
 ROMÁNIA 

 KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

2012/______számú HATÁROZAT 

a ROSCI0242 Veresvíz Tőzegláp Közösségi jelentőségű terület Szabályzatának az elfogadására és 

jóváhagyásra való elküldésére a környezetvédelem és erdők központi  

hatósága fele  

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2012. ____________-i soros ülésén,  

 elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, Demeter János úrnak indoklását a ROSCI0242 

Veresvíz Tőzegláp Közösségi jelentőségű terület Szabályzatának az elfogadására és jóváhagyásra való 

elküldésére a környezetvédelem és erdők központi hatósága fele, 

figyelembe véve: 

- a Természetvédelmi, turizmusfejlesztési részleg szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak jelentéseit, 

- a természetvédelmi területek védelméről, az élőhelyek, a növényzet és fajok megőrzéséről 

szóló, 2011/49-es módosított és kiegészített Törvény által jóváhagyott, 2007/57-es sürgösségi 

kormányrendelet 21. Szakasza (2) bekezdését, 

- a Kovászna Megye Tanácsa Iktatójában 2012/1638-as szám alatt iktatott a Kovászna megyei 

Környezetvédelmi Ügynökség álta kibocsájtott 2012/1378-as számú véleményezését, 

betartva: 

- a közigazgatási döntéshozatalok átláthatóságára vonatkozó 2003/52-es Törvény 6. 

szakaszának előírásait 

a 2001/215-ös számú, újraközölt közigazgatási Törvény 91. szakasz (1) bekezdésének f) pontja és 

a 97. szakasz értelmében 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz –  Elfogadja és jóváhagyásra elküldi a környezetvédelem és erdők központi hatósága fele a 

jelen határozat szerves részét képző mellékletben leírt ROSCI0242 Veresvíz Tőzegláp Közösségi 

jelentőségű terület Szabályzatát. 

2. Szakasz – Jelen határozat megvalósításával Kovászna Megye Tanácsa alelnökét, Demeter János 

urat és a Természetvédelmi, turizmusfejlesztési részleget bízza meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2012._______________. 

 

 TAMÁS Sándor 

 elnök  

Ellenjegyzi, 

VARGA Zoltán 

Kovászna megye jegyzője 
 

 

 

 

 

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” 

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása” 
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A ROSCI0242 VERESVÍZ TŐZEGLÁP KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET 

SZABÁLYZATA 

 
I. FEJEZET 

BESOROLÁS, MEGALAKULÁS, CÉL, HATÁROK 

 

1. Szakasz – A természetvédelmi terület kategóriája: 

- Natura 2000-es természetvédelmi terület 

2. Szakasz – Megalakulás 

A Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma által 2007. december 13-án 

kiadott 1964-es számú Döntés alapján 65 hektár nagyságban Natura 2000-es (ROSCI0242) 

természetvédelmi terület lett, mint romániai része a Natura 2000-es európai ökológiai 

hálózatnak. 

3. Szakasz – Területi-adminisztratív besorolás 

Adminisztratív szempontból a természetvédelmi terület Kovászna megyében, Esztelnek és 

Kézdialmás községek közigazgatási területén helyezkedik el. 

4. Szakasz – A természetvédelmi terület gondnokságát Kovászna megye biztosítja, a 

Környezetvédelem és Erdők Minisztériumával kötött 2010.07.07/155-ös 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 65 hektár. 

7. Szakasz – A természetvédelmi terület határa a Környezetvédelmi és Fenntartható 

Fejlődés Minisztériuma 2011/2387-es Döntésével módosított, a Környezetvédelmi és 

Fenntartható Fejlődés Minisztériuma 2007. december 13-án kiadott 1964-es számú Döntése 

alapján van maghatározva. 

 
II. FEJEZET 

A TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN BELÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYOZÁSA 

 

A legelők és kaszálók kezelése és használata  

8. Szakasz –  A természetvédelmi területen nincsenek szántóföldek és tilos ezek 

kialakítása. Tilos a legelők és kaszálók felhasználási kategóriájának a megváltoztatása. 

9. Szakasz – A kaszálás július 1-je után engedélyezett. Minden esetben a kaszálást úgy kell 

elvégezni, hogy annak minimális hatása legyen az állatvilágra, vagyis belülről kifele.  

