulnézeti képét megjelenítő, az  oldal széléig 
kifutó alapnyomattal és háromszínű képnyomattal készült, amelynek összhatása sárgás-bordó. Az  íriszszerű 
alapnyomat a bal oldalon található vízjelmező körül bordó és lila, a szövegtükör körül világos bordó és sárga, a jobb 
oldalon sárga és lila színhatású. A vízjelmező és a szövegtükör alapnyomatában 1 mm átmérőjű sárga színű körök 
láthatók. Az alapnyomat jobb felső részén az illeszkedő-jel előoldali eleme található.

 (2) A  vízjelmezőben Szent István király arcképét ábrázoló árnyalatos vízjelkép látható, amelynek része a  vízjel-portré 
bal oldalán, függőlegesen elhelyezkedő „10 000” értékjelzés. A képnyomat része a vízjelmező fölött lévő, a vakok és 
csökkent látóképességűek számára a címlet felismerhetőségét elősegítő tagolt formájú jel, amelynek színe lila.

 (3) A szövegtükörben, egymás alatti vízszintes sorokban a „10 000” értékjelzés, a „TÍZEZER FORINT” felirat, Dr. Matolcsy 
György és Dr. Balog Ádám névaláírása, a  „BUDAPEST 2014” felirat, a  bankjegyhamisításért való büntetőjogi 
felelősségre vonatkozó, az „A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!” záradék, valamint a „MAGYAR NEMZETI 
BANK” felirat olvasható. Az évszám és a névaláírások változhatnak.

 (4) A szövegtükörben, középen egy optikailag változó tulajdonságú festékkel (OVI) nyomtatott díszítő motívum látható, 
amely a  rátekintés szögétől függően arany vagy zöld színű. Az  aláírásoktól balra, díszítő motívumokkal körülvéve 
Magyarország címerének ábrázolása látható. A szövegtükör képnyomati elemeinek színe lila és bordó.

 (5) A képnyomat jobb oldali részén Szent István király arcképének ábrázolása látható, az arcképtől jobbra, fönt a „SZENT 
ISTVÁN KIRÁLY” felirat, lent a „10 000” értékjelzés olvasható. E képnyomat elemeinek színe vöröses-lila.

 (6) A  bankjegy sorszáma a  bal oldalon, a  vízjelmező alatt vízszintesen, valamint a  jobb oldalon, az  arckép mellett 
függőlegesen olvasható. A fekete színű sorszám két betűből és hét számjegyből áll.

 (7) A  szövegtükör és a  vízjelmező között, a  bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan hologram hatású fémcsík 
található. A  fémcsík tagolt formájú ismétlődő elemeiben Magyarország címerének ábrázolása, az „MNB” felirat és 
a „10 000” értékjelzés, a tagolt formájú elemek között a nagyméretű számmal írt „10 000” értékjelzés látható.

 (8) A bankjegy előoldalának képét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A  bankjegy hátoldala többszínű, a  koronázási palástot megjelenítő, az  oldal széléig kifutó alapnyomattal és 
háromszínű képnyomattal készült, amelynek összhatása sárgás-bordó. Az  íriszszerű alapnyomat a  jobb oldalon 
található vízjelmező körül bordó, mellette lila, a  többi részen sárga és lila színhatású. A  vízjelmező mellett balra  
1 mm átmérőjű sárga színű körök láthatók. Az alapnyomat bal felső részén az illeszkedőjel hátoldali eleme található.

 (2) A képnyomat része a vízjelmező fölött és alatt látható, mikroírást tartalmazó mező. A fölső mezőben a mikroírással 
nyomtatott „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat ismétlődik, és a nagyobb betűkkel nyomtatott „MNB” felirat olvasható. 
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Az  alsó mezőben a  mikroírással nyomtatott „MAGYAR NEMZETI BANK TÍZEZER FORINT” felirat ismétlődik, és 
a nagyobb számjegyekkel nyomtatott „10 000” értékjelzés olvasható.

 (3) A képnyomat fő motívuma egy – Hubert Sattler festménye alapján készült – esztergomi látkép ábrázolása, amelynek 
jobb alsó részén „S” betűt formáló iniciálé látható. A  látkép ábrázolásától balra díszítő motívum látható, amelyben 
a  rátekintés szögétől függően egy „H” betű jelenik meg. A  látkép ábrázolása alatt, a  bankjegy bal alsó szélén 
az „ESZTERGOMI LÁTKÉP” felirat olvasható, amelynek színe vöröses-lila. A látkép ábrázolása fölött a „TÍZEZER FORINT” 
felirat és a „10 000” értékjelzés olvasható, amelyek színe bordó és lila.

 (4) A bankjegy hátoldalának képét a 2. melléklet tartalmazza.

5. §  A bankjegy grafikai terve Pálinkás György grafikusművész munkája.

6. §  Ez a rendelet 2014. szeptember 2-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 31/2014. (IX. 1.) MNB rendelethez

A megújított 10 000 forintos címletű bankjegy előoldalának képe:
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2. melléklet a 31/2014. (IX. 1.) MNB rendelethez

A megújított 10 000 forintos címletű bankjegy hátoldalának képe:
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 4/2014. (IX. 1.) FM rendelete
a meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 81.  § (4)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró, 
a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1. áru: az Európai Unió területén termelt Csengődi, Érdi, Debreceni, Újfehértói, Kántorjánosi vagy Cigánymeggy 

fajták 2014. évi többletterméséből a 2014. június 20. és 2014. július 20. közötti időszakban a meggyfeldolgozó 
által előállított és az e rendelet szerinti feldolgozási támogatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáig 
közraktárban a  letevő által elhelyezett magozott meggybefőtt, gyorsfagyasztott magozott meggy, 
meggysűrítmény, aszeptikus meggyvelő;

2. letevő: az  a  GLOBALGAP tanúsítvánnyal rendelkező mezőgazdasági termelő, az  agrárpolitikáért felelős 
miniszter által előzetesen elismert vagy végleges elismeréssel rendelkező termelői értékesítő szervezet vagy 
termelői csoport (a  továbbiakban együtt: termelői szerveződés), továbbá az  a  meggyfeldolgozó, aki vagy 
amely az árut továbbértékesítés céljából közraktárban leteszi;

3. közraktár: a  közraktározásról szóló 1996.  évi XLVIII.  törvény 1.  §-a szerinti részvénytársaság vagy külföldi 
székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe;

4. meggyfeldolgozó: a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaránál (a  továbbiakban: 
Kamara) tagsággal rendelkező élelmiszer-feldolgozási tevékenységet végző vállalkozás, amely az élelmiszerek 
forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) 
FVM rendelet által előírt bejelentési kötelezettségnek eleget tett és ISO tanúsítvány továbbá HACCP illetve 
IFS tanúsítvánnyal rendelkezik;

5. mezőgazdasági termelő: a  Kamaránál tagsággal rendelkező termelő, aki vagy amely a  2014.  évi egységes 
kérelmében a meggy növénykultúrát azonosító „ULT 16” hasznosítási kódot megjelölt;

6. támogatás: általános csekély összegű támogatásnak minősülő, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 
1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott feldolgozási támogatás és közraktározási támogatás;

