Az Aggteleki Nemzeti Park
természetvédelmi kezelési terve
- tervezet 1. Természetvédelmi célkitűzések
1.1. Az Aggteleki-karszt táji, természeti és kultúrtörténeti emlékeinek megőrzése és
fenntartása.
1.2. A területen található, a világörökség részét képező barlangok kiemelkedő egyetemes
értékeinek, különösen a:
a) a befoglaló kőzet formakincse,
b) a képződmények (pl. ásványkiválások),
c) az üledékek és egyéb kitöltések,
d) az élővilág,
továbbá kultúrtörténeti értékeinek megóvása, ápolása, hosszú távú megőrzése,
degradációjuk megakadályozása.
1.3. Az Aggteleki-karsztra különösen jellemző földtani képződmények és a táj jellegét
meghatározó, továbbá különleges élőhelyeket is jelentő természetes felszínformák (pl.
töbörsorok, sziklaképződmények), talajok és a rajtuk élő vegetációkomplexek,
valamint a földtani alapszelvények kedvező állapotban történő megőrzése.
1.4. Az élőlényközösségek, valamint az ökológiai rendszerek természetes állapotban
történő megőrzése, a természetes állapotokra jellemző biológiai sokféleség
fenntartása.
1.5. A területen a reliktum-, közösségi jelentőségű és egyéb veszélyeztetett természetes
növénytársulások és természetszerű élőhelyek kedvező állapotának megőrzése és
fenntartása.
1.6. A terület természetes és természetközeli erdeinek fenntartása.
1.7. A hagyományos gazdálkodás által kialakított és fenntartott, fajgazdag gyepek
biológiai sokféleségének megőrzése, fenntartása, helyreállítása.
1.8. A védett és fokozottan védett, közösségi jelentőségű, és egyéb veszélyeztetett fajok és
életközösségeik megőrzése, zavartalanságuk és életfeltételeik biztosítása.
1.9. A termőtalaj védelme, természetes regenerációjának elősegítése.
1.10.
A hagyományos, a táji és természeti adottságokkal összhangban álló, a táji és
természeti értékek, egyben a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékének
megőrzését biztosító, elősegítő területhasználati rendszer megőrzése, fenntartása.
1.11. A terület karsztos vízrendszerének; a források, felszíni és felszín alatti folyó- és
állóvizek tisztaságának megőrzése, természetes élőviláguk igényeinek megfelelő
vízminőségének biztosítása, a vízi élővilág sokféleségének megőrzése.
1.12. A terület kiemelkedő tájképi adottságainak és értékeinek megőrzése, fenntartása.
1.13. A terület táji és természeti értékeinek − különös tekintettel a világörökségi helyszín
kiemelkedő egyetemes értékére − az értékmegőrzésnek alárendelt, színvonalas
bemutatása turisztikai és oktatási céllal, ezáltal a természetvédelmi szemlélet
erősödésének elősegítése és a világörökségi helyszín ismertségének és
elismertségének növelése.
1.14. A terület felszíni és felszín alatti természeti adottságait és értékeit feltáró, a karszt
élő és élettelen természeti rendszereire, egyben ezeknek és a világörökségi helyszín
kiemelkedő egyetemes értékének megőrzésére irányuló tudományos igényű
kutatások elősegítése, szervezése és irányítása.

1

2. Természetvédelmi stratégiák
2.1. A barlangok felszíni védőövezetén történő tevékenységek folyamatos ellenőrzése, a
felszínről a karsztba jutó szennyeződések megakadályozása.
2.2. A barlangokat a felszínről veszélyeztető pontszerű és diffúz szennyező források
feltárása, nyomon követése, dokumentálása és csökkentése, megszüntetése.
2.3. A víznyelők és a források szennyeződésének megakadályozása érdekében az
alkalmazható mezőgazdálkodási módszerek korlátozása a vízgyűjtő területükön.
2.4. A barlangok karsztos formakincsének, az egyedi barlangi képződmények,
ásványkiválások és üledékkitöltések és a barlangi élővilág megóvása, állapotuk
hosszú távú megőrzése, degradációjuk megakadályozása a látogatás szabályozásával,
ellenőrzésével.
2.5. A barlangok, mint az Aggteleki-karszt és Szlovák-karszt barlangjai világörökségi
helyszín kiemelkedő egyetemes értékének megőrzése a világörökségi attribútumok
megőrzésével és fenntartásával.
2.6. A táji értékek, továbbá az élettelen és élő természeti értékek károsítását,
megsemmisítését eredményező tevékenységek tiltása.
2.7. A táji és természeti értékek megőrzése, fenntartása érdekében a területhasználat
szabályozása. A területen folytatott gazdálkodási és egyéb emberi tevékenységek
összhangjának biztosítása a természetvédelmi célkitűzésekkel és a terület
rendeltetésével, beleértve az Aggteleki-karszt és Szlovák-karszt barlangjai
világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéke megőrzését is.
2.8. Földtani alapszelvények és más, tudományos és természetvédelmi szempontból
jelentős földtani képződmények megőrzéséhez, fenntartásához, oktatási, bemutatási
célú hasznosításához és kutatásához szükséges feltételek biztosítása.
2.9. A barlangok állapotában bekövetkezett változások folyamatos nyomon követése és
dokumentálása, az adatok, információk, eredmények felhasználása a
természetvédelmi kezelésük során.
2.10. A gyepek kedvező állapotának fenntartása a gyephez, mint élőhelyhez kötődő
védett, fokozottan védett és közösségi jelentőségű fajok életmenetét és ökológiai
igényeit figyelembe vevő hasznosítással.
2.11. A lóval legeltethető gyepek esetében a területre hagyományosan jellemző hucul
lóval való legeltetés előnyben részesítése.
2.12. A gyepek, vagy a gyepeken élő védett, fokozottan védett, valamint közösségi
jelentőségű fajok és élőhelyek rovására terjeszkedő, természetvédelmi célból nem
kívánatos fa- és lágyszárú fajok eltávolítása aktív természetvédelmi kezeléssel.
2.13. A nem őshonos fajok által dominált életközösségek és mesterségesen kialakított
ültetvények fokozatos átalakítása őshonos fajokból álló életközösségekké.
2.14. A nem őshonos, agresszíven terjeszkedő fajok állományainak eltávolítása, helyükön
őshonos fajokból álló, a terület természetes állapotára jellemző élőhelyek kialakítása
és szükség szerinti fenntartása aktív természetvédelmi kezeléssel.
2.15. A sérülékeny élőhelyeken a különösen indokolt természetvédelmi célú
beavatkozások kivételével az élőhelyek zavartalanságának biztosítása.
2.16. A sérült, degradált élőhelyek helyreállítása aktív természetvédelmi kezeléssel. A
helyreállított élőhelyek hosszú távú fennmaradásának elősegítése szükség szerinti
rendszeres természetvédelmi kezelési beavatkozásokkal.
2.17. A területre jellemző hagyományos, a táji és természeti adottságokra épülő, a táji és
természeti értékek megőrzését elősegítő területhasználat elősegítése, így különösen a
szalagparcellás művelési mód megőrzése, valamint a hagyományos, vegyszermentes
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termesztési technológiák előnybe részesítése.
2.18. A területre jellemző hagyományos gyümölcsfajták genetikai állományának
megőrzése, e fajták telepítésének elősegítése.
2.19. A haszonállat fajták közül kiemelten az őshonos hucul lófajta genetikai
törzsállományának megőrzése, fenntartása.
2.20. Bioszféra rezervátum magterületén és erdőrezervátum magterületén, kiemelt
botanikai és zoológiai értéket képviselő fokozottan védett természeti területen és
természeti övezetben a természetes vegetációdinamikai folyamatok érvényre juttatása,
gazdálkodási tevékenység tilalma.
2.21. A terület forrásai, vízfolyásai, állóvizei és vízgyűjtő területük kedvező ökológiai
állapotban való megőrzése, fenntartása, a természetes vízi élővilág ökológiai
vízigényének biztosítása.
2.22. A barlangok védőövezetében, források, víznyelők, továbbá erdei tavak és
kisvízállások környezetében, védett és fokozottan védett fajok élőhelyén
zavartalanság biztosítása, a gazdálkodási tevékenység korlátozása.
2.23. Természetközeli állapotú, vegyeskorú erdők kialakítása, az erdők természetes
folyamatainak (erdődinamika, szukcesszió, regeneráció) elősegítése és fenntartása.
2.24. Az erdőkben a természetes vegetációdinamikai állapotok megközelítése.
Felkészítésük a középtávon (20−40 év) elérendő természetvédelmi célú erdőkezelésre
a természetközeli erdőgazdálkodás (Pro Silva) elveinek alkalmazásával.