10. Szakasz – A kaszálás az érvényben levő törvénykezések alapján pénzbeli támogatásban 

részesül. Ezt igényelni a terület felhasználójának kell, a törvényben megjelölt intézménynél. 

Igénylés esetén a Gondnok támogatást ad a dokumentáció összeállításában. 

11. Szakasz – A legelők és kaszálók jogos tulajdonosainak vagy használóinak kötelessége 

vigyázni a területre és megakadályozni az erdősödést. Tilos a természetes növényréteg 

felgyújtása, bármilyen eszközzel való megrongálása vagy elpusztítása. 

12. Szakasz –  A legeltetés 



A legeltetésnél a következő szabályozást 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 vizekből. 

e) A Kezelési terv elkészítéséig és a legelők, valamint ezeknek a teherbírásának a 

meghatározásáig, a természetvédelmi területen a legeltetés csak a Gondnok 

jóváhagyásával engedélyezett. 

 

Erdészet és erdőgazdálkodás 

13. Szakasz – Azokon az erdőterületeken, melyek a természetvédelmi terület részét 

képezik, csak az üzemtervben előírt tevékenységeket lehet végezni, az érvényben levő 

törvénykezésnek megfelelően. Az üzemtervet, az erdőgazdálkodási tanulmányokat, valamint 

a nemzeti erdőalapon kívüli fás növényzet átalakítására irányuló tanulmányokat a 

Gondnoknak láttamoznia kell. 

14. Szakasz – Az erdőalapból való ideiglenes vagy végleges kivételt, vagy a felhasználási 

kategória megváltoztatását az érvényben levő törvénykezésnek megfelelően és a Gondnok 

által láttamozva lehet megvalósítani. 

15. Szakasz – A Gondnoknak joga van és köteles adatokat kérni az erdészeti 

kezelőszervektől az üzemterv, az erdőgazdálkodási tanulmányok és/vagy 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 fás növényzettulajdonosok betartják-e az erdőgazdálkodási rendszert. 

 

A tőzeg és lecsapoló csatornák hasznosítása 

16. Szakasz – Tilos a tőzeg kitermelése a teljes védett területen és azon kívül is 1000 

méteres körzetben. 

17. Szakasz – Tilos a tőzeg kitermelése a védett terület feletti patakokból,  melyek a 

tőzeglápot táplálják 

18. Szakasz – Tilos minden ásási vagy lecsapolási tevékenység a teljes védett területen és 

azon kívül is 1000 méteres körzetben. A természetvédelmi területen kivül engedélyezettek 

azok a talajjavítási munkálatok melyek a Burgonya Kutatás és Fejlesztés Állomás 

müködéséhez szükségesek. 

 
Vadászat és halászat 

19. Szakasz –  A vadászat és halállomány megvédéséért folytatott tevékenység az 

érvényben levő törvénykezésnek megfelelően lesz megszervezve és lebonyolítva. 

20. Szakasz – A vadállomány megőrzésére vonatkozó tevékenységek és a vadászat csak a 

vadállomány kezelőjének szakemberei által végezhetőek.  

A 2007/57-es sürgősségi kormányrendelet mellékletébe foglalt szigorú védelem alatt álló 

közösségi jelentőségű szárazföldi, vízi és földalatti állatfajok, valamint az országos vörös 

listába foglalt állatok esetében, kivéve a tudományos kutatást, az érvényes törvénykezések 

szerint tilos: 



1. Bármilyen 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 megrongálása és/vagy elpusztítása; 

5. Az illetékes környezetvédelmi hatóságok engedélye nélküli tartás, szállítás, 

kereskedelmi vagy csere céljából való felhasználás.  

21. Szakasz – A természeti csapások esetében (tűz, vihar, járványos állatbetegségek, 

fertőzési gócok, stb.) a felhatalmazott hatóságok közbeléphetnek az érvényben levő 

törvénykezésnek megfelelően, értesítve a Gondnokot és a tulajdonosokat. 

