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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 15/2017. (III. 27.) FM rendelete
a Jászszentlászlói Kalmár-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 16/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet 
módosításáról

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. §  A Jászszentlászlói Kalmár-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 16/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. §-ában a „9,5” szövegrész helyébe a „8,88” szöveg lép.

2. §  Az R. Mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 15/2017. (III. 27.) FM rendelethez
„Melléklet a 16/2005. (VII. 14.) KvVM rendelethez

A Jászszentlászlói Kalmár-erdő természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

 1. Természetvédelmi célkitűzések
1.1. A Magyarország nemzetközi viszonylatban is egyedülálló természeti értékét jelentő bugaci nőszőfű (Epipactis 

bugacensis) a  területen található populációjának megőrzése és fenntartása, valamint egyéb védett fajok  
– különös tekintettel a  vörösbarna nőszőfűre (Epipactis atrorubens) és a  piros madársisakra (Cephalanthera 
rubra) – állományának gyarapodásához szükséges feltételek biztosítása.

1.2. Az  erdők természetességi állapotának javítása, természetközeli állapotú erdei életközösség kialakulásának 
elősegítése.

 2. Természetvédelmi stratégiák
2.1. A terület jellemző élőhelyei özöngyomok okozta állapotromlásának mérséklése, megakadályozása.
2.2. A terület degradálódott élőhelyeinek rehabilitációja.
2.3. A  terület természetvédelmi kezeléséért és vagyonkezeléséért felelős Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

(a  továbbiakban: igazgatóság) a  gazdasági célú hasznosítás, faanyagtermelés helyett az  1.  pontban 
meghatározott célok megvalósítására, különösen a  bugaci nőszőfű helyi populációjának fenntartására és 
gyarapodására irányuló természetvédelmi célú erdőkezelést végez a 3.2.1. pontban foglaltak szerint.

2.4. Az  idegenhonos, tájidegen fafajokat (pl. akác, nemesnyár) tartalmazó erdőállományrészek fokozatos 
átalakítása a termőhelynek megfelelő, őshonos fafajokból álló, vegyes korösszetételű erdőállományokká.

2.5. A  terület célirányos – a  megfelelő és hatékony természetvédelmi kezelést, a  degradálódott élőhelyek 
rehabilitációját segítő és ezek hatásait rendszeresen nyomon követő és dokumentáló – kutatása.
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 3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Fajok védelme
3.1.1.1. Amennyiben a 3.1.3. pontnak megfelelően elvégzett felmérések alapján a bugaci nőszőfű 

területen lévő állománya 50 egyednél kisebb, a 3.2.1. pont szerinti, folyamatosan végzett 
általános erdőkezelési módok mellett az  igazgatóság haladéktalanul gondoskodik a  faj 
további kolonizációját és állománygyarapodását lehetővé tevő speciális beavatkozásokról 
(pl. kopár talajfelszín kiterjedésének növelése révén).

3.1.1.2. A  3.1.1.1. szerinti speciális természetvédelmi kezelés abban az  esetben fejezhető be, 
ha a  bugaci nőszőfű területen lévő állománya a  3.1.3.  pontnak megfelelően elvégzett 
felmérések alapján két egymást követő évben meghaladja az 50 egyedet.

3.1.2. Látogatás
3.1.2.1. A  terület – a  rajta keresztül vezető földút kivételével – kizárólag gyalogosan, emberi 

erővel hajtott kerékpárral vagy lóval látogatható. A  területen jogszerű tevékenységet 
folytatók csak a  nyilvántartott földúton közlekedhetnek gépjárművel. A  területen tilos 
quad, terep-motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, valamint motorkerékpár használata.

3.1.3. Kutatás, vizsgálatok
 A 2017. évtől az  igazgatóság az  1.  pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések 

elérése érdekében gondoskodik a  természetvédelmi kezelés szempontjából kulcsfontosságú 
fajok állományának évenkénti rendszerességű felméréséről, ennek alapján a  védett növényfajok 
ponttérképeinek elkészítéséről és a felmérés dokumentálásáról.

3.1.4. Terület- és földhasználat
3.1.4.1. Mesterséges vadkibocsátás, zárttéri vadtartás, apróvadnevelő és apróvad-kibocsátó hely, 

vaditató, vadföld létesítése, sózó, szóró elhelyezése tilos.
3.1.4.2. A vadászható vadfajok által a terület természeti értékeiben okozott károkozást elsősorban 

vadászattal kell megelőzni vagy a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni.
3.1.4.3. A  területen magasles létesítése csak túráskár megelőzése érdekében és csak 

erdőszegélybe helyezve engedélyezhető. A magasles kihelyezésének tervezett időpontja 
előtt legalább 5 nappal értesíteni kell az igazgatóságot.

3.1.4.4. Új földút az  1.  pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósítása 
érdekében, természetvédelmi szempontból kedvezőtlenebb helyen lévő út kiváltása 
érdekében, ez  utóbbi egyidejű felhagyása mellett létesíthető az  igazgatóság 
vagyonkezelői hozzájárulásával.