2.25. A természetközeli erdőgazdálkodásra vonatkozó (Pro Silva) elvek alkalmazása során
a kívánt természetvédelmi cél (folyamatos erdőborítás) elérése érdekében,
faanyagtermelést nem szolgáló, szálaló, átalakító üzemmódok alkalmazása.
2.26. Az ivóvízforrások és a vízbázisok védelmére, a védett élő szervezetek élőhelyére, az
élettelen természeti értékek védelmére, a tájképre, valamint a kultúrtörténeti értékek
környezetére tekintettel végzett fakitermelés.
2.27. Az erdei haszonvételek korlátozása oly módon, hogy azok gyakorlása ne károsítsa,
veszélyeztesse az erdő biológiai sokféleségét, vízháztartását, talaját, természetes
felújulását, a védett természeti értékeket, valamint az erdei életközösségeket.
2.28. A terület természetvédelmi rendeltetésével és a természetvédelemi célokkal
összhangban álló vadgazdálkodás folytatása.
2.29. A táji és a természeti értékek megóvása érdekében a látogatás és a közlekedés
korlátozása.
2.30. A természetvédelmi kezeléshez szükséges, a természetvédelmi bemutatási és
ökoturisztikai infrastruktúra fenntartásának és fejlesztésének összhangja a
természetvédelmi célkitűzésekkel.
2.31. A területet érintő mindennemű kutatási tevékenység természetvédelmi
célkitűzésekkel történő összehangolása, vagy a természetvédelmi célok alá rendelése.
2.32. Komplex bemutatási és a bemutatást monitorozási rendszer kidolgozása és
megvalósítása a turisztikai hasznosítású barlangokban.
2.33. Az élő és élettelen természeti értékek, jellegzetes növény-, állat- és gombafajok,
természetes növénytársulások és természetszerű élőhelyek bemutatása azok károsítása
nélkül.
2.34. A hagyományos életmódot és gazdálkodást, valamint az ehhez kapcsolódó
kultúrtörténeti értékeket bemutató turisztikai rendszer és annak működtetési
feltételeinek kidolgozása a helyi önkormányzatok, kis- és közepes vállalkozások
bevonásával, a terület természetvédelmi kezeléséért felelős Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság (továbbiakban: igazgatóság) szakmai segítségnyújtásával.
2.35. A természeti környezet által meghatározott táj kiemelkedő tájképi, esztétikai
értékekeinek megőrzése érdekében a tájképre káros hatással lévő beruházások
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korlátozása, tiltása. A létesítmények tájba illesztése, a helyreállítható tájsebek
felszámolása a természetvédelmi célkitűzésekkel összhangban történő felszámolása
2.36. A tájra hagyományosan jellemző életmódhoz és gazdálkodáshoz kötődő népi
építészeti emlékek, a tájra jellemző építmények (lakó-, gazdasági épületek stb.), a
hagyományos településkép és tárgyi kultúra, valamint a terület egyéb kultúrtörténeti
értékeinek megőrzése, fenntartása, helyreállítása.
2.37. Új építmények létesítése esetén tájvédelmi, tájképvédelmi szempontok
érvényesítése.
2.38. Védett és közösségi jelentőségű természeti értékek állapotának rendszeres nyomon
követése és dokumentálása. Az adatok, információk folyamatos értékelése és
elemzése a természetvédelmi kezelés szakmai megalapozása, fejlesztése,
hatékonyságának növelése érdekében.
2.39. A szabadidős hasznosítás és a természetvédelmi szempontok összhangjának
megteremtése.
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
3.1.1.1. Az újonnan felfedezett barlangokban, barlangszakaszokban a feltárás során a sértetlen
és sérülékeny képződmények környezetében a járóútvonalat úgy kell kialakítani, hogy a
képződményeket megóvja a sérüléstől, szennyeződéstől.
3.1.1.2. Azon barlangok esetében, amelyek bejárásához barlangi kötéltechnika alkalmazása
szükséges, a kötélpályákat és a biztosítást az igazgatóság által kiadott beszerelési vázlatok,
bejárási útmutatók alapján kell kiépíteni. A beszerelési vázlatok, bejárási útmutatók
beszerzése és alkalmazása a barlangi kutatásvezető vagy barlangi túravezető felelőssége és
kötelessége.
3.1.1.3. Kizárólag elektromos lámpa használható a következő barlangokban,
barlangszakaszokban: Baradla-barlang turisztikai céllal meg nem nyitott részei, Baradla-tetőizsomboly, Béke-barlang, esztramosi Felső-táró 2. sz. ürege, esztramosi Földvári Aladár–
barlang, Rákóczi 1. sz. és 2. sz. barlang turisztikai céllal meg nem nyitott részei, a Rákóczi 3.
sz. és 4. sz. barlang, Rákóczi-oldaltáró barlangjai, Rejtek-zsomboly, Szabadság-barlang, Vass
Imre-barlang turisztikai céllal meg nem nyitott részei, Meteor-barlang, Kopasz-vigaszbarlang, Kopasz-gally-oldali 2. sz. víznyelőbarlang, Hosszú-tetői-barlang, Rákóczi táró 1. sz.,
2. sz., 3. sz., 5. sz., 7. sz., 8. sz. ürege, Rákóczi oldaltáró üregei, Rákóczi táró 6. sz. ürege,
Esztramos 1. szint barlangjai, Esztamos 5. szint 1. sz. barlangja, Esztramos 6. szint 3. sz.
barlangja, Esztramos Csillés táró barlangjai.
3.1.1.4. A barlang képződményei és élővilágának megőrzése érdekében kizárólag tiszta, a
felszínről vagy más barlang üledékéből, kitöltéséből származó szennyeződést nem tartalmazó
ruházatban történhet a belépés az esztramosi Felső-táró 2. sz. ürege, az esztramosi Rákóczi 1.
sz. és 2. sz. barlang turisztikai céllal meg nem nyitott részei, a Rákóczi 3. sz. és 4. sz. barlang,
Rákóczi-oldaltáró barlangjai, Rákóczi-táró 4. sz. ürege, Esztramos 6. szint 1. sz. és 2. sz.
barlangjai, Esztramos Délnyugati táró 1. sz. és 2. sz. barlang, Esztramos Szalagos táró ürege,
Rákóczi táró 1. sz., 2. sz., 3. sz., 5. sz., 7. sz., 8. sz. ürege, Rákóczi oldaltáró üregei, Rákóczi
táró 6. sz. ürege, Esztramos 1. szint barlangjai, Esztramos 5. szint 1. sz. barlangja, Esztramos
6. szint 3. sz. barlangja, Esztramos Csillés táró barlangjai, Rejtek-zsomboly és Betlehemzsomboly esetében.
3.1.1.5. A következő barlangok, barlangszakaszok látogatásához vagyonkezelői hozzájárulás
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nem adható ki, ezek kizárólag természetvédelmi kezelési vagy kutatási célból látogathatók.
Baradla-barlang: hosszútúra, illetve Retek-ág főági torkolat és az Elosztó közötti szakasz
kivételével a barlang többi része; Béke-barlang: Felfedező-ág, Felső járatok (pl. Fekete zsák
terme, Égi dagonya); Dancza-barlang: szifonon túli részek; Esztramosi Felső-táró 2. sz. ürege,
Hosszú-tetői-barlang, Magas-tetői-barlang, Rákóczi-oldaltáró-barlangja, Rákóczi 3. sz.
barlang, Kossuth-barlang: Felső-ág, Háromkirályok-ág, Reménytelen-szifon (búvármerülés);
Meteor-barlang: Lakatos-akna, Agyagos, Lapos-terem; Rákóczi 1. sz. és 2. sz. barlang nem
kiépített részek – búvármerülés; Rejtek-zsomboly: nem kiépített részek; Szabadság-barlang
Gyöngyfolyosó, és az Óriás-terem utáni részek; Vass Imre-barlang: Főág alatti és feletti
járatok (pl. Eldorádó, Vörös tavi-ág, Sajt, Fekete-ág); Baradla Rövid-Alsó-barlang: 4.
szifonon túli részek; Csörgő-forrásbarlang, Iskola-zsomboly, Nagy-oldali-zsomboly, Rákóczi
4. sz. barlang, Baradla Hosszú-Alsó-barlang, Rákóczi táró 1. sz., 2. sz., 3. sz., 5. sz., 7. sz., 8.
sz. ürege, Rákóczi oldaltáró üregei, Esztramos 1. szint barlangjai, Esztramos 5. szint 1. sz.
barlangja, Esztramos 6. szint 3. sz barlangja, Esztramos Csillés táró üregei.
3.1.1.6. Feltáró kutatás során keletkezett bontási törmelék barlangon belül történő
elhelyezéséről úgy kell gondoskodni, hogy se a törmelék szállítása, mozgatása, se a törmelék
felhalmozása, tárolása ne károsítsa a barlang képződményeit. E követelménynek és az élet- és
balesetveszély megelőzésére vonatkozó követelménynek együttesen és egyenlő súllyal kell
megfelelni.