 

A természetvédelmi területre való bejutás / közlekedés 

22.  Szakasz – Tilos a természetvédelmi területre való bemenetel és közlekedés motoros 

járművekkel. 
23. Szakasz – Kivételt képeznek a járművek közlekedési és bejutási tilalma alól a 

következők: a Gondnokság személyzete, az erdészeti személyzet, a vadállomány felügyelője és 

más felhatalmazott állami szerv (rendőrség, civil védelem, környezetvédelmi hatóságok, 

önkormányzati hatóságok) felügyelői/ellenőrei, amennyiben hivatalosan vannak jelen, vagy 

felhatalmazás esetében azok, akiknek nincs más átjárási lehetősége. 
24. Szakasz – Azok a föld- vagy erdőtulajdonosok vagy felhasználók, akik hagyományos 

tevékenységet folytatnak, közlekedhetnek és használhatnak motoros járműveket, amennyiben 

a polgármesteri hivatal által kiállított és a Gondnok által láttamozott engedéllyel 

rendelkeznek. 

 
A turizmus és a látogatás szabályozása 

25. Szakasz – Jelen szabályzat betartása mellett engedélyezve vannak a turizmussal, 

neveléssel és tudományos kutatással kapcsolatos tevékenységek. 

26. Szakasz – A természetvédelmi terület látogatása csak a rendezett/kijelölt útvonalakon 

engedélyezett. A turistaösvények az utólag kiegészített és módosított 2003/77-es 

kormányhatározat előírásainak kell megfeleljenek. 

27. Szakasz –  A fent megnevezett utakról a látogatóknak letérni csak a Gondnok írásban 

adott jóváhagyása alapján szabad. 

28. 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 kormányhatározat előírásait. 

29. Szakasz – Szigorúan tilos a turistaösvények tábláit, oszlopait, jelzéseit, valamint a 

tájékoztató és jelző pannókat megrongálni vagy összetörni. 

30. Szakasz – Tilos a természetvédelmi területen a fosszilis üzemanyagot használó motoros 

járművekkel történő sportok űzése, bármilyen fegyver használata, kivéve a szolgálatban levő 

őrző és védő személyzetet, vagy a vadgazdálkodási tevékenységben résztvevőket. 

31. Szakasz – Tilos a természetvédelmi területen a kempingezés. 

32. Szakasz – Tilos a természetvédelmi területen tüzet rakni.  

33. Szakasz – Tilos a természetvédelmi terület vízeiben fürödni és a mosogatáshoz kémiai 

anyagokat (mosószereket) használni. 



34. Szakasz – A Gondnok figyelemmel kíséri a természetvédelmi területen folytatott 

turizmust, ennek a tevékenységnek a növényzetre, állatvilágra és a talajra való hatásának 

megállapítása érdekében és meghozza mindazokat az intézkedéseket amelyek szükségesek a 

természetvédelmi terület megóvása érdekében, akár a turisták bejutásának a korlátozását is. 

35. 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 Veresvíz Tőzegláp természetvédelmi területen voltak 

készítve. 

36. Szakasz – Tilos elpusztítani, megrongálni a növény és állatfajokat. A természetvédelmi 

területen a Gondnok engedélyezésével szabad kereskedelmi célból gyűjteni a gombákat, erdei 

gyümölcsöt, növényeket, állatokat, tőzeget vagy bármilyen más természetes mintadarabokat. 

 

A hulladékgazdálkodási rendszer 

37. 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. 

38. Szakasz – Tilos az erdőalapból a Gondnok jóváhagyása nélkül kivágni, letörni, vagy 

gyökerestől kiszedni a fákat, csemetéket, gallyakat, valamint eltulajdonítani a természeti 

folyamatok által kitörteket vagy ledöntötteket. 

 

Építkezés 

39. Szakasz –  A természetvédelmi területen nincsenek építmények. 

40. Szakasz – Tilos bármilyen más építmény megvalósítása a természetvédelmi területen. 

41. Szakasz – (1) Figyelembe véve a fajok és élőhelyek védelme és megörzése célokat, 

tilosak azok a tevékenységek a természetvédelmi területen belül, melyek szennyezhetik vagy 

megrongáhatják az élőhelyeket, és zavarhatják azokat a fajokat melyek miatt  

természetvédelmi területté lett nyílvánitva. A vadmadarak és költözőmadarak védelme és 

megörzése érdekében a természetvédelmi területen kivül is tilosak azok a tevékenységek, 

melyek szenneyezhetik vagy megrongáhatják az élőhelyeket. 