7. termelői értékesítő szervezet: a  zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői csoportokról és 
szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 1. § n) pontjában meghatározott termelői szervezet;

8. termelői értékesítési csoport: a  zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői csoportokról és 
szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 1.  § o)  pontjában meghatározott zöldség-gyümölcs 
termelői csoport;

9. többlettermés: az  1.  pontban megjelölt meggyfajták tekintetében a  letevő által a  tárgyévet megelőző 
három éves időszakban megtermelt, illetve számlával vagy felvásárlási jeggyel igazoltan felvásárolt összes 
termésmennyiségek összegének azon évek figyelembevételével képzett számtani átlaga, amikor termelés 
vagy felvásárlás történt, valamint a 2014. évben általa megtermelt, illetve számlával vagy felvásárlási jeggyel 
igazoltan felvásárolt termésmennyiség összegének különbözete.
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2. A támogatás célja, összege

2. § (1) E  rendelet alapján a  letevő vissza nem térítendő általános csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult 
a többlettermés feldolgozása és a feldolgozott meggy piacról történő ideiglenes kivonása céljából.

 (2) A  megállapítható támogatás összege a  támogatási kérelem jóváhagyásakor a  letevő – és amennyiben más 
vállalkozással egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, úgy az  egy és ugyanazon vállalkozás – részére 
rendelkezésére álló szabad általános csekély összegű támogatási keretét meg nem haladó, de legfeljebb az alábbiak 
szerint megállapított összeg:
a) a  feldolgozott meggynek az  1.  mellékletben foglalt meggyegyenérték figyelembevételével megállapított, 

a többlettermést nem meghaladó része után a 2. mellékletben foglaltak szerint meghatározott összeg vagy 
bérfeldolgozás esetén a  feldolgozását igazoló számla áfát nem tartalmazó nettó értékének a  2.  melléklet 
szerinti összeget nem meghaladó része (a továbbiakban: feldolgozási támogatás), és

b) a  2015. május 31. napjáig (gyorsfagyasztott magozott meggy esetén 2014. november 30. napjáig) 
a közraktárból még ki nem tárolt áru vonatkozásában a 2015. május 31. napjáig (gyorsfagyasztott magozott 
meggy esetén 2014. november 30. napjáig) történő közraktározás díjára (beleértve a  zárolási díjat és 
az  elektronikus őrzés díját) vonatkozó számla áfát nem tartalmazó nettó értékének 50%-a, de legfeljebb 
az áru közraktári szerződésen feltüntetett értékének 0,75%-a (a továbbiakban: közraktározási támogatás).

3. A támogatás forrása

3. § (1) A támogatás forrása a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet 
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 
8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport szerinti előirányzat.

 (2) A rendelkezésre álló forrás
a) a feldolgozási támogatás esetében 800 millió forint,
b) a közraktározási támogatás esetében 30 millió forint.

4. A támogatás igénybevételének feltétele

4. § (1) Támogatás igénybevételére az a letevő jogosult, aki
a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII.  törvény (a  továbbiakban: Eljárási törvény) szerinti 
nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a  támogatási kérelem benyújtásával 
egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az  Eljárási törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági 
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben,

b) a  támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, csődeljárás 
alatt.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl feldolgozási támogatásra az a letevő jogosult, aki
a) saját maga által termelt meggyből készített áru esetén nyilatkozik a  2014.  évi egységes kérelemben 

bejelentett területadatok alapján az  általa megtermelt 1.  § 1.  pontjában megnevezett meggy fajták esetén 
a termés mennyiségéről,

b) a  vásárolt meggyből készített áru esetén a  2014. évben felvásárolt mennyiséget saját nevére kiállított 
számlával vagy felvásárlási jeggyel, a vételár megfizetését bizonylattal igazolja.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl közraktározási támogatásra az  a  letevő jogosult, aki vagy amely 
a  feldolgozási támogatás kapcsán a  2015. május 31. napjáig (gyorsfagyasztott magozott meggy esetén 
2014. november 30. napjáig) a közraktárból még ki nem tárolt áru vonatkozásában jóváhagyó vagy a rendelkezésére 
álló szabad általános csekély összegű támogatási keret hiánya okán részben jóváhagyó határozattal rendelkezik.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) Egy letevő egy feldolgozási és egy közraktározási támogatásra vonatkozó kérelmet nyújthat be.
 (2) A  feldolgozási támogatásra vonatkozó támogatási kérelmet a  letevőnek 2014. szeptember 8. napjától 

2014.  október  7. napjáig, a  közraktározási támogatásra vonatkozó támogatási kérelmet 2015. június 1. napjától 
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2015. június 15. napjáig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és 
a honlapján közzétett nyomtatványon kell postai úton benyújtania az MVH-hoz.

 (3) A letevőnek a feldolgozási támogatás tekintetében a támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a) az  agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 

353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek való megfelelésről szóló nyilatkozatokat,

b) a  többlettermés megállapításához szükséges megtermelt és felvásárolt termésmennyiségről szóló 
nyilatkozatot,

c) saját maga által termelt meggyből feldolgozott áru közraktárba helyezése esetén a  4.  § (2)  bekezdés 
a) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot,

d) felvásárolt meggyből feldolgozott áru közraktárba helyezése esetén
da) a  2014.  évi meggytermés felvásárlására kötött szerződés másolatát, a  számlák vagy a  felvásárlási 

jegyek másolatát és
db) a  2014. évben történt felvásárlásokhoz kapcsolódóan a  vételár megfizetését igazoló 

dokumentumok másolatát,
e) a meggyfeldolgozó kamarai tagságát igazoló dokumentumot,
f ) a meggyfeldolgozó ISO és HACCP, illetve IFS tanúsítványt igazoló dokumentum másolatát,
g) a  meggyfeldolgozó letevő esetén a  meggy származását és fajtáját és a  feldolgozás idejét igazoló 

nyilatkozatot,
h) mezőgazdasági termelő, termelői szerveződés letevő esetében a  meggyfeldolgozó által a  meggy 

származását és fajtáját és a feldolgozás idejét igazoló dokumentumot,
i) bérfeldolgozás esetén

ia) az áru előállítására irányuló meggyfeldolgozásról készült szerződés másolatát,
ib) a meggyfeldolgozásról kiállított számla másolatát és
ic) a számla kifizetését igazoló dokumentum másolatát,

j) a  közraktári szerződés másolatát, amely tartalmazza a  betárolt áru értékét, valamint a  közraktár 
kötelezettségvállalását arról, hogy az áru kitárolásáról az MVH-t nyolc napon belül írásban értesíti,

k) mezőgazdasági termelő letevő esetén kamarai tagságát igazoló dokumentumot, és
l) termelői szerveződés letevő esetén az előzetes vagy végleges elismerést igazoló dokumentum másolatát.

 (4) A közraktározási támogatás támogatási kérelméhez a letevőnek mellékelnie kell
a) az  agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 

353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek való megfelelésről szóló nyilatkozatokat,

b) a közraktár által a közraktározási díjról kiállított számla másolatát, és
c) a közraktári díj megfizetését igazoló dokumentum másolatát.