3.1.1.7. Barlangok természetvédelmi és egyéb célú lezárását úgy kell megtervezni és
kivitelezni, hogy az alkalmazott műszaki megoldás biztosítsa a barlangba bejáró denevérek
számára a sérülésmentes be- és kijutást a megfelelő áteresztőképesség mellett. Az aktív vagy
időszakosan aktív víznyelő és forrásbarlang esetében a műszaki megoldás a víz útját nem
akadályozhatja. A lezárás a légáramlást nem korlátozhatja olyan mértékben, amely a barlangi
klíma megváltozását okozza. A területen található barlangok lezárása esetén a „Barlangok
műszaki létesítményei. 4. rész: Barlanglezárások (MSZ 20385-4:2003)” című szabványban
foglaltakat figyelembe kell venni.
3.1.1.8. A barlanglezárásokat a Természetvédelmi Őrszolgálat havi rendszerességgel
ellenőrzi.
3.1.1.9. A barlangban önfúrós nittet, 5-6 cm hosszú expanziós dűbelt, illetve alapcsavart
elhelyezni csak a barlang vagy barlangrész feltáró időszakában szabad (pl. kürtőmászás, első
bejárás, első kötéltechnikai kiépítés).
3.1.1.10. A barlang hosszú távú, időt álló járhatóvá tételének érdekében csak nagy
élettartamú, nagy hosszúságú (a sziklában lévő dűbelhossz: 10 cm; átmérő 10 mm) ragasztott
vagy expanziós dűbeleket, alapcsavarokat szabad beépíteni.
3.1.1.11. A kötélvezetést úgy kell megoldani, hogy a barlangfal sérülékeny, képződményes
felületei taposási és egyéb kárt ne szenvedjenek.
3.1.1.12. Lyukfúrásnál akkumulátoros fúrógépet kell használni a barlangi mentés kivételével.
3.1.1.13. A barlangban filmezés csak az igazgatóság természetvédelmi szakmai felügyeletével
történhet.
3.1.1.14. A településrendezési tervben szerepeltetni és érvényesíteni kell a barlangok felszíni
védőövezetére vonatkozó előírásokat is.
3.1.1.15. A terület természetvédelmi kezelési tervét a földtani alapszelvényként, földtani
képződményként, valamint ásvány és ősmaradvány-lelőhelyként külön jogszabályban
meghatározott részterületekre vonatkozó természetvédelmi kezelési tervek figyelembe
vételével kell alkalmazni.
3.1.1.16. A felhagyott külszíni bányák rekultivációja, tájrendezése során a földtudományi
értékek megőrzésének, bemutathatóságának feltételeit a terület adottságainak megfelelően
biztosítani kell.
3.1.1.17. A földtani és felszínalaktani természeti értékek és azok természetes élővilágának
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károsítását, megsemmisítését eredményező tevékenység tilos.
3.1.2.Élőhelyek kezelése, fenntartása
3.1.2.1. Barlangokon belül az ott kialakult ökoszisztémák megőrzése érdekében a
szélsőségesen oligotróf viszonyokat meg kell őrizni, a fényhiányos állapotot fenn kell tartani,
és a külső, emberi eredetű szerves szennyezést meg kell akadályozni.
3.1.2.2. Szerves anyagok barlangba történő bevitele (pl. faácsolat létesítéséhez) csak
különösen indokolt esetben, kutatási, balesetmegelőzési céllal lehetséges. A munkálatok
befejezésekor a bevitt szerves anyagokat el kell távolítani a barlangból.
3.1.2.3. Barlangban étkezés csak az arra kijelölt területen lehetséges, szemetelés tilos.
3.1.3.4. Lápréteken, patakparti magaskórósokban, szőrfűgyepeken, nyílt- és zárt
sziklagyepeken, felnyíló mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepeken kizárólag a természetközeli
állapotokat veszélyeztető folyamatok, események megelőzése, vagy következményeik
elhárításával kapcsolatos természetvédelmi célú beavatkozások − élőhelyek nyílt gyepes
jellegét veszélyeztető mértékű cserjésedés visszaszorítása kizárólag szelektív, kézi
cserjeirtással, valamint idegenhonos, agresszíven terjeszkedő növényfajok egyedeinek
eltávolítása − végezhetők az igazgatóság helyszíni felügyelete mellett.
3.1.3.5. A nem őshonos, agresszíven terjedő növényfajok terjedésének megakadályozása,
visszaszorítása kötelező a földhasználó számára (ennek hiányában a vagyonkezelő, vagy a
tulajdonos számára). A vegyszerhasználat hatósági engedély köteles tevékenység, amelyben
az igazgatóság által kidolgozott protokollokról és azok alkalmazhatóságáról a hatóság
tájékoztatja az engedélykérőt.
3.1.3.6. Az álló- és folyóvizeket kísérő fűz- és égerligeteket meg kell őrizni, a nem őshonos
fásszárú és inváziós növényfajokat vissza kell szorítani.
3.1.3.7. A vízfolyásokba (különös tekintettel a tiszai ingola /Eudontomyzon danfordi/
élőhelyéül szolgáló vízfolyás szakaszokra) telepített pisztráng-állományokat vissza kell
szorítani. Haltelepítés az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célok megvalósítása
érdekében, vagy e célokkal összhangban végezhető kizárólag őshonos, az adott víztér
természetes állapotára jellemző halfajokkal.
3.1.3. Fajok védelme
3.1.3.1. A természetvédelmi hatóságnak a területre vonatkozó, a természet védelméről szóló
törvény 38. § szerinti engedélyezési eljárásai, valamint 39. § szerinti szakhatósági
tevékenysége során, amennyiben az eljárás az a)−u) pontban felsorolt védett vagy fokozottan
védett faj vagy fajok élőhelyéül szolgáló területet érint, érvényesítenie kell az adott fajhoz
rendelt előírásokat, feltételeket:
a) bíbor sallangvirág (Himantoglossum caprinum) élőhelyén: kizárólag kézi eszközökkel
történő élőhelykezelés végezhető, amelyekről előzetesen értesíteni kell az
igazgatóságot,
b) osztrák sárkányfű (Dracocephalum austriacum) élőhelyén: tilos a legeltetés és
gondoskodni kell a populáció legelőterületből való kikerítéséről. Kizárólag kézi
eszközökkel végezhetők beavatkozások végezhetők, amelyekről előzetesen értesíteni
kell az igazgatóságot,
c) gömböskosbor (Traunsteinera globosa) élőhelyén: kizárólag kézi eszközökkel történő
élőhelykezelés végezhető, amelyekről előzetesen értesíteni kell az igazgatóságot.