(2) Bármilyen terv vagy projekt, melynek nincs köze vagy nem szükséges a természetvédelmi 

terület kezelésehez, de nagy mértékű hatása van a természetvédelmi területre, egy megfelelő 

környezeti hatástanulmányi értékelésre kerül. 

(3) Azoknak a terveknek, projekteknek és/vagy tevékenységeknek a szabályozására vonatkozó 

aktái kiállításánal, melyeknek nagy mértékű hatása van a természetvédelmi területre, a 

Környezetvédlemi Ügynökség igényli és figyelembe veszi a Gondnok láttamozását is.  

 

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 munkatársak által folytatott kutatási 

tevékenység a Gondnokkal kötött kutatási szerződés alapján 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. Az állam, a megyei tanács és/vagy helyi hatóságok költségvetéséből; 

2. A Gondnok saját tevékenységeiből és az alkalmazott árrendszerből; 

3. A Gondnok által vagy más intézményekkel/szervezetekkel közösen összeállított 

pályázatokból; 

4. Helyi, országos és nemzetközi programokból; 

5. Támogatásokból, adományokból, szponzorizálásokból és hozzájárulásokból; 

6. Más pénzügyi forrásokból. 

 

III. FEJEZET 

A GONDNOK KÖTELLESSÉGEI ÉS JOGAI 

A Gondnok kötelességei: 

46. Szakasz   

a). a gondnoksági egyezmény alapján, az érvényben levő törvénykezésnek megfelelően, a 

kezelési tervben, valamint a természetvédelmi területek szabályzatába foglaltak szerint kezelni 

a természetvédelmi területet és a gondnoksági egyezményt aláíró felelős hatóságtól kapott 

ellenőri igazolványok segítségével ellenőrizni ezek alkalmazását. 

b). a gondnoksági egyezmény megszűnésekor átadni a saját tulajdonából a felelős hatóság 

tulajdonába, egy adás-vételi jegyzőkönyv alapján, mindazokat az eszközöket, tárgyi és 

immateriális javakat, leltári tárgy jellegű javakat amelyek közpénzekből voltak beszerezve 

és/vagy megvalósítva, különböző országos/nemzetközi programok alapján voltak 

finanszírozva és/vagy társfinanszírozva, amennyiben a gondnoksági egyezmény ideje alatt a 

természetvédelmi terület kezelése érdekében voltak beszerezve, azért, hogy majd átadódjanak 

az új gondnoknak. 

c). meghozni mindazokat az intézkedéseket, melyek szükségesek a természet-védelmi terület 

és a természeti örökség értékeinek hatásos védelme érdekében. 

d). hozzajárulni a nemzeti és közösségi jellegű fajok és élőhelyek megfigyeléséhez, az 

élőhelyek és a fajok eloszlásának a feltérképezéséhez. 

e). a gondnoksági egyezmény megkötése után számított 6 hónapon belül, az érvényben levő 

törvénykezésnek megfelelően kidolgozni, az érdekelt felek megkérdezésével és bevonásával, a 

természetvédelmi terület szabályzatát, melynek tartalmaznia kell a természetvédelmi területen 

betartandó szabályokat, és azt  a megyei környezetvédelmi ügynökség, a következőkben 

MKÜ, nézőpontjának kiséretében jóváhagyás végett átküldeni a felelős hatóságnak. 

f). a gondnoksági egyezmény megkötése után számított 6 hónapon belül kidoldozni a „Natura 

2000” területek megörzésének minimális intézkedési csomagját, és azt a MKÜ nézőpontjának 

kiséretében jóváhagyás végett átküldeni a felelős hatóságnak. 

g) a minimális intézkedési csomag kidolgozásáig az odaitélési ülésszakra leadott pályázati 

doszárba foglalt intézkedések alkalmazódnak. 



h) a kezelési terv jóváhagyásáig a felelős hatóság által jóváhagyott és a természetvédelmi 

terület kezelési kategóriája fügvényében megállapított minimális intézkedési csomag 

alkalmazódik. 