6. A támogatási kérelem elbírálása, a támogatás kifizetése

6. § (1) Hiányosan vagy hibásan benyújtott támogatási kérelem esetén az  MVH a  letevőt nyolcnapos határidő tűzésével 
hiánypótlásra szólítja fel.

 (2) Az  MVH a  benyújtott támogatási kérelmekről a  rendelkezésre álló dokumentumok alapján – a  letevő és a  vele 
egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad általános csekély összegű támogatási keretének 
figyelembevételével – döntést hoz, és a  támogatási kérelem egészben vagy részben történt jóváhagyása esetén 
a  döntés meghozatalát követően, legkésőbb a  forrás rendelkezésre állásától számított tizenöt napon belül 
intézkedik a támogatás kifizetéséről a jogosult részére.

 (3) Ha az  összes megállapított jogos támogatási igény meghaladja a  3.  § (2)  bekezdésében foglalt keretösszegeket, 
akkor a  2.  § (2)  bekezdésében meghatározott egyes támogatási kategóriák vonatkozásában minden jogos 
támogatási igényt arányosan csökkenteni kell.

 (4) A  támogatás összegét a  feldolgozási támogatás esetén 2014. szeptember 1. napján, a  közraktározási támogatás 
esetén a  2015. június 1. napján érvényes az  Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal 
meghatározott forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.
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7. Jogkövetkezmények

7. § (1) Az  intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül az  áru részbeni vagy teljes kitárolása 2015. május 31. 
napja (gyorsfagyasztott magozott meggy esetén 2014. november 30. napja) előtt, a kitárolt részre jutó, már odaítélt 
feldolgozási támogatási összeg vonatkozásában.

 (2) A támogatási feltételek fennállását az MVH – adminisztratív úton a döntéshozatalt megelőzően és azt követően is – 
ellenőrzi, de indokolt esetben a helyszínen is jogosult ellenőrizni.

8. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. Az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szabályaival való összhang

9. §  Ez a rendelet az általános csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást 
tartalmaz.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 4/2014. (IX. 1.) FM rendelethez

Meggyegyenérték adatok

Áru Meggyegyenérték 

(magozatlan, szár nélkül)

1. KN 2008 60 61 00
1 üveg meggybefőtt  
(magozott; alacsony vagy magas 
facett 720 ml)

0,53 kg

2. KN 2008 60 51 00
1 üveg (doboz) meggybefőtt 
(magozott; 4250 ml)

3,13 kg

3. KN 0811 90 75
1 kg gyorsfagyasztott  
magozott meggy

1,18 kg

4. KN 20086091,  
  KN 20086071

1 kg aszeptikus meggyvelő 1,15 kg

5. KN 20071099
1 kg meggysűrítmény  
(50%-os vízelvonás)

2,35 kg

2. melléklet a 4/2014. (IX. 1.) FM rendelethez

A 2. § (2) bekezdés szerinti feldolgozási támogatás maximális összege

Áru Támogatás

1. KN 2008 60 61 00
1 üveg meggybefőtt  
(magozott; alacsony vagy magas 
facett 720 ml)

40 Ft/üveg
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2. KN 2008 60 51 00
1 üveg (doboz) meggybefőtt 
(magozott; 4250 ml)

236 Ft/üveg

3. KN 0811 90 75
1 kg gyorsfagyasztott  
magozott meggy

89 Ft/kg

4. KN 20086091,  
  KN 20086071

1 kg aszeptikus meggyvelő 89 Ft/kg

5. KN 20071099
1 kg meggysűrítmény  
(50%-os vízelvonás)

177 Ft/kg

A földművelésügyi miniszter 5/2014. (IX. 1.) FM rendelete
a Pogácsa-legelő természetvédelmi terület létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996.  évi LIII.  törvény 85.  § (2)  bekezdés 3. és 13.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 9.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Védetté nyilvánítom Pogácsa-legelő természetvédelmi terület elnevezéssel a  Fejér megyében, Csákvár és Zámoly 
közigazgatási területén lévő, Csákvár 0151/12, 0165 és Zámoly 0185/2 helyrajzi számú, összesen 263,05 hektár 
kiterjedésű területet.

 (2) A  Csákvár 0165 és Zámoly 0185/2 helyrajzi számú ingatlanok az  európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek.

2. §  A védetté nyilvánítás célja a Vértes-hegység előtere táji értékeinek, valamint természetszerű állapotban fennmaradt 
élőhelyeinek megőrzése, különös tekintettel a mocsárrétekre és a lejtősztyepprétekre.

3. §  A Pogácsa-legelő természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét az 1. melléklet tartalmazza.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet az 5/2014. (IX. 1.) FM rendelethez

A Pogácsa-legelő természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

 1. Természetvédelmi célkitűzések
1.1. A  Vértes-hegység előterében előforduló nagy kiterjedésű, természetszerű állapotú, összefüggő gyepek, 

a területen található élőhelyek (különösen a mocsárrétek és a lejtősztyepprétek), továbbá a védett növény- és 
állatfajok megőrzése és fenntartása, együtt a közösségi jelentőségű élőhelytípusokkal és fajokkal.

1.2. A  táji, kultúrtörténeti értékek, az  ősi tájhasználat, a  legeltetéses állattartás és az  ehhez kapcsolódó 
néphagyomány fennmaradásának elősegítése.

1.3. A  terület természettudományos kutatása, a  természeti értékek minél teljesebb megismerése, 
a természetvédelmi kezelés optimális módjának meghatározása érdekében.

1.4. A természet iránt érdeklődők ismeretszerzésének, a térség természeti értékei bemutatásának elősegítése.
 2. Természetvédelmi stratégiák
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2.1. A területen folyó gyepgazdálkodás során a természetvédelmi szempontok elsődlegességének biztosítása.
2.2. A  természetes és természetközeli gyepek fenntartása érdekében végzett aktív természetvédelmi kezelés: 

legeltetés vagy gépi kaszálás.
2.3. A  degradált, cserjésedő gyepek helyreállítása aktív természetvédelmi kezeléssel, az  őshonos cserjék 

visszaszorításával.
2.4. A  fás- és lágyszárú özönnövényfajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása aktív 

természetvédelmi kezeléssel.
2.5. A  terület természetvédelmi célú bemutatása, az  ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása, fenntartása, 

fejlesztése.
 3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek, barlangok védelme
 A felhagyott kubikgödrök, mint mesterséges eredetű felszínformák rekultivációját el kell végezni 

olyan módon, hogy azok a  terület védett és fokozottan védett fajai számára (különös tekintettel 
a kétéltűekre és hüllőkre) megfelelő élőhelyet nyújtsanak.

3.1.2. Élőhelyek kezelése, fenntartása
3.1.2.1. Hagyományos, extenzív gazdálkodást kell folytatni a gyepek fenntartása érdekében.
3.1.2.2. A terület mikrodomborzatát meg kell őrizni.
3.1.2.3. Az ürgés legelőket fenn kell tartani és a fokozottan védett ürge populációjának méretét 

növelni kell többek között a fokozottan védett ragadozó madár fajok – a kerecsensólyom 
(Falco cherrug) és parlagi sas (Aquila heliaca) – állományának megőrzése érdekében.