d) korai fehér szegfű (Dianthus plumarius subsp. praecox) élőhelyén: biztosítani kell a
teljes zavartalanságot,
e) boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) élőhelyén: tilos a fakitermelés,
faanyagmozgatás és -deponálás, gépjárművel való közlekedés és parkolás. A
fakitermelés alól kivételt képez, ha a faj ökológiai igényeit faegyedek záródásukkal
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f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)

n)

o)
p)

q)
r)

s)

veszélyeztetik, ebben az esetben a fák eltávolítása csak az igazgatóság helyszíni
felügyelete mellett történhet,
illatos csengettyűvirág (Adenophora liliifolia) élőhelyén: az élőhely nyíltságát
veszélyeztető cserjéket kézi módszerrel rendszeresen el kell távolítani,
borsóképű lednek (Lathyrus pisiformis) élőhelyén: tilos a fakitermelés,
faanyagmozgatás és -deponálás, gépjárművel való közlekedés és parkolás,
lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis) élőhelyein: a nyílt vízfelületet fenn kell
tartani, a gyékény és egyéb mocsári növényzet záródását meg kell akadályozni,
erdélyi avarszöcske (Pholidoptera transsylvanica) élőhelyein: a nyílt gyepek
záródásának megakadályozását szelektív cserjeirtással, valamint a magas füvű gyepek
részleges (pl. sávos) kaszálásával kell biztosítani,
álolaszsáska (Paracaloptenus caloptenoides) és eurázsiai rétisáska (Stenobothrus
eurasius) élőhelyein: a becserjésedést szelektív cserjeirtással meg kell akadályozni, a
nem őshonos, agresszíven terjeszkedő növényeket mechanikus módon vissza kell
szorítani,
sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) élőhelyén biztosítani kell a meglévő vegyes
korosztályú kökényes, galagonyás, vadkörtés cserjecsoportok vagy cserjesávok
fennmaradását és az erdőszegélyek fenntartását,
gólyaorr boglárka (Aricia eumedon) élőhelyén: a faj tápnövényeként szolgáló mocsári
gólyaorr (Geranium palustre) állományait kaszálatlanul kell hagyni,
vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) élőhelyén: a faj tápnövényeként szolgáló
őszi vérfüves (Sanguisorba officinalis) gyepfoltok legalább 15%-át június 15-től
október 1-ig kaszálatlanul kell hagyni. Június 15. előtt kizárólag abban az esetben
kaszálhatók ezek a területek, ha a kaszálás a faj és tápnövényének életmenetét nem
zavarja. A kaszálást annak tervezet megkezdése előtt legalább 5 nappal be kell
jelenteni az igazgatóság részére, amely a június 15. utáni kaszálások esetén
meghatározza a kaszálatlanul hagyandó területrészt,
díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) élőhelyén: a nevelővágásokat (tisztításokat,
gyérítéseket) a magas kőris (Fraxinus excelsior) egyedek kíméletével kell elvégezni és
csak természetes felújítás (felújítóvágás, szálalóvágás, vagy szálalás) tervezhető. A
cserjeszintet és az aljnövényzetet meg kell őrizni. A tisztásokat és erdőszegélyeket
fenn kell tartani,
harántfogú törpecsiga (Vertigo angustior) élőhelyén: évente legfeljebb 1 alkalommal
lehet kaszálni vagy szárzúzózni a területet a teljes becserjésedés megakadályozása
érdekében. A vízellátottságot veszélyeztető tevékenységek végzése tilos,
hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana) élőhelyén: tilos a szárzúzás. A teljes
becserjésedést szelektív cserjeirtással meg kell akadályozni. Élőhelyei évente
legfeljebb 1 alkalommal kaszálhatók, a területen található sásos állományok legalább
felét évente más-más helyen kaszálatlanul kell hagyni. A vízellátottságot veszélyeztető
tevékenységek végzése tilos,
tornai patakcsiga (Bythinella pannonica) élőhelyéül szolgáló forrásmedencékben és a
kifolyás alatti 100 méteres szakaszon nem végezhető mederkotrás. A faj élőhelyén
meg kell akadályozni, hogy földutakról csapadékvíz a forrásokba kerüljön,
tiszai ingola és petényi márna (Barbus meridionalis petényi) élőhelyéül szolgáló
patakszakaszok természetközeli állapotát fenn kell tartani, a patakszakaszok hosszanti
átjárhatóságát biztosítani kell. A telepített pisztráng-állományokat vissza kell szorítani.
Haltelepítés csak indokolt esetben végezhető, s akkor is csak őshonos, a víztérre
jellemző halfajok telepíthetők,
haris (Crex crex) élőhelyén fészkelési és fiókanevelési időszakban az igazgatóság által
bemért revírek 100 m-es körzetében augusztus 15. előtt tilos bármiféle gyepkezelést
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folytatni. A tulajdonosnak vagy a vagyonkezelőnek minden kaszálást legalább 5
nappal azok tervezett időpontja előtt be kell jelentenie az igazgatóság részére. A
kaszálás bejelentését követően az igazgatóság haladéktalanul tájékoztatja a tulajdonost
vagy földhasználót a rendelkezéssel érintett terület elhelyezkedéséről,
t) fehér gólya (Ciconia ciconia) fészkének 500 m-es körzetében lévő legalább 20 kV-os
villamosenergia szállító vezeték tartóoszlopait le kell szigetelni és szigetelt kiülőket
kell kialakítani. Gondoskodni kell a villanyoszlopra épült, tartó nélküli gólyafészkek
fészektartóra történő áthelyezéséről,
u) denevér faj által lakott épületek átalakítása, felújítása és egyéb, az épületen végzett
tevékenység a kölyöknevelési időszakban (május 1-től augusztus 1-ig) tilos. Ebben az
időszakban az épületen belül a denevér szálláshely kivételes esetben, kizárólag
természetvédelmi kezelési célból kereshető fel. Barlangi denevérkolóniák esetében a
kölyöknevelési időszakban az érintett barlangszakasz látogatása tilos. Jelentős denevér
telelőhelyek esetében a telelőhely látogatása október 15-től április 30-ig tilos (kivételt
képez a denevérvédelmi-kutatási célból történő látogatás),
v) ürge (Spermophilus citellus) élőhelyén: kaszálással vagy legeltetéssel a faj számára
optimális 10−25 cm vegetációmagasságot kell kialakítani és fenntartani. Gépjárművel
csak az ingatlan-nyilvántartás szerinti utakon szabad közlekedni.
Az igazgatóság az a)−v) pontban felsorolt fajok élőhelyeinek elhelyezkedéséről rendszeresen,
de legalább évente tájékoztatja a természetvédelmi hatóságot.
3.1.3.2. A bíbor sallangvirág, a gömböskosbor, a boldogasszony papucsa élőhelyén e fajok
virágzása idején az igazgatóság fokozott természetvédelmi őri jelenlétet biztosít.
3.1.3.3. Békászó sas (Aquila pomarina) és fekete gólya (Ciconia nigra) fészektől számított
100 méter sugarú körzetben belül fakitermelés nem végezhető. A szaporodási és utódnevelési
időszakban a lakott fészektől számított 400 méter sugarú körben érintett erdőrészletekben
erdőgazdálkodási tevékenység nem végezhető. Az igazgatóság a korlátozással érintett
területek elhelyezkedéséről, illetve a korlátozás feloldásáról a tudomásszerzést követően
azonnal tájékoztatja az erdészeti hatóságot.
3.1.3.4. Kígyászölyv (Circaetus gallicus) és darázsölyv (Pernis apivorus) fészektől számított
100 méter sugarú körzeten belül fakitermelés nem végezhető. A szaporodási és utódnevelési
időszakban a lakott fészektől számított 200 méter sugarú körben érintett erdőrészletekben
erdőgazdálkodási tevékenység. Az igazgatóság a korlátozással érintett területek
elhelyezkedéséről, illetve a korlátozás feloldásáról a tudomásszerzést követően azonnal
tájékoztatja az erdészeti hatóságot.
3.1.3.5. Parlagi sas (Aquila heliaca) fészektől számított 100 méter sugarú körzetben
fakitermelés nem végezhető. A szaporodási és utódnevelési időszakban a lakott fészektől
számított 300 méter sugarú körben érintett erdőrészletekben erdőgazdálkodási tevékenység
nem végezhető. Az igazgatóság a korlátozással érintett területek elhelyezkedéséről, illetve a
korlátozás feloldásáról a tudomásszerzést követően azonnal tájékoztatja az erdészeti
hatóságot.
3.1.3.6. Gyöngybagoly (Tyto alba) lakott és korábban ismert szállásépületeinek (különös
tekintettel templomtornyokra) teljes lezárása tilos. A rendelkezésről az igazgatóság
rendszeresen, de legalább évente tájékoztatja az említett épületek tulajdonosát vagy kezelőjét.
Alkalmas épületekben a tulajdonos hozzájárulásával a igazgatóság vagy az igazgatósággal e
célból együttműködési megállapodást kötő szervezet költőládák kihelyezésével segíti az
állomány megerősödését, fennmaradását.
3.1.3.7. Uhu (Bubo bubo) fészkelőhelyein az igazgatóság a takaró növényzet rendszeres
eltávolításával biztosítja a fészkelésre alkalmas nyílt sziklafalak fenntartását. A potenciális
fészkelőhelyeken szükség esetén mesterségesen fészkelő-párkányokat alakít ki az igazgatóság
vagy az igazgatósággal e célból együttműködési megállapodást kötő szervezet.
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3.1.3.8. Császármadár (Bonasia bonasia) élőhelyein erdőápolás során erősen cserjés aljú
erdőfoltokat kell meghagyni. Az igazgatóság a korlátozással érintett területek
elhelyezkedéséről, illetve a korlátozás feloldásáról a tudomásszerzést követően azonnal
tájékoztatja az erdészeti hatóságot.3.1.3.9. Denevérfajok által lakott és korábban szálláshelyül
használt épületek (különös tekintettel templomtornyokra) teljes lezárása tilos. Denevér fajok
által szálláshelyül használt épület díszkivilágítását a szaporodási időszakban (május 1-től
szeptember 30-ig között) a természetvédelmi hatóság az igazgatóság kezdeményezésére
korlátozhatja. Denevérek telelő- és szaporodóhelyéül szolgáló lezárt barlangok bejáratainál a
denevérek közlekedésére alkalmas nyílásokat kell kialakítani.
3.1.3.10. Farkas (Canis lupus) és hiúz (Lynx lynx) élőhelyén az igazgatóság fokozottan
ellenőrzi a vadászati tevékenységet.
3.1.4. Táj- és kultúrtörténeti értékek
3.1.4.1. Szőlőhegyeken, zártkertekben, pincés és présházas területeken kizárólag szőlő és
egyéb gyümölcs feldolgozására vagy tárolására szolgáló épületek helyezhetők el. Újonnan
létesítendő pincék és présházak szerkezetének illeszkednie kell az adott területen
hagyományosan kialakult pincékhez, présházakhoz.