i). a gondnoksági egyezmény megkötése után számított 1 éven belül kidoldozni, az érdekelt 

felek megkérdezésével és bevonásával, a természetvédelmi terület kezelési tervét, és azt a 

MKÜ nézőpontjának kiséretében jóváhagyás végett átküldeni a felelős hatóságnak. 

j). amennyiben a kezelési terv kidolgozása egy folyamataban levő országos/európai 

támogatásban részesülő terv keretén belül valósul meg, úgy annak a véglegesítési határideje a 

tervben foglalt határidő lesz. 

k). biztosítani a gondnoksági tevékenységben résztvevő személyzet szükséges képzését. 

l). tudatosító és tájékoztató tevékenységet folytatni a helyi lakósság körében a természet 

védelmének szükségességéről és a természetvédelmi területek szerepéről. 

m). időben tájékoztatást szolgáltatni a felelős hatóság kérésére és közvetlenül és azonnal 

értesíteni minden olyan eseményről amely kárt okozott vagy okozhat a gondnokságba itélt 

természeti tőkében. 

n). tájékoztatást szolgáltatni a felelős hatóság adatbázisának rendszeres frissítése érdekébe, a 

természetvédelmi területekkel kapcsolatos döntéshozatalok és az országos és nemzetközi 

szervezeteknek adandó jelentések támogatás-rendszerének javítására 

o). megőrizni minden olyan épület, berendezés vagy létesítmény rendeltetését, mely a 

természetvédelmi terület hatékony kezelése érdekében a gondoki tevékenység ideje alatt 

kapott pénzalapokból volt megvalósítva. 

p). éves jelentést bemutatni a felelős hatóságnak a természetvédelmi terület állapotáról, az 

esetleg jelentkezett gondok kezelési módjáról és a kezelési tervbe foglalt tevékenységekről, 

valamint a gondnoki egyezménybe foglalt kötelességek megvalósításáról. 

q). azonosítani minden kárt amit harmadik fél okozott a természeti örökségben és azt a 

bekövetkezéstől/tudomásulvételtől számított 48 órán belül írásban közölni a felelős 

hatósággal. 

r). eredeti állapotába hozni a természetvédelmi területet, amennyiben saját hibájából kárt 

okozott benne. 

s). a felelős hatóságtól kapott ellenőri igazolványok segítségével ellenőriznie kell a kezelési 

tervbe, valamint a természetvédelmi területek szabályzatába foglalt előírások alkalmazását. 

t). betartani az érvényben levő törvénykezésnek megfelelően a természetvédelmi területre 

és/vagy a gondnokra vonatkozó sajátos kötelességeket, melyek a gondnoksági tevékenysége 

alatt lesznek a tudomására hozva. 

u). más sajátos és/vagy a két fél által elfogadott kötelezettségek. 

 

A Gondnok jogai: 

47. Szakasz   

a). saját márka bejegyzésével védeni és támogatni a természetvédelmi terület imidzsét és 

követni a márkák jogi szabályzatának a betartását. 

b). a márka védelmi ideje alatt, megbízás vagy licenc alapján bármikor átadni a márkára 

vonatkozó jogokat. 

c). hozza létre és használja a gondnokok egyenruháját és sajátos jelvényeit, az imidzs 

elősegítése érdekébe. 

d). képviselni a természetvédelmi területet országos és nemzetközi találkozók alkalmával. 



e) teljes jogú tagként résztvenni hasonló országos és nemzetközi szervezetekben vagy 

hálózatokban. 

f). konferenciákon, találkozókon, az írott sajtóban bemutatni a természetvédelmi területet, a 

saját tevékenységét és bármilyen eseményt amely ott történt vagy gondot ami ott adódott. 

g). a felelős hatóság ás a környezetvédelmi ügynökségek támogatását kérni pénzalapok 

szerzésére a természetvédelmi terület érdekébe. 

h). a természetvédelmi terület megörzése érdekébe terveket megvalósítani és végrehajtani. 

i). a természetvédelmi terület megörzése érdekébe szerződtessen vagy szerződésben részt 

venni. 