3.1.2.4. Az aranyvessző fajok (Solidago spp.), a selyemkóró (Asclepias syriaca) felszaporodásának 
megakadályozása érdekében a  fertőzött területeken a  virágzási időszak előtt, 
amennyiben a legeltetés nem vezet eredményre, kaszálást kell végezni vagy amennyiben 
kaszálással nem érhető el az  említett cél, speciális, csepegésmentes növényvédőszer 
kijuttatási módszereket kell alkalmazni.

3.1.2.5. A  természetközeli gyepeken és cserjés területeken a  meglévő és a  megjelenő 
fásszárú özönnövények, különösen a  bálványfa (Ailanthus altissima), a  keskenylevelű 
ezüstfa (Eleagnus angustifolia), a  keleti ostorfa (Celtis occidentalis) és a  fehér akác 
(Robinia pseudoacacia) egyedeit maghozó állapotuk előtt mechanikai és speciális, 
csepegésmentes növényvédőszer kijuttatási módszerekkel kell eltávolítani.

3.1.3. Fajok védelme
3.1.3.1. A  védett növény- és állatfajok populációinak megőrzését, életfeltételeik biztosítását 

elsősorban élőhelyüknek a  3.1.1., 3.1.2., 3.2.1.  pontokban foglaltak szerint történő 
fenntartásával kell biztosítani.

3.1.3.2. A  kaszálások idejét a  területen élő védett növény- és állatfajok szaporodási időszakára 
figyelemmel kell meghatározni.

3.1.3.3. Fokozottan védett, földön fészkelő madárfajok fészkei körül 100 m sugarú körben 
a szaporodási időszakon belül teljes zavartalanságot kell biztosítani.

3.1.3.4. Földön fészkelő fokozottan védett madárfaj költése esetén a  terület természetvédelmi 
kezeléséért felelős Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a  továbbiakban: igazgatóság) 
által elvégzett felmérés alapján az igazgatóság által a földhasználóval közösen − a költés 
biztonságát és zavartalanságát biztosító mértéknek megfelelően – június 15-ig kijelölt 
területen a  kaszálás legkorábbi lehetséges időpontja a  június 15. és július 31. közötti, 
az igazgatósággal egyeztetett időpont.

3.1.3.5. Énekes madarak, gólyák és ragadozó madarak fészkelését fészekodúk és műfészkek 
kihelyezésével kell elősegíteni.

3.1.3.6. Az  igazgatóság folyamatosan figyelemmel kíséri a  vaddisznó és a  gímszarvas állomány 
létszámát és szükség esetén kezdeményezi a vadgazdálkodónál az állományapasztást.

3.1.4. Táj- és kultúrtörténeti értékek védelme
3.1.4.1. A  terület tájképi értékeinek megőrzését elsősorban a  3.1.1., 3.1.2., 3.2.1.  pontokban 

foglaltakkal kell biztosítani.
3.1.4.2. A  legelőterületeken található szabad állású idős fákat – különös tekintettel 

a vadkörtefákra (Pyrus pyraster) – a legelő állatoktól meg kell védeni.
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3.1.5. Látogatás
3.1.5.1. A terület a 3.1.3.3. pontban megfogalmazott korlátozás kivételével szabadon látogatható.
3.1.5.2. A területen idegenforgalmi szálláshely nem létesíthető.

3.1.6. Oktatás, bemutatás
3.1.6.1. Az  oktatási és bemutatási tevékenységet az  igazgatóság által e  funkció betöltésére 

kijelölt területrészen kell megvalósítani.
3.1.6.2. A területen csak a természeti értékeket nem károsító rendezvény engedélyezhető.

3.1.7. Kutatás, vizsgálatok
3.1.7.1. Csak az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósítását segítő 

vagy e  célokkal nem ellentétes célú kutatás végezhető a  területen. A  kutatás során 
kizárólag olyan tevékenység végezhető, amely nem ellentétes a  terület rendeltetésével 
vagy a kutatás és annak módszere nem veszélyezteti, károsítja a terület táji és természeti 
értékeit.

3.1.7.2. A  kutatás publikált vagy adattárban elhelyezett eredményeit a  kutatást végzőnek 
az igazgatóság számára elérhetővé kell tennie.

3.1.7.3. A  természetvédelmi kezelés hatékonyságának ellenőrzésére rendszeresen vizsgálni és 
dokumentálni kell a  növényzet változását és egyes, az  igazgatóság által meghatározott 
védett növény- és állatfajok, valamint az özönnövény fajok elterjedését, állományméretét.

3.1.8. Terület- és földhasználat
3.1.8.1. A  területen gépjárművel közlekedni csak természetvédelmi kezelés, az  1.  pontban 

meghatározott természetvédelmi célok megvalósítása érdekében végzett 
mezőgazdasági tevékenység, valamint életveszély elhárítása céljából lehet. Biztosítani 
kell továbbá a  területen való közlekedést a  feladatukat ellátó, külön jogszabályban erre 
feljogosított személyek járművei részére különösen vízgazdálkodással, vadgazdálkodással 
kapcsolatos feladatok ellátása érdekében. Vadgazdálkodással összefüggő 
területellenőrzés keretében történő járműhasználat évente a  július 1. és december 31. 
közötti időszakban végezhető a meglévő földutak használatával.

3.1.8.2. A  területen csak őshonos vadfajok állományai tarthatók fenn, vadaskert, vadaspark, 
vadkibocsátó hely nem létesíthető.

3.1.8.3. A  területen sózó, etető, szóró, vadföld, természetes anyagból készült magasles 
kihelyezésének engedélyezési eljárása során a  természetvédelmi hatóság 
a  környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendelet alapján kikéri az  igazgatóság szakmai 
állásfoglalását.

3.1.8.4. Május 31-ig őzbakvadászat kizárólag az igazgatósággal előzetesen egyeztetve folytatható 
a területen.

3.1.8.5. A  vadászható ragadozó fajok elejtésére szervezett társas vadászat az  igazgatósággal 
történt előzetes egyeztetés után lehetséges.

3.1.8.6. Vadgazdálkodási célból a tájidegen vadfajok betelepítése tilos. A vándorlással a területre 
betelepülő idegenhonos fajok [pl. mosómedve (Procyon lotor), nyestkutya (Nyctereutes 
procyonoides)] egyedeit el kell ejteni.

3.1.8.7. A  vadászat során keletkező üres töltényhüvelyeket, egyéb hulladékot, továbbá 
a  használaton kívüli vadvédelmi kerítések maradványait össze kell gyűjteni és el kell 
szállítani a területről.

3.1.8.8. A területen ipari tevékenység és ásványi nyersanyag kitermelés nem folytatható.
3.1.8.9. Építmény csak az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célok elérése érdekében 

helyezhető el, tartható fenn.
3.1.8.10. Átmenő nyomvonalas építmény, valamint adótorony, távközlési magasépítmény nem 

helyezhető el a területen.
3.1.8.11. Tűzgyújtás, hulladék elhelyezése és technikai sporttevékenység tilos a területen.
3.1.8.12. A területen illegálisan elhelyezett kommunális, építési hulladékot el kell távolítani.