3.1.4.2. A hagyományos településszerkezethez nem igazodó telekalakítás tilos.
3.1.4.3. Hagyományos épületek felújítása, átalakítása során az épületre jellemző eredeti
arányokat fenn kell tartani.
3.1.4.4. Az épületek utcafronti homlokzatán a meglévő hagyományos építészeti motívumokat
felújítás, átalakítás során is maradéktalanul meg kell őrizni.
3.1.4.5. Az épületek homlokzatának, külső falfelületeinek festése, burkolása során az élénk,
feltűnő, a területre jellemző hagyományos faluképbe nem illő színek használata tilos.
3.1.4.6. Épületek homlokzatán vulkanikus kőzet, csempe, pala, márvány és szintetikus
díszburkolatok alkalmazása tilos.
3.1.4.7. Tetőfedésre kizárólag természetes anyagok használhatóak, amelyek színe egységesen
természetes − nem festett − barna, vörös, vagy azok árnyalata lehet.
3.1.4.8. Külterületen kerítés anyaga csak mészkő, fa, őshonos fajokból álló élő sövény, patics,
drótháló lehet.
3.1.4.9. Az új épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések létesítésekor,
valamint a meglévők bővítése során gondoskodni kell a tájba illesztésről.
3.1.5. Látogatás
3.1.5.1. A kijelölt turistautak, tanösvények kizárólag gyalogosan, a kijelölt kerékpárutak
kizárólag kerékpárral és a kijelölt és engedélyezett lovas ösvények kizárólag lóval
látogathatók.
3.1.5.2. Természetvédelmi kezeléshez kapcsolódó, vagy egyéb, jogszerűen végzett
tevékenység során az igazgatóság munkatársai, az igazgatóság által szervezett és vezetett
túrák résztvevői, és az igazgatóság megbízásából, vagy az igazgatósággal kötött
együttműködési megállapodás alapján kutatást végzők a terület egészén engedély nélkül
tartózkodhatnak.
3.1.5.3. Amennyiben az igazgatóság fokozottan védett területen nyíló barlang látogatásához
vagyonkezelői hozzájárulását megadta, a barlang megközelítéséhez az adott alkalommal
külön hatósági engedély beszerzése nem szükséges.
3.1.5.4. Amennyiben közvetlen életveszély elhárítása, barlangi mentés vagy egyéb más
módon el nem hárítható vészhelyzet megszüntetéséről van szó a fokozottan védett területre
történő belépéshez nem szükséges természetvédelmi hatósági engedély beszerzése.
3.1.5.5. Barlangi mentési gyakorlat ideje alatt az adott feladat elvégzéséhez minimálisan
szükséges számú személy tartózkodhat a barlangban
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3.1.6. Oktatás, bemutatás
3.1.6.1. Barlangok hasznosításával kapcsolatban „A turizmus céljára megnyitott barlangok
üzemeltetése (MSZ 20386:2003)” című szabvány előírásait figyelembe kell venni.
3.1.6.2. Barlangok kiépítésével, kivilágításával kapcsolatban a „Barlangok műszaki
létesítményei. 1. rész. Villamos berendezések (MSZ 20385-1:2003); 2. rész: Járószintek,
járdák és lépcsők kiépítése (MSZ 20385-2:2003); 3. rész: Barlangi acélszerkezetek (MSZ
20385-3:2003)” számú szabványok előírásait figyelembe kell venni.
3.1.6.3. Az igazgatóság vagyonkezelésében lévő területen tömegsport és technikai sport
rendezvény, valamint a Baradla-barlang aggteleki bejáratánál található sziklafalon történő
sziklamászás, amennyiben a szervező maga az igazgatóság, vagy a szervezésben az
igazgatóság együttműködési megállapodás keretében partnerként vesz részt a Tvt. 38.§ (4)
bekezdésben foglaltak alapján az igazgatóság és partnere(i) mentesülnek az engedély
beszerzése alól. A felmentés erdőben megvalósítandó technikai sportrendezvényre nem
vonatkozik.
3.1.7. Kutatás, vizsgálatok
3.1.7.1. Nem az igazgatóság megbízásából, kezdeményezésére vagy részvételével tervezett
kutatásra vonatkozó engedélykérelem beadásakor egyidejűleg kutatási tervet is be kell
nyújtani a természetvédelmi hatósághoz.
3.1.7.2. Az engedélyezési eljáráshoz kötött táj- vagy természetvédelmi célú kutatásokhoz
kapcsolódóan szakmai jelentést kell leadni az igazgatóság részére a tárgyévet követő év
január 31-ig.
3.1.7.3. Az igazgatóság megbízásából, vagy az igazgatósággal kötött együttműködési
megállapodás keretében végzett kutatás mentesül az engedélyezési kötelezettség alól. Ebben
az esetben a kutatáshoz kapcsolódó védett vagy fokozottan védett területen történő
tartózkodás, közlekedés, valamint a kifejezetten indokolt táborozás a Tvt. 38.§ (4)
bekezdésben foglaltak alapján mentesül az engedély beszerzésének kötelezettsége alól. A
táborozást 5 nappal annak megkezdése előtt írásban be kell jelenteni az igazgatóságnak.
3.1.7.4. Barlangban végzett, nem barlangfeltárás jellegű tudományos kutatás esetében a
szakterületen dolgozó szakember számára a barlangba történő belépéshez, kutatási
tevékenységhez érvényes barlangi kutatásvezetői igazolvány nem szükséges, de a
tevékenység csak szakképzett kíséret (barlangi túravezető vagy kutatásvezető) jelenlétében
végezhető.
3.1.7.5. Barlangban végzett gyűjtéssel egybekötött tevékenység (kizárólag kutatással
összefüggésben végezve) minden esetben egyedi, az igazgatóság, mint vagyonkezelő általi
elbírálást igényel.
3.1.7.6. Cseppkőképződmények darabjainak és gerinces ősmaradványok gyűjtése csak olyan
kutatási céllal végezhető, amely – a várható eredmény és a károkozás arányának összevetése
után – a barlang vonatkozásában biztosan eredményes lesz. Az eredményesség mérlegelése
hatósági engedélyezési eljárás keretében, az igazgatóság szakemberének bevonásával történik.
3.1.8. Terület és földhasználat
3.1.8.1. Hulladéklerakás, hulladék deponálása, szemetelés tilos.
3.1.8.2. Új bányatelek fektetése, meglévő bányatelek bővítése tilos.
3.1.8.3. Iparterület kialakítása tilos.
3.1.8.4. A felszíni és felszín alatti vizekből újabb vízkivétel tilos. A már meglévő vízkivételi
helyeken vezetékes ivóvíz céljára történő vízkivétel a természetvédelmi kezelési terv hatályba
lépésekor érvényes vízjogi engedélyben foglalt mennyiségben lehetséges.
3.1.8.5. A területhasználat során nem kerülhetnek ki a környezetbe természeti értéket károsító
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anyagok (szennyvíz, műtrágya, vegyszerek, só stb.).
3.1.8.6. Magánszemély, kizárólag az engedély és korlátozás nélkül látogatható területeken,
csak saját célra, legfeljebb 2 kg/fő/nap mértékben gyűjthet a természetvédelmi hatóság
engedélye nélkül gombát földalatti, védett és fokozottan védett gombafajok kivételével. E
rendelkezés nem mentesít az egyéb vagyonkezelői vagy tulajdonosi hozzájárulások,
engedélyek megszerzése alól.
3.1.8.7. Nem gyűjthető olyan gyógynövény, melynek hatóanyaga a gyökérben található. A
gyógynövényfajok egyedeit tilos kiásni. Fás szárú gyógynövény fajok esetében a gyűjtés a
hajtásokat, fás részeket nem károsíthatja.
3.1.8.8. Gyógynövény és erdei termék gyűjtése fokozottan védett természeti területen tilos.
3.1.8.9. Hársfavirág gyűjtése tilos.
3.1.8.10. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervvel nem rendelkező vízfolyásokat is természetközeli
állapotban kell fenntartani a természetes mederfejlődési folyamatok érvényesülésének
biztosításával.
3.1.8.11. Magántulajdonban lévő belterületi ingatlanon a nem őshonos fafajok, kerti díszfák
és gyümölcsfák kivágásához nem szükséges a természetvédelmi hatóság engedélye, ha
legalább 5 nappal a kivágás tervezett időpontja előtt a tervezett tevékenységet, a tevékenység
helyszínét és a kivágandó fák körét bejelentik az igazgatóságnak.
3.1.8.12. 1 ha-nál kisebb gyepterület hagyományos kézi eszközzel történő kaszálásához nem
szükséges a természetvédelmi hatóság engedélye, ha legalább 5 nappal a kaszálás tervezett
időpontja előtt tevékenységet, a tevékenység helyszínét, a területméretet és a kaszálás módját
bejelentik az igazgatóságnak.