j). a természetvédelmi terület hatékony kezelése érdekébe díjakat megállapítani, a pénzügyi 

források kiegészítésére, az érvényben levő sajátos törvénykezésnek megfelelően. 

k). sajátos élőhelyek kezelésében szakosodott jogi vagy fizikai személyekkel gondnoki 

egyezményt kötni bizonyos helyszinekre a védett területből (barlangok, fosszilis pontok, stb.) 

a gondnoki megbizás odaitélési folyamatához hasonlóan és a gondnoki egyezmény mintája 

alapján. 

l). együttmüködési/partnerségi protokollt kötni jogi vagy fizikai személyekkel a 

természetvédelmi terület kezelésének sajátos tevékenységei érdekében: kutatás, ökológiai 

nevelés stb. 

 

IV. FEJEZET  

BÜNTETÉSEK 

 

48. Szakasz – Jelen Szabályzat előírásainak be nem tartása alkalmanként maga után vonja a 

következő felelősségeket: kihágási, anyagi vagy civil, a vétkes fizikai vagy jogi személyekre 

vonatkozó, érvényben levő törvénykezésnek megfelelően (a 2006/265-ös Törvény által 

jóváhagyott utólag  módosított és kiegészített 2006/195-ös sürgősségi kormányrendelet, a 

2011/49-es számú Törvény által jóváhagyott utólag módosított és kiegészített 2007/57-es 

sürgősségi kormányrendelet). 

49. Szakasz – Függetlenül a felelősség természetétől, a jelen Szabályzat be nem tartása által 

a környezetben okozott károk az elkövetők költségein lesznek elhárítva, visszaállítva a kár 

előtti eredeti állapotot. A kármentesítést az elkövetőknek kell kifizetni, az „aki szennyez, az 

fizet” elv alapján. 

50. Szakasz – A büntetések nagysága a környezetvédelemre és védett területekre 

vonatkozó sajátos, valamint más szabályzatok alapján van megállapítva. 

51. Szakasz – A kihágások megállapítására és a büntetések és kártérítések meghatározására 

a törvényeknek megfelelően az erre felhatalmazott személyzet jogosult. 

52. Szakasz – A jelen Szabályzat betartását a Gondnok és a felhatalmazott szervek 

személyzete követi. 

 

V. FEJEZET 

VÉGSŐ RENDELKEZÉSEK 

 

53. Szakasz – A Gondnok ellenőri igazolvánnyal ellátott személyzetének korlátlan belépési 

joga van bármilyen területre a természetvédelmi területen belül, függetlenül annak tulajdonosi 

formájától, azzal a feltétellel, hogy ne okozzon kárt. 



54. Szakasz – A fizikai és jogi személyek részt vehetnek a Gondnok személyzete által 

végzett ellenőrzéseken és felülvizsgálatokon, és kötelességük megkönnyíteni a tevékenységek 

ellenőrzését és a mintavételeket.   

55. Szakasz – A jelen Szabályzat be nem tartása esetén, minden fizikai és jogi személynek 

kötelessége igazolnia magát a Gondnok ellenőrző személyzete ez irányú igénylésére. 

56. Szakasz – A tevékenysége jó körülmények közti megszervezése érdekében a Gondnok 

támogatást igényelhet a felhatalmazott intézmények, hatóságok (rendőrség, környezetvédelmi 

őrség, környezetvédelmi ügynökség) és/vagy civil szervezetek (önkéntes tevékenységek 

esetében) részéről. 

57. Szakasz – A természeti katasztrófák esetében (tűzvész, árvíz stb.) a felhatalmazott 

hatóságok közbeléphetnek az érvényben levő törvénykezésnek megfelelően, előre 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 által módosítható, a területek tulajdonosai, 

Esztelnek és Kézdialmás helyi tanácsai előzetes megkérdezésével Kovászna Megye Tanácsa 

által hozott Határozat alapján, betartva a megvalósítási eljárást az érvényben levő 

törvénykezésnek megfelelően. 

60. Szakasz – A Szabályzat a közvélemény tudomására lesz hozva. 

61. Szakasz – Jelen Szabályzat addig érvényes, míg meg nem változik a természetvédelmi 

területek alapszabályzata és felülvizsgálható, amennyiben szükséges, a kezelési terv 

elkészítése után. 
 