3.1.9. Természetvédelmi infrastruktúra
 Sorompók vagy egyéb, a  területre való bejutást akadályozó fizikai lezárások létesítésével meg kell 

akadályozni a területen járművekkel kitaposott nyomvonalakon a jogosulatlan járműközlekedést.
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3.2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak
3.2.1. Gyepek kezelése

3.2.1.1. A területen található gyepek hasznosítása legeltetéssel és kaszálással történhet.
3.2.1.2. A  legeltetés csak juhval, szarvasmarhával, bivallyal vagy lóval történhet, legfeljebb  

0,5 állategység/ha állatlétszámmal. A legelő állatok fajtáinak kiválasztásánál előnyben kell 
részesíteni az őshonos fajtákat.

3.2.1.3. A legeltetett gyepterületen a legelő állatok kiegészítő takarmányozása tilos.
3.2.1.4. A  túllegeltetés tilos, kivéve a  selyemkóróval erősen fertőzött területeken. Pásztoroló 

vagy szakaszolt legeltetést kell alkalmazni. Villanypásztor csak az igazgatóság előzetesen 
kiadott írásos véleménye alapján alkalmazható.

3.2.1.5. Március 1. és augusztus 15. közötti időszakban az  állatok hajtásakor pásztorkutya 
alkalmazása tilos.

3.2.1.6. Őszi tisztító kaszálás elvégzése a  gyomfajok kóróival borított területeken kötelező. 
A lekaszált növényi anyagot legkésőbb október 31-ig le kell hordani a területről.

3.2.1.7. Táblánként évente változó helyen, legalább 10% terület kaszálatlanul hagyása mellett 
mozaikosan kell kaszálni vadkiszorító technikával, vadriasztó lánc használatával. 
Kaszálás – a 3.1.2.4. és a 3.1.3.4. pontban foglalt kivételekkel − csak július 1-jét követően 
lehetséges.

3.2.1.8. Kaszálást, széna-betakarítást csak száraz talajon, kisebb súlyú erőgépekkel és függesztett, 
legfeljebb 2 m vágószélességű fűkaszával szabad végezni a  talajtömörödés elkerülése 
érdekében. Szársértős kaszatípus nem használható.

3.2.1.9. Munkavégzés csak napkeltétől napnyugtáig lehetséges. A  lekaszált növényanyagot 
a kaszálást követő egy hónapon belül le kell hordani a területről. Kazal a kaszálókon még 
ideiglenesen sem létesíthető.

3.2.1.10. Fokozottan védett, földön fészkelő madárfaj fészkének, fiókáinak megtalálása esetén 
a betakarítást vagy kaszálást azonnal fel kell függeszteni és haladéktalanul értesíteni kell 
az igazgatóságot.

3.2.1.11. A  gyepeken tápanyag-utánpótlás csak a  legelő állatok hullatékával történhet. 
Felülvetés, vegyszeres gyomirtás, műtrágyázás, hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap és 
szennyvíziszapot tartalmazó komposzt felhasználása tilos.

3.2.1.12. A gyepekbe települő őshonos cserje- és fafajokat szükség szerint mechanikai módszerrel 
ritkítani kell. A levágott növényi anyagot a területről a levágást követő egy hónapon belül 
el kell távolítani a területről, a helyszíni elégetés tilos.

3.2.1.13. Gyepterület beszántása, felülvetése, égetése tilos.

A földművelésügyi miniszter 6/2014. (IX. 1.) FM rendelete
a Szelidi-tó természetvédelmi terület bővítéséről és határainak módosításáról

A természet védelméről szóló 1996.  évi LIII.  törvény 85.  § (2)  bekezdés 3., 4., 13. és 15.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1976. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított, 
a  Szelidi-tó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 156/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel 
(a  továbbiakban: R.) fenntartott védettségű Szelidi-tó természetvédelmi területhez csatolom a  természet 
védelméről szóló 1996.  évi LIII.  törvény 23.  § (2)  bekezdése és 28.  § (4)  bekezdése alapján „ex lege” védett szikes 
tóként országos  jelentőségű védett természeti területnek minősülő területeket: Harta 0285 helyrajzi számból 
az  E654227,53-N145723,88; E654221,52-N145715,89 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott 
határvonaltól nyugatra fekvő 0,1528 hektár kiterjedésű részt, továbbá a Harta 0318, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324 
helyrajzi számú ingatlanokat, összesen 244,32 hektár kiterjedésű területet.
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 (2) Az  (1)  bekezdésben felsorolt ingatlanok az  európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területek.

 (3) A  Szelidi-tó természetvédelmi terület részét képező Dunapataj 018/2 és 018/3 helyrajzi számú, összesen 
0,5858 hektár kiterjedésű terület védettségét feloldom.

2. §  A Szelidi-tó természetvédelmi terület bővítésének célja „ex lege” szikes tóként védelem alatt álló, a  Szelidi-tóval 
szerves egységet képező területek és a  Szelidi-tó mint természeti képződmény táji és természeti értékei 
hatékonyabb természetvédelmi oltalmának biztosítása.

3. §  A Szelidi-tó természetvédelmi terület bővítési területének természetvédelmi kezelési tervét az  1.  melléklet 
tartalmazza.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

5. § (1) Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § A  Szelidi-tó természetvédelmi terület kiterjedése 408,2142 hektár, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait 
az 1. melléklet tartalmazza.”

 (2) Az R. Melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 6/2014. (IX. 1.) FM rendelethez

A Szelidi-tó természetvédelmi terület bővítési területének természetvédelmi kezelési terve

 1. Természetvédelmi célkitűzések
1.1. A terület jellegzetes tájképi értékeinek megőrzése, különös tekintettel a Kékesi-rétre.
1.2. A terület különleges élővilágának és természetközeli élőhelyeinek megőrzése és fenntartása.
1.3. A  védett növény- és állatfajok megőrzése, különös tekintettel a  kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum), 

szongáriai cselőpók (Lycosa singoriensis), mocsári teknős (Emys orbicularis), vörös gém (Ardea purpurea), 
bölömbika (Botaurus stellaris), fehér gólya (Ciconia ciconia), fekete gólya (Ciconia nigra), rétisas (Haliaeetus 
albicilla), kékes rétihéja (Circus cyaneus), barna rétihéja (Circus aeruginosus), kerecsensólyom (Falco 
cherrug), kabasólyom (Falco subbuteo), túzok (Otis tarda), bíbic (Vanellus vanellus), gólyatöcs (Himantopus 
himantopus), gulipán (Recurvirostra avosetta), nagy goda (Limosa limosa), piroslábú cankó (Tringa totanus), 
fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon), barkóscinege (Panurus biarmicus), kékbegy (Luscinia svecica) és 
a vidra (Lutra lutra) állományaira és egyedeire.

1.4. A védett és fokozottan védett madárfajok táplálkozóterületének és élőhelyének megőrzése.
1.5. A védett és fokozottan védett madárfajok háborítatlan fészkelésének biztosítása.
1.6. A  Szelidi-tó vízutánpótlásához szükséges megfelelő minőségű és mennyiségű víz előtározásának lehetővé 

tétele.
1.7. A terület további természetvédelmi célú kutatásához a kedvező természeti feltételek biztosítása.