3.1.8.13. Fokozottan védett természeti területen új építmény létesítése tilos – kivéve, ha a
természetvédelmi kezelő által végzett természetvédelmi kezelési vagy bemutatási tevékenység
azt indokolttá teszi.
3.1.8.14. Külterületen 2 m2 alatti új reklámfelület elhelyezése előtt az igazgatósággal helyszíni
egyeztetést kell lefolytatni.
3.1.8.15. Gyepen, érzékeny erdős élőhelyeken (szurdokerdők, törmeléklejtő erdők, bükkös
sziklaerdők, savanyú talajú tölgyesek, hársas-kőrisesek, tölgyes jellegű tetőerdők,
kasztbokorerdő-lejtősztyeprét-sziklagyep mozaikok, sziklai cserjések, égerlápok, égerligetek,
bokorfüzesek, puhafa ligeterdők és ezek mozaikjai) szóró, sózó, vadetető, állandó magasles
elhelyezése tilos. A rendelkezéssel érintett területek elhelyezkedéséről az igazgatóság
rendszeresen, de legalább évente tájékoztatja a területen vadászatra jogosultakat.
3.1.8.16. Erdőrezervátum és bioszféra rezervátum magterületén szóró, sózó, vadetető, állandó
magasles elhelyezése tilos.
3.1.8.17. Erdőrezervátum és bioszféra rezervátum magterületén hordozható (mobil)
magaslesek csak szeptember 1-től 28-ig használhatók vagy tárolhatók.
3.1.8.18. A vadállományt a természetes vadeltartó képességnek megfelelő szinten kell tartani,
a körzeti vadgazdálkodási tervben és az üzemtervben foglaltaknak megfelelően, az 1. pontban
meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel összhangban.
3.1.8.19. Zárttéri vadtartás és bármilyen vadkibocsátás tilos, kivéve az őshonos fajok
repatriációja céljából, az igazgatósággal egyeztetett módon történő tevékenységeket.
3.1.8.20. Szórón kizárólag tiszta, szárított szemes vagy csöves kukorica, valamint
talajrárakódásoktól megtisztított répa és darabos lédús takarmány használható.
3.1.8.21. Napraforgó, ocsú, siló, kifőzött cefre, almatörköly és egyéb ömlesztett gyümölcsfeldolgozóipari melléktermék vad takarmányozására nem alkalmazható.
3.1.8.22. Egy-egy alkalommal, egy-egy szóróra legfeljebb 10 kg szemes-, vagy 100 kg lédús
takarmány juttatható ki. A szórók környezetét folyamatosan figyelemmel kell kísérni, az
esetlegesen megjelenő gyomnövényeket rendszeres kaszálással, vagy nyűvéssel még
magérlelés előtt el kell távolítani.
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3.1.8.23. Sózók – az egyes helyszínek fokozott feltúrásának és széttaposásának elkerülése
érdekében – csak tuskósózó, sózóláda, vagy sózóvályú formájában üzemeltethetők. A talajra
sót szétszórni tilos.
3.1.8.24. Fokozottan védett természeti területen szántott vadföld nem létesíthető.
3.1.8.25. Művelt (szántott) vadföldeken csak gabonafélék és pillangósok termeszthetők. A
művelés során fokozott figyelmet kell fordítani a gyomnövények terjedésének megelőzésére.
3.1.8.26. A használaton kívüli, leromlott állapotú vadgazdálkodási-vadászati létesítmények
elbontásáról a vadászatra jogosult folyamatosan gondoskodik.
3.1.8.27. A vadászati és vadgazdálkodási létesítményeket természetes anyagokból, tájba illő
módon kell megépíteni. E szempontokat a meglévő, felújításra szoruló létesítmények
karbantartásakor, átalakításakor is érvényesíteni kell.
3.1.8.28. Élőfára vagy élőfához vadgazdálkodási létesítmény nem építhető.
3.1.8.29. A művelt (kaszált) gyepterületeken levő nagyvadetetők környékét rendezetten kell
fenntartani: a téli etetési időszak után az etetőhely környékén szétszórt szénát össze kell
gyűjteni, és év közben legalább egy alkalommal az etetőhely körül felverődő gyomokat
magérlelés előtt le kell kaszálni.
3.1.8.30. Patakban, vízfolyásokban gépjárművel tilos közlekedni, kivéve, ha gazdálkodási
tevékenység kapcsán más módon nem lehet megoldani az átkelést.
3.1.8.31. Fokozottan védett természeti területen új utak létesítése tilos – kivéve, ha a
természetvédelmi kezelő által végzett természetvédelmi kezelés vagy bemutatás azt indokolttá
teszi.
3.2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.2.1. Gyep (rét és legelő) művelési ágú területek kezelése
3.2.1.1. Felülvetés, vegyszeres gyomirtás, tárcsázás, kiszántás, tűzpászták létesítése,
hengerezés, meliorizáció, talajjavítás, altalajlazítás, drénezés, égetés, trágyázás − engedéllyel
rendelkező területhelyreállítás kivételével − gyepen nem engedélyezhető.
3.2.1.2. Felázott talajú gyepen mindennemű gépi munkavégzés és közlekedés tilos.
3.2.1.3. Trágyadepónia elhelyezése tilos.
3.2.1.4. A lekaszált növényi anyagot a kaszálás után legkésőbb 30 nappal el kell távolítani a
területről, ha ez az időjárási körülmények és a 3.2.1.2. pont alapján lehetséges. Egyéb esetben
az arra alkalmas legkorábbi időpontban gondoskodni kell az elszállításról.
3.2.1.5. A gyepek 10% területarány feletti cserjésedését meg kell akadályozni. Az erre
irányuló tevékenységről annak megkezdése előtt tájékoztatni kell az igazgatóságot. Az
igazgatóság által kijelölt fajgazdag, vagy védett fajokat tartalmazó cserjés foltokat nem
szabad eltávolítani.
3.2.1.6. 10 % területarányt meg nem haladó cserjeborítottság esetén biztosítani kell az
elszórtan jelentkező, őshonos cserjék megőrzését.
3.2.1.7. A gyepen található őshonos, 30 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű, böhönc faegyedeket
és a vadgyümölcsfákat meg kell őrizni.
3.2.1.8. Az 5 hektárnál nagyobb egybefüggő gyepterületeken − láprétek, patakparti
magaskórósok, szőrfűgyepek, nyílt- és zárt sziklagyepek, felnyíló mészkedvelő lejtő- és
törmelékgyepek kivételével − a teljes gyepterület legfeljebb 10 %-án elszórtan álló cserjeés/vagy facsoportokat, hagyásfákat meg kell hagyni.
3.2.1.9. Az 5 hektárnál kisebb egybefüggő gyepterületeken − láprétek, patakparti
magaskórósok, szőrfűgyepek, nyílt- és zárt sziklagyepek, felnyíló mészkedvelő lejtő- és
törmelékgyepek kivételével − a parcellaszegélyekben meglévő facsoportokat, cserjéseket fenn
kell tartani.
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3.2.1.10. Gyepen szeptember 1-től február 28-ig végezhető cserjeirtás.
3.2.1.11. Mocsárréteken, franciaperjés réteken, csarabosokon legeltetés tilos, e területeken
kizárólag kaszálással történő gyephasznosítás engedélyezhető. A rendelkezéssel érintett
területek elhelyezkedéséről a kaszálás engedélyezésére irányuló hatósági eljárás keretében az
engedélyező hatóság tájékoztatja a tulajdonost.
3.2.1.12. Az őszi vérfű élőhelyéül szolgáló gyepterületek június 15. előtt kizárólag abban az
esetben kaszálhatók, ha természeti érték életmenetét ez nem zavarja. Az őszi vérfű élőhelyén
a 3.1.3.1. m) pontban foglaltak szerint végezhető gyepgazdálkodás.
3.2.1.13. Félszáraz gyepek és lejtősztyepprétek esetén legeltetés tilos, e területeken kizárólag
kaszálással történő hasznosítás engedélyezhető. A gyepet évente csak egyszer lehet kaszálni.
Kaszálás június 30. után lehetséges, de természeti érték előfordulása esetén az adott faj/fajok
megőrzése érdekében további tér- és időbeni korlátozást is elrendelhet a természetvédelmi
hatóság. Parcellánként 10−15% kaszálatlan területet kell hagyni, amelyet évente más-más
helyen kell kialakítani az igazgatósággal egyeztetett módon. A rendelkezéssel érintett
területek elhelyezkedéséről a kaszálás engedélyezésére irányuló hatósági eljárás során az
engedélyező hatóság tájékoztatja a tulajdonost.