3.1.4.5. A  területen kizárólag az  1.  pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések 
megvalósítása érdekében építhető vagy helyezhető el új építmény. Építmény létesítése 
és üzemeltetése csak a  terület természeti értékeinek veszélyeztetése, károsítása nélkül 
végezhető.

3.1.4.6. A  terület jellegének, használatának megváltoztatása, erdő igénybevétele csak 
a  természetvédelmi kezelés részeként, az  1.  pontban meghatározott természetvédelmi 
célkitűzések megvalósítása érdekében, természetvédelmi közérdek alapján 
engedélyezhető.

3.1.4.7. Bányászati tevékenység, anyagnyerés tilos a  területen. Kivételt képez ez  alól olyan 
geofizikai módszerek kutatási célú alkalmazása, amelyek nem járnak a  felszín és a  talaj 
bolygatásával.

3.2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.2.1. Erdők kezelése

3.2.1.1. A  területről az  idegenhonos, agresszíven terjeszkedő és a  tájidegen fafajok egyedeit el 
kell távolítani.

3.2.1.2. Bármilyen okból történő fakitermelés csak a  vegetációs időszakon kívül (októbertől 
márciusig) történhet, kivéve az idegenhonos, agresszíven terjeszkedő fafajok egyedeinek 
augusztusi kitermelését.
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3.2.1.3. Az  erdőállomány változatos korösszetételének biztosítása érdekében célszerűen  
0,3–0,5 hektár területre kiterjedő mikrotarvágásokat kell alkalmazni átlagosan 
10 évenkénti (erdőtervezési ciklusonkénti) visszatéréssel. Egy cikluson belül 
a mikrotarvágások összes területe nem haladhatja meg a terület 20%-át.

3.2.1.4. A cserje- és gyepszint bolygatása kizárólag az igazgatóság által − különösen a 3.1.1.1. szerint − 
végzett természetvédelmi kezelés részeként, az 1. pontban meghatározott természetvédelmi 
célkitűzések megvalósítása érdekében történhet.

3.2.1.5. A  cserjeszint összes borítása nem haladhatja meg a  terület 20%-át, amit a  cserjésedés 
kontrolljával, a  20%-on felüli cserjeállomány mechanikus módszerrel történő 
eltávolításával kell biztosítani.

3.2.1.6. Őshonos fafajú állományokban egészségügyi fakitermelés kizárólag járványveszély 
elhárítása érdekében vagy havária esetén (pl. tűzkár) végezhető.”

Az igazságügyi miniszter 2/2017. (III. 27.) IM rendelete
a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.)  
IM rendelet módosításáról

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet  
(a továbbiakban: Cvhr.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Egyszerűsített cégeljárás esetében, továbbá a  közkereseti társaság, a  betéti társaság, a  korlátolt felelősségű 
társaság és az egyéni cég esetében a cég bejegyzésének közzététele ingyenes.”

2. §  A Cvhr. 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) 
IM rendelet módosításáról szóló 2/2017. (III. 27.) IM rendelettel módosított rendelkezéseit a 2017. március 16. napján 
vagy azt követően indult cégbejegyzési eljárásokban lehet alkalmazni azzal, hogy az  esetlegesen már befizetett 
közzétételi költségtérítés a 10. § (1) bekezdés e) pontja alapján kérelemre visszatérítendő.”

3. §  Hatályát veszti az  igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 
4/2006. (I. 26.) IM rendelet.

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

  Dr. Trócsányi László s. k., 
  igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1162/2017. (III. 27.) Korm. határozata
a közel-keleti térségben élő üldöztetést szenvedő keresztények támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  szülőföldjük térségében maradt közel-keleti keresztény és más üldözött vallási és nemzetiségi 

kisebbségekhez tartozó családok megsegítésének támogatásával, és ezen közösségek helyben maradásának 
elősegítésével;

 2. az 1.  pont szerinti cél megvalósítása érdekében felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és az  emberi erőforrások 
miniszterét, hogy gondoskodjanak
a) az iraki város, Telsqof megrongált lakóházainak részbeni helyreállításához való hozzájárulásként 580,0 millió 

forint,
b) az Antióchiai Szír Katolikus Patriarchátus Libanonban kifejtett humanitárius tevékenységéhez való 

hozzájárulásként 310,0 millió forint,
c) az Antióchiai Szír Ortodox Egyház humanitárius tevékenységéhez 310,0 millió forint
összegű forrásnak a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet  
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára történő biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 27/2017. (III. 27. ) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
a nemzetgazdasági miniszter javaslatára

Pomázi Gyulát

a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárává
– 2017. február 20-ai hatállyal –
kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.


	A földművelésügyi miniszter 15/2017. (III. 27.) FM rendelete
	a Jászszentlászlói Kalmár-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 16/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 2/2017. (III. 27.) IM rendelete
	a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) 
IM rendelet módosításáról

	A Kormány 1162/2017. (III. 27.) Korm. határozata
	a közel-keleti térségben élő üldöztetést szenvedő keresztények támogatásáról

	A miniszterelnök 27/2017. (III. 27. ) ME határozata
	helyettes államtitkár kinevezéséről


		2017-03-27T16:55:23+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