 2. Természetvédelmi stratégiák
2.1. Építmények létesítésének szabályozása a terület tájképi értékeinek megőrzése érdekében.
2.2. A korábbi művi beavatkozások a terület vízháztartását és élőhelyeit érintő káros hatásainak mérséklése.
2.3. A  Kékesi-rét gyepein, gyep művelési ágban nyilvántartott mocsaraiban az  elsősorban szarvasmarhával 

történő legeltetés biztosítása.
2.4. A legeltetéses állattartással történő területhasználat biztosítása minél nagyobb területi arányban.
2.5. E jogszabály hatálybalépésének időpontjában meglévő gyepterületek megőrzése.
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2.6. A  gyepterületek kaszálási-legeltetetési rendjének szabályozása az  1.  pontban meghatározott 
természetvédelmi célkitűzések elérése érdekében.

2.7. A  nádvágás rendjének és a  vízi növényzet irtása feltételeinek szabályozása az  1.  pontban meghatározott 
természetvédelmi célkitűzések elérése érdekében.

2.8. Az inváziós fajok terjedése elleni védekezés, állományuk visszaszorítása, eltávolítása a területről.
2.9. A  vadászati tevékenység feltételeinek szabályozása elsősorban a  fokozottan védett madárfajok kímélete 

érdekében a természetvédelmi szempontból előnyös elemeinek elősegítése mellett.
 3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek védelme

3.1.1.1. Az  1.  pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések elérése érdekében vagy 
azzal összhangban végzett tevékenységek kivételével tilos a területen a tereprendezés és 
a területfeltöltés.

3.1.1.2. A területen tilos a bányászat. Kivételt képez ez alól az olyan geofizikai mérési módszerek 
alkalmazása, amely nem jár a felszíni talajrétegek bolygatásával.

3.1.2. Élőhelyek kezelése, fenntartása
3.1.2.1. A  kezelési terv hatálybalépésének napjától számított egy éven belül, a  vízháztartási 

állapot természetesebbé tétele érdekében az  árkokon elzárásokat, szakaszolásokat kell 
végezni a  természetvédelmi kezelésért felelős Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal 
(a  továbbiakban: igazgatóság) egyeztetve. Kivételt képez azon árok, mely a  kezelési 
terv hatálybalépésének napját megelőzően üzembe helyezett szivattyú öntözési célú 
vízellátását szolgálja.

3.1.2.2. A  Kékesi-rét feltöltését legkésőbb november 1-jén kell megkezdeni és az „5T” műtárgy 
felvízi mércéjén mért 185 cm-es vízállásértékig lehet végezni.

3.1.2.3. A  Kékesi-réti tározó leürítése, a  Szelidi-tó feltöltése a  március eleji kedvező térségi 
vízháztartási helyzet esetén március 15. és április 15. között végezhető. A március elején 
tapasztalható kedvezőtlen vízháztartási helyzet és öntözési célú vízigény jelentkezése 
esetén a  tó feltöltését és a  tározott víz leeresztését április 1-jéig kell elvégezni. 
A Kékes-rét leürítésének kezdő időpontját – a vízháztartási helyzet minősítése alapján – 
az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és az igazgatóság rögzíti.

3.1.2.4. A  leürítés után, az  ökológiai vízháztartási állapot fenntartása érdekében az  „5T” 
műtárgynál a felvízi mércéjén mért 129–140 cm-es vízállást kell tartani.

3.1.2.5. A  Kékesi-rét zsombékoló jellegű gyepeit tilos kaszálni, tisztítókaszálni és szárzúzni. 
A  rendelkezéssel érintett területek elhelyezkedéséről az  igazgatóság tájékoztatja 
a tulajdonost vagy a területhasználót.

3.1.2.6. A legeltetést oly módon kell végezni, hogy az ne befolyásolja a Szelidi-tó vízkészletének 
pótlására betározott víz minőségét.

3.1.3. Fajok védelme
3.1.3.1. A vidra, a  túzok, a kerecsensólyom és a nagy goda védelme érdekében a területen tilos 

a horgászat.
3.1.3.2. A  kisfészkű aszat életfeltételeinek és a  parti madárfajok fészkelésének biztosítása 

érdekében a nádas állományokat vissza kell szorítani, parti sávjukat legeltetni kell.
3.1.3.3. A  barkóscinege és kékbegy madárfajok fészkelő állományának megőrzése érdekében 

a kezeletlen és legeltetéssel kezelt nádas élőhelymozaikokat kell fenntartani.
3.1.3.4. A  parti madarak életfeltételeinek rekonstrukciója érdekében a  Kékesi-rét teljes 

területének – beleértve a  már védelem alatt álló területet is – legalább 30%-át 
szarvasmarhával kell legeltetni.

3.1.3.5. Hörcsög (Cricetus cricetus) befogása és irtása tilos.
3.1.4. Látogatás

3.1.4.1. Hátasállattal szabadidős tevékenység céljából közlekedni csak földúton lehet.
3.1.4.2. A területen sátorozás nem megengedett.
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3.1.5. Kutatás, vizsgálatok
3.1.5.1. A  területen végzett kutatások eredményeit tartalmazó publikációk egy-egy példányát 

a kutatást végzőnek el kell juttatnia az  igazgatóságnak és az  illetékes természetvédelmi 
hatóságnak.

3.1.5.2. Az igazgatóságnak legalább tízévente el kell készítenie a védett természeti terület Á-NÉR 
alapú élőhelytérképét és a védett növények ponttérképét.

3.1.5.3. Az igazgatóságnak biztosítania kell a vidra állományának folyamatosan történő nyomon 
követését. A  monitoring- és a  faj védelmével összefüggésbe hozható tevékenységeket 
rendszeresen dokumentálni kell. Az  összegyűjtött adatok, információk alapján 
az igazgatóság évente részletes feljegyzést készít.

3.1.5.4. A  túzok, a nagy goda és a kerecsensólyom jelenlétére és élettevékenységére vonatkozó 
megfigyelést és monitorozást az igazgatóság köteles elvégezni.

3.1.6. Terület- és földhasználat
3.1.6.1. Új építmény létesítése – az  1.  pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések 

megvalósítását szolgáló, illetve azzal összhangban álló építmény (beleértve 
az e feltételeknek megfelelő vízügyi létesítményeket) kivételével – tilos.

3.1.6.2. A  természetvédelmi célkitűzések megvalósítását nem szolgáló, azokkal össze nem 
egyeztethető és a tájképi értékeket veszélyeztető új művi létesítmények (pl. stég, reklám-, 
cég-, címtábla, üvegház, szélgenerátor, antenna és tartószerkezete, föld feletti tároló 
és tartály, légvezeték, közmű, nagynyomású gáz- és olajvezeték stb.) elhelyezése tilos 
a területen.

3.1.6.3. A  birtok- és földrészlethatárok terepi megjelölésére csak a  térségben hagyományos 
alkalmazott építőanyagok használhatóak fel.

3.1.6.4. A természetvédelmi területen burkolt utak nem létesíthetők.
3.1.6.5. Új földutak nem létesíthetők a védett természeti területen, kivéve, ha természetvédelmi 

céllal, a  természetvédelmi kezelő hozzájárulásával, kedvezőtlenebb helyen lévő út 
kiváltása érdekében, annak egyidejű felhagyása mellett létesülnek.