3.2.1.14. Rontott másodlagos gyepek és ezek cserjésedett változatainak helyreállítása után a
gyepet kaszálással vagy legeltetéssel (pl. borzderes marha, magyar tarka, juh, ló legeltetése)
kell kezelni. A túlhasználat elkerülése érdekében egy évben egy terület vagy csak kaszálással
vagy csak legeltetéssel (tisztító kaszálás megengedett) hasznosítható. A rendelkezéssel érintett
területek elhelyezkedéséről a kaszálás vagy legeltetés engedélyezésére irányuló hatósági
eljárás keretében, az engedélyező hatóság tájékoztatja a tulajdonost.
3.2.1.15. Rontott másodlagos gyepek és ezek cserjésedett változatai kaszálással történő
hasznosítása esetén évente egy alkalommal tisztító kaszálást kell végezni, különösen a delelőés az itatóhelyek környékén. A tisztító kaszálás október 1-től február 28-ig végezhető el. A
rendelkezéssel érintett területek elhelyezkedéséről a kaszálás engedélyezésére irányuló
hatósági eljárás során az engedélyező hatóság tájékoztatja a tulajdonost.
3.2.1.16. Rontott másodlagos gyepek és ezek cserjésedett változatai legeltetéssel történő
hasznosítása esetén legeléstől elzárt területet kell kialakítani az igazgatósággal egyeztetve. A
rendelkezéssel érintett területek elhelyezkedéséről a legeltetés engedélyezésére irányuló
hatósági eljárás során az engedélyező hatóság tájékoztatja a tulajdonost.
3.2.1.17. A 3.2.1.11., a 3.2.1.13., a 3.2.1.14., a 3.2.1.15. és a 3.2.1.16. pontok rendelkezéseivel
érintett területek elhelyezkedéséről az igazgatóság legalább évente tájékoztatja a
természetvédelmi hatóságot.
3.2.1.18. Gyep legeltetéssel történő hasznosítása esetén a villanypásztor, ideiglenes karám,
jószágállás helyét, a legeltetett állatállomány éjszakázó helyeinek kijelölését előzetesen
egyeztetni kell az igazgatósággal.
3.2.1.19. Gyep legeltetéssel történő hasznosítása esetén a felszíni vízfolyások kímélete
érdekében külön itatóvályút kell kialakítani, vagy váltott helyen történő itatást kell alkalmazni
a helyszíneket az igazgatósággal előzetesen egyeztetve. A legelő állatállomány közvetlenül a
forrásból történő itatása tilos.
3.2.2. Erdők kezelése
3.2.2.1. Erdőrezervátum és bioszféra rezervátum magterületeken, fokozottan védett természeti
területen és természeti övezetben nem folytatható erdőgazdálkodás. Természetvédelmi célú
erdőkezelés – elsősorban idegenhonos fafajok állományainak felszámolása – csak
természetvédelmi szempontból különösen indokolt esetben végezhető. Az erdőtervezés során
e területeket „faanyagtermelést nem szolgáló” üzemmódba kell sorolni jelképes 999 éves
vágáskor-besorolással. A faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód bevezetéséről az erdészeti
hatóság gondoskodik.
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3.2.2.2. Az erdőrezervátumokban és a bioszféra-rezervátum magterület fenntartásához
folyamatos – az erdőrezervátum-kutatáshoz kialakított protokollok szerinti – eseménykövetés
vagy monitorozás fenntartása szükséges.
3.2.2.3. Erdőrezervátum védőövezetében a fakitermelés és anyagmozgatás során nem
keletkezhet 20 cm-nél mélyebb közelítési vagy vonszolási nyom. A fakitermelés és
anyagmozgatás során az erdőrezervátum védőövezetében kötélpálya, vasló, erdészeti csúszda,
állati erővel vont fogat, közelítő kerékpár, szán, vagy a kiemelt faanyag emelve történő
közelítésére alkalmas önjáró kerekes eszköz alkalmazható. A földön fekvő őshonos holtfa
nem készletezhető, amennyiben ez a faanyag közelítését gátolná, a közelítő nyom vonalától
távolabb kell azt elhelyezni. A fakitermelés során kitermelt őshonos faanyag 10 cm átmérőnél
kisebb részét (gallyfát) vissza kell hagyni.
3.2.2.4. Meredek hegyoldalon, sekély termőtalajon, erodált területeken levő, valamint a víz és
a szél káros hatásának kitett talajok védelmét szolgáló erdőben nem folytatható
erdőgazdálkodás. Természetvédelmi célú erdőkezelés csak természetvédelmi szempontból
különösen indokolt esetben – például az inváziós és az idegenhonos, erdészeti tájidegen
fafajok fokozatos visszaszorítása céljából –végezhető.
3.2.2.5. Patak menti égeresekben és patak menti füzesekben folytatott fakitermelés során az
állományokon nehézgépekkel átjárni nem lehet. Biztosítani kell a kíméletes fakitermelést és
közelítést.
3.2.2.6. Mesterséges erdőfelújítások során − nem őshonos fafajú állományokban végzett
szerkezetátalakítás kivételével − tilos vegyszeres technológiák alkalmazása.
3.2.2.7. Erdősítés-ápolási munkák során az őshonos lombos elegyfafajok egyedeit kímélni
kell. A munkálatokat az esetlegesen előforduló idegenhonos fafajok rovására, azok
visszaszorításával kell elvégezni. Az ápolások során elegyes, vegyeskorú, heterogén
szerkezetű fiatalosok kialakítására kell törekedni.
3.2.2.8. A tisztítások, gyérítések során az őshonos elegyfafajok egyedeit kímélni kell. A
gyérítések során egyenletes hálózatot kialakító, homogenizáló jellegű beavatkozások nem
végezhetők. Az állományszerkezet változatosságát meg kell tartani, törekedni kell annak
fokozására. Az állományokban előforduló idősebb, böhönc jellegű faegyedek (hagyásfák,
famatuzsálemek) visszahagyandók.
3.2.2.9. Cserjeszinttel rendelkező erdőrészletekben a nevelővágások (gyérítések) során csak
azok a cserje egyedek távolíthatók el, melyek a közelítési, kiszállítási munkákat közvetlenül
akadályozzák.
3.2.2.10. Fakitermelés során az erdő cserjeszintjét, valamint az erdőszegélyeket kímélni kell.
3.2.2.11. Segíteni kell a természetes vegetációdinamikai folyamatokat a természetközeli
erdőgazdálkodás (például Pro Silva) elveinek alkalmazásával, különös tekintettel a szálaló,
átalakító vagy faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódokra.
3.2.2.12. Rontott erdőkben a természetes erdőtársulásokra jellemző elegyarányt a meglévő
őshonos fő- és elegyfafajok, valamint ezek újulatának kíméletével, szabályozásával kell
helyreállítani.
3.2.2.13. Az idős, böhönc-jellegű faegyedeket, famatuzsálemeket, hagyásfákat meg kell
hagyni, ezek szűkebb környezetében a feltörekvő fiatal faegyedeket az idős fák megőrzése
érdekében szükség esetén el kell távolítani.
3.2.2.14. A 15 cm mellmagassági átmérőnél vastagabb, tövön álló és fekvő holtfa, valamint
odvas fa minden egyedét érintetlenül kell hagyni.
3.2.2.15. Felújítási célzatú beavatkozással még nem érintett, legfeljebb természetes eredetű
lékeket tartalmazó (szórványos újulattal rendelkező vagy akár újulat nélküli) erdőrészletekben
a lék átmérője bükkösöknél a 2/3 famagasságot, tölgyeseknél az egy famagasságot nem
haladhatja meg.
3.2.2.16. Mesterségesen kialakított vagy természetesen kialakult, újulattal rendelkező,
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legalább 100 m2 kiterjedésű lékek bővítése esetében a lék átmérője bükkösök esetében a
másfél famagasságot, tölgyesek esetében a 2 famagasságot nem haladhatja meg.
3.2.2.17. A természetesen kialakult vagy mesterségesen kialakított, 100 m2-t meghaladó
területű lék területével egybefüggőnek kell tekinteni azt a felújítási területrészt, amelyet
kevesebb, mint 1 famagasságú, 70%-os záródás alatti erdősáv választ el tőle.
3.2.2.18. A léknyitás során keletkezett gallyanyag a lék területén vagy annak közvetlen
környezetében visszahagyandó.
3.2.2.19. Az állományok alsó szintjében mutatkozó fiatalabb (10−40 éves) korosztály
felszabadítása érdekében történő léknyitás során a 3.2.2.15−18. pontban szereplő elvek szerint
kell eljárni.
3.2.2.20. Idegenhonos fafajokkal elegyes állományokban az idegen honos fafajokat ki kell
szálalni. Ha az idegenhonos fafajok kisebb csoportokban fordulnak elő, egyedeik lékvágással
is kiemelhetők. Agresszíven terjedő idegenhonos fafajok kivágása esetén gondoskodni kell a
megfelelő utókezelésről (állomány alatti sarjleverés, esetleg vegyszeres kezelés) is.
3.2.2.21. Fakitermelést vegetációs időszak alatt kizárólag természetvédelmi kezelési, növényegészségügyi, erdővédelmi okból vagy havária helyzetben, a természetvédelmi hatóság
engedélyével lehet végezni. Kizárólag faanyagmentést szolgáló (erdővédelmi okokkal nem
alátámasztható) egészségügyi fakitermelés – a holtfához kötődő élő szervezetek élőhelyét
biztosítandó – őshonos lombos állományokban nem tervezhető.
3.2.2.22. Az erdőnevelési tevékenységeket úgy kell tervezni és végrehajtani, hogy azok
elősegítsék a termőhelynek megfelelő és az erdészeti tájban őshonos elegyfafajok (pl.
gyertyán, hegyi juhar, mezei juhar, korai juhar, hegyi szil, mezei szil, madárcseresznye,
kislevelű hárs, mézgás éger, házi berkenye, barkócaberkenye, rezgő nyár és fehér fűz stb.)
megőrzését − az idegenhonos, valamint az erdészeti tájidegen fafajok visszaszorítása mellett.
3.2.2.23. Vegyes záródású vagy heterogén szerkezetű erdőben az erdőnevelési tevékenységet
részterületenként eltérő eréllyel kell tervezni és végrehajtani.
3.2.2.24. Hagyományos felújítóvágások újólag nem indíthatók, a korábban felújítóvágásként
megkezdett erdőfelújítások szálalóvágásokba való átvezetésével, vagy szálalóvágások
indításával kell a megkezdeni a fokozatos áttérést pl. átalakító üzemmód alkalmazása mellett.
3.2.2.25. A felújítóvágás-bontóvágások során egyenletes mértékű beavatkozás nem
végezhető, a felújítóvágásokat és szálalóvágásokat csak egyenlőtlen, lékes-csoportos-foltos
belenyúlással lehet elvégezni.
3.2.2.26. A korábban felújítóvágással kezelt, erősen megbontott erdőkben további bontóvágás
vagy végvágás tervezhető, de az eredeti (bontatlan) élőfakészlet legalább 10 %-át kitevő
hagyásfát, hagyásfacsoportot ezekben az erdőrészletekben is vissza kell hagyni.
3.2.2.27. A korábban felújítóvágással kezelt, az eredeti fakészlet 10 %-nál kevesebb idős fával
fedett erdőrészletekben további fakitermelés nem tervezhető, a megmaradt idős törzseket
hagyásfaként vissza kell hagyni.
3.2.2.28. A felújítóvágással kezelt, csak az első bontáson átesett erdőkben – legfeljebb 25 %
fatömegkivétel erejéig – kizárólag szálalóvágásokat lehet tervezni.
3.2.2.29. A még meg nem bontott, de növedékfokozó gyérítési kor feletti erdőknél
(hozzávetőlegesen a 90 év feletti állományoknál, 20 % fatömeg-kivétel mellett) kizárólag
szálalóvágások tervezhetők.
3.2.2.30. Szálalóvágások a növedékfokozó gyérítési kor feletti erdőkre, tölgyeseknél és
bükkösöknél hozzávetőlegesen 90−140 év közötti vágásérettségi szakaszok alkalmazásával
tervezhetők.
3.2.2.31. A korábban kialakult nagyobb, egykorú erdőtömbök felújítása esetén átalakító
üzemmód mellett az újabb egykorú erdőtömb kialakulása megakadályozása érdekében,
különleges esetben a fenti vágásérettségi szakaszoktól eltérően alacsonyabb vágásérettségi kor
is megállapítható.
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3.2.2.32. Vegyeskorú, elegyes, heterogén szerkezetű erdőknél, ahol a magtermő korú fák
megfelelő hálózatban már jelen vannak, szálaló üzemmód és szálalás tervezhető.
3.2.2.33. Tilos a teljes talaj-előkészítés.
3.2.2.34. Az erdei haszonvételek gyakorlása nem károsíthatja vagy veszélyeztetheti az erdő
biológiai sokféleségét, felszíni és felszín alatti vizeit, talaját, természetes felújulását,
felújítását, védett természeti értéket, valamint az erdei életközösséget.
3.2.2.35. A természetes felújítás sikerességének biztosítása érdekében az erdősítés módja
„természetes mageredetű erdőfelújítás mesterséges kiegészítéssel” is lehet.
3.2.2.36. Lucosok esetében a lehetőség szerint kis területű véghasználatokat követően az
utódállományok mesterségesen is létrehozhatók.
3.2.2.37. Sérülékeny, nehezen megközelíthető területeken a faanyagmozgatás elkerülése
érdekében az idegenhonos fafajok (pl. fenyőfélék, akác, bálványfa) egyedeinek „kiöregítése”,
kéreg-gyűrűzéssel történő elpusztítással, vagy csak ledöntésével és a törzs helyszínen
hagyásával érhető el. Az igazgatóság a korlátozással érintett területek elhelyezkedéséről
tájékoztatja az erdőgazdálkodót.
3.2.2.38. Az idegenhonos fafajú erdők állományainak átalakítása során az erdősítések
területén csak a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, potenciális erdőtársulások fő- és
elegyfafajai ültethetők. Már az első kiviteli munkák során gondoskodni kell róla, hogy a főfaj
mellett, legalább 10-10%-os elegyarányban csoportos vagy foltos elegyítéssel legalább két
elegyfafaj csemetéit is ültessék.
3.2.2.39. Idegenhonos fafajokkal elegyes erdőkben, valamint a zömmel tájidegen fafajokból
álló erdőkben az erdőgazdálkodási beavatkozásokat az őshonos fafajok megtartásával, az
idegenhonos fafajok rovására kell elvégezni.
3.2.2.40. Kizárólagosan idegenhonos fafajokból álló erdőkben, közel elegyetlen idegenhonos
erdőkben a nevelővágások a hagyományos erdészeti gyakorlat szerint tervezhetők, de az
állományokban megjelenő őshonos lombos fafajokat mindig meg kell tartani.
3.2.2.41. Átalakítandó vagy helyreállítandó (erdőszerkezet-átalakítással érintett) erdőterületen
tarvágás csak nem őshonos fafajokból álló állományok esetében tervezhető.
3.2.2.42. Közép- és időskorú erdei- és feketefenyvesek (kb. 40−70 év közötti állományokban)
esetében a már megjelenő őshonos lombos fajokból álló alsó szint felkarolásával kell az
állományok fokozatos átalakítását elvégezni. A még lombos alsószint nélküli állományokat
fel kell lazítani, az alsószintes részeket tovább kell bontani. Az erős alsó szinttel rendelkező
területeken kisebb lékek vágásával kell elősegíteni a lombos fák előretörését a lombos
egyedek közötti későbbi elegyarány szabályozással.
3.2.2.43. A korábban betelepített, vagy spontán megjelenő és agresszíven terjeszkedő
idegenhonos fafajok populációit és szórványos megtelepedéseiket fel kell számolni.
3.2.2.44. Szurdokerdőket, törmeléklejtő erdőket, bükkös sziklaerdőket, mészkerülő
tölgyeseket, hársas-kőriseseket, tölgyes jellegű tetőerdőket beavatkozás nélkül kell
fenntartani, kivételt képez az inváziós növények visszaszorítása, szükség esetén a tájidegen
fafajok kiszálalása, valamint hársas kőrisesek és tölgyes jellegű tetőerdők esetén az
elkőrisesedett állományok helyreállítása. Ezekben az erdőrészletekben „Faanyag termelést
nem szolgáló” üzemmódba történő besorolás szükséges. Az igazgatóság a rendelkezéssel
érintett területek elhelyezkedéséről tájékoztatja az erdőgazdálkodót.
3.2.2.45. Kasztbokorerdő-lejtősztyepprét-sziklagyep mozaikokon, sziklai cserjésekben,
égerlápokban, égerligetekben, bokorfüzesekben, puhafás ligeterdőkben és ezek mozaikjain
erdőgazdálkodás nem folytatható. Kivételt képez ez alól a az agresszíven terjeszkedő
idegenhonos fajok visszaszorítása, valamint a nyílt gyepes élőhelyet veszélyeztető mértékű
cserjésedés megállítása. Az élőhely-komplex fokozott érzékenységére való tekintettel a
tevékenységeket az igazgatóság felügyelete mellett kell végezni.
3.2.2.46. Barlangbejáratok és víznyelők legalább 25 méter sugarú körzetében a talajerózió
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megelőzése érdekében fakitermelés nem végezhető. A rendelkezéssel érintett területek
kiterjedéséről és elhelyezkedéséről az igazgatóság erdőtervezés során szolgáltat adatot.
3.2.2.47. Gyep növényzetű területeken faanyag-felkészítés és -deponálás