3.1.6.6. Tilos az  állandó (napi fél óránál hosszabb ideig vagy rendszeresen világító) fényforrás 
üzemeltetése, kivéve a kutatási célú fénycsapdázást.

3.1.6.7. A  területhasználó köteles az  inváziós növények megtelepedését, terjedését 
megakadályozni és a már meglévő állományokat kiirtani. A keskenylevelű ezüstfa irtását 
megelőzően e tevékenységet az igazgatósággal egyeztetni kell.

3.1.6.8. Jól sarjadó, inváziós fafajok egyedeinek, illetve állományainak kivágása csak úgy 
történhet meg, ha az  újrasarjadás ellen elő- vagy utókezeléssel aktív védekezés 
(törzsfuratokon keresztül történő vegyszer bejuttatás, vegyszeres metszlapkezelés) 
történik.

3.1.6.9. Felszín alatti vizek mezőgazdasági célra, illetve rekreációs rendeltetésű víztér 
vízutánpótlására nem vehetők igénybe.

3.1.6.10. Tilos napnyugtától napkeltéig a géppel való mezőgazdasági munkavégzés. Kivételt képez 
az  ingatlan-nyilvántartásban szereplő utak és e  rendelet hatálybalépését megelőzően 
üzembe helyezett, öntözési célú vízkivételt szolgáló gépek használata, amennyiben 
az öntözési időszakban, vízjogi engedély alapján történik.

3.1.6.11. Technikai sportok nem végezhetők a területen.
3.1.6.12. A terület feletti légtérben tilos a repülőgépes növényvédelem és tápanyag-utánpótlás.
3.1.6.13. Tilos a  tűzgyújtás, a  természetvédelmi kezelésért felelős szerv által jóváhagyott 

természetvédelmi célú kezelés érdekében végzett tűzgyújtás kivételével.
3.1.6.14. Az elhagyott hulladék rendszeres gyűjtéséről a tulajdonosnak gondoskodni kell.
3.1.6.15. Tilos építőanyag tárolása a területen.
3.1.6.16. Tilos szalma- és szénakazal elhelyezése, valamint a nád depózása bárhol a területen.
3.1.6.17. Tilos vadföld, vaditató létesítése, valamint a  mesterséges vadkibocsátás és zárttéri 

vadtartás.
3.1.6.18. Apróvadnevelő és -kibocsátóhely létesítése tilos.
3.1.6.19. A nappali vadszámlálás a védett természeti területen március 1. és július 31. között csak 

az ingatlan-nyilvántartás szerinti utakról történhet.
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3.1.6.20. Az  éjszakai vadszámlálás az  igazgatósággal folytatott előzetes egyeztetést követően 
történhet.

3.1.6.21. A  vaddisznó-állományt a  terület természetes vadeltartó képességének a  körzeti 
vadgazdálkodási tervben meghatározott szintjére kell visszaszorítani.

3.1.6.22. A  téli társas vadászatok esetén a  vadászat megkezdése előtt legalább 48 órával 
egyeztetni kell az igazgatósággal (az illetékes természetvédelmi őrrel).

3.1.6.23. A vadászat során keletkezett hulladékot, lőszerhüvelyt a vadászat befejeztével össze kell 
gyűjteni, és el kell szállítani a területről.

3.1.7. Természetvédelmi infrastruktúra
 A terület hatósági tájékoztató táblával történő megjelölését a  tábláknak a  terület határa és 

a területre bevezető utak találkozásánál történő kihelyezésével végzi el az igazgatóság.
3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és 

tilalmak
3.2.1. Gyep (rét és legelő) művelési ágú területek kezelése

3.2.1.1. A gyep művelési ágú ingatlanok művelési ágának megváltoztatása csak abban az esetben 
engedélyezhető, ha a művelésiág-váltás az 1. pontban meghatározott természetvédelmi 
célkitűzések elérését szolgálja.

3.2.1.2. Tilos a  gyepterületek művelés alóli kivonása, valamint más célú hasznosítása, kivéve 
a  természetvédelmi érdekből, engedéllyel és az  igazgatósággal egyeztetett más célú 
hasznosítást.

3.2.1.3. A  gyepterületek legeltetéses használatára kell törekedni, amelyet legelőterületen 
kiegészíthet az inváziós növényfajok elleni védekezést szolgáló tisztítókaszálás.

3.2.1.4. A  gyepterületek legeltetéses használata során törekedni kell a  szarvasmarhával történő 
legeltetésre.

3.2.1.5. Az  inváziós növényfajoknak a  területről való eltávolítását szolgáló engedélyezett, 
az  igazgatósággal előzetesen egyeztetett növényvédőszer felhasználás kivételével 
a területen tilos növényvédőszer alkalmazása.

3.2.1.6. Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok ürülékéből származhat, trágya kiszórása tilos.
3.2.1.7. Legeltetés 0,2–1 állategység/hektár legeltetési nyomással, március 15. és november 30. 

között külön engedély nélkül az  igazgatósággal egyeztetve, december 1. és március 14. 
között hatósági engedéllyel történhet.

3.2.1.8. Szakaszolt legeltetés lehetséges. Az egyes szakaszok kiterjedését, határait és a szakaszok 
legeltetési idejét az igazgatósággal előzetesen egyeztetni kell.

3.2.1.9. A  legeltetett jószágállomány számára kialakított időszakos szállásokon kiegészítő 
takarmány (pl. silókazal stb.) elhelyezése tilos.

3.2.1.10. A legelő állatok itató- és pihenőhelyeit az igazgatósággal előzetesen egyeztetni kell.
3.2.1.11. Felülvetés és gyepfeltörés tilos kivéve, ha az  az 1.  pontban meghatározott 

természetvédelmi célkitűzések elérése érdekében (például rontott gyepek helyén 
természetes növénytársulás rekonstrukciója érdekében vagy a  külső zavaró hatások 
ellen védő sövények létesítése során), az  igazgatósággal előzetesen egyeztetett módon 
történik.

3.2.1.12. A  gyepek öntözése tilos kivéve, ha az  az 1.  pontban meghatározott természetvédelmi 
célkitűzés elérése érdekében, az igazgatósággal előzetesen egyeztetett módon történik.

3.2.1.13. Gyepterületek égetése tilos, kivéve ha az  1.  pontban meghatározott természetvédelmi 
célkitűzés elérése érdekében (például túlzottan felhalmozódott fűavar eltávolítása 
érdekében), az  igazgatósággal előzetesen egyeztetett módon végzett eseti, nem 
rendszeres égetést.

3.2.1.14. Mechanikai jellegű ápolási munkák (fogasolás, tárcsázás, hengerezés) végzése tilos, 
kivéve ha az  az 1.  pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések elérése 
érdekében, az  igazgatósággal előzetesen egyeztetett módon (például természetes 
gyepek rekonstrukciója során) történik.

3.2.1.15. Gyepeken gépjárművel közlekedni tilos. A  korlátozás nem vonatkozik az  engedélyezett 
tevékenységet végző mezőgazdasági gépekre.
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3.2.1.16. Égő gyepeken, amennyiben a  tűz nem fenyeget közvetlenül emberéletet, épületet, 
nagyértékű mezőgazdasági létesítményt vagy több hektáros kiterjedésű erdőterületet, 
tilos a  tűz terjedése ellen szántással, tárcsázással, a  gyepek felszaggatásával, illetve 
vegyszer kijuttatással védekezni.

3.2.1.17. A gyepeken június 20. után kezdhető meg a kaszálás.
3.2.1.18. Dobkasza használata tilos.
3.2.1.19. Kaszálás során legalább 8 cm-es fűtarlót kell visszahagyni.
3.2.1.20. Kaszálásonként a  terület 5–10%-át kaszálatlanul kell hagyni. A  kaszálás tervezett 

megkezdése előtt 5 nappal értesíteni kell az  igazgatóságot. A  kaszálatlanul hagyandó 
területeket a  helyszínen az  igazgatóság képviselője jelöli ki. A  kaszálást a  kaszálandó 
terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterületre 
szorítása nélkül kell elvégezni. A  kaszálatlanul hagyott foltokat tilos olyan módon 
kijelölni, hogy abban inváziós növény állománya legyen.

3.2.1.21. Tisztítókaszálás, szárzúzás szeptember 1. után kezdhető meg. Ez  alól az  inváziós 
növényfajok állományait érintő kaszálás és szárzúzás képez kivételt, amelynek legkorábbi 
időpontja június 20.

3.2.1.22. Legelőterület tisztítókaszálása, szárzúzása egy gazdasági évben nem lehet nagyobb 
a  legelőterület 50%-ánál, azonban az  egyöntetűen inváziós növényfajokkal fertőzött 
legelőterületen a tisztítókaszálás és szárzúzás területi kiterjedése nem áll korlátozás alatt.

3.2.1.23. Legelőterületen a  tisztítókaszálást és szárzúzást úgy kell végezni, hogy az  őshonos 
legelőgyomokkal terhelt területrészeken se haladja meg a  kaszált, szárzúzott terület 
aránya e területrészek 50%-át.

3.2.1.24. Talaj meghajtású rendsodró, rendkezelő használata tilos.
3.2.1.25. Kaszálás, tisztítókaszálás során vadriasztó lánc használata kötelező.
3.2.1.26. Gyepterületen a kaszálást követő 30 napon túl tilos a levágott növényi anyag tárolása.
3.2.1.27. Kaszálás vizes vagy nedves talajon tilos.

3.2.2. Nádas művelési ágú területek kezelése
3.2.2.1. A  nádvágás az  igazgatósággal előzetesen egyeztetett időpontban, helyen és módon 

történhet.
3.2.2.2. Tilos a  nádvágás és egyéb vízinövényzet irtása és kiszállítása február 15. és október 15. 

között.
3.2.2.3. Náddepónáló hely nem létesíthető, a  meglévő náddepó helyeket a  kezelési terv 

hatálybalépését követő 1 éven belül meg kell szüntetnie a területhasználónak.
3.2.2.4. Tilos a  lábon álló nád égetése. A  vágási törmelék égetésének helyszínét előzetesen 

egyeztetni kell az igazgatósággal.
3.2.2.5. A nádaratás megkezdése előtt 48 órával értesíteni kell az igazgatóságot.
3.2.2.6. A  nádaratást végzőnek, a  nád aratásához, a  rendelkezésére álló nádvágó gépek közül 

mindig a talaj adottságainak megfelelő gépet kell alkalmazni.
3.2.2.7. A nád kötözéséhez a természetes, gyorsan lebomló anyagokból készített kötözőanyagot 

kell használni.
3.2.2.8. A  nádaratást végzőnek a  nádvágó- és szállítógépeket olyan műszaki állapotban 

kell tartania, hogy elkerülhető legyen a  műszaki meghibásodás, és az  ebből 
eredő olajszivárgás. Amennyiben az  olajszivárgás mégis bekövetkezik, a  használó 
haladéktalanul köteles a  kifolyt olajat fűrészporral felitatni és a  területről elszállítani. 
A  szennyeződés tényét a  használó köteles az  igazgatóságnak és a  környezetvédelmi 
hatóságnak haladéktalanul bejelenteni.

3.2.2.9. A nádaratást végzőnek, a területről történő nádkiszállítást legkésőbb minden év február 
28-áig be kell fejeznie, a nádaratás befejezéséről az igazgatóságot tájékoztatnia kell.

3.2.2.10. A  nádasok területének 20–40%-án a  nádat – évente ugyanazon helyen – lábon kell 
hagyni az  igazgatóság lehatárolása alapján. A  learatatlan mozaikokat tömbösen és 
nem sávosan kell kialakítani. A  fennhagyott mozaikok felét 5 évben egyszer, másik felét 
10 évben egyszer le kell aratni, ekkor új helyet kell a mozaiknak kijelölni.
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3.2.3. Művelés alól kivett területek kezelése
3.2.3.1. Hatályos vízjogi üzemelési engedéllyel rendelkező csatorna fenntartási munkálatainak 

(kotrás, iszapolás, kaszálás stb.) megkezdése előtt legalább 5 nappal az  üzemeltetőnek 
tájékoztatnia kell az  igazgatóságot az elvégzendő fenntartási tevékenységek helyéről és 
idejéről.

3.2.3.2. A csatornák vízjogi létesítési engedélyben meghatározott szelvényének bővítése tilos.
3.2.3.3. E rendelet hatálybalépését követő 1 éven belül a vízügyi hatóságnak a területen áthaladó 

csatornák vízjogi üzemeltetési engedélyeit felül kell vizsgálnia.
3.2.3.4. A tervezési területen áthaladó út karbantartása csak az igazgatósággal folytatott előzetes 

egyeztetést követően történhet. Az  utak karbantartáshoz építési-bontási törmelék csak 
abban az esetben használható fel, ha az kizárólag válogatott, aprított és homogén inert 
hulladékot tartalmaz és azt a természetvédelmi kezelésért felelős szerv jóváhagyta.

2. melléklet a 6/2014. (IX. 1.) FM rendelethez
„1. melléklet a 156/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Szelidi-tó természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Dunapataj
010 hrsz-ból 4,6823 hektár (az E649713.95-N143561.18, E649733.66-N143569.15 EOV koordinátájú töréspontok által 
meghatározott határvonaltól keletre fekvő rész), 018/6, 019, 020/2, 020/4, 020/5, 021, 022, 023/2, 0189, 0193, 0194, 
0196, 0197, 0198, 0199, 0201/16, 0201/17, 0201/18, 0201/19, 0201/2, 0201/3, 0201/4, 0201/5, 0201/6, 0201/7, 0202, 
0203 hrsz-ból 0,8383 hektár (az E652009.46-N143368.26, E652020.11-N143368.91 EOV koordinátájú töréspontok 
által meghatározott határvonaltól északra fekvő rész), 0204/1, 0204/2, 0205, 0206/1, 4453/29, 4453/33, 4453/34, 
4453/35, 4453/36, 4454/2, 4456, 4458/5
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az  európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 
területnek minősülnek.”
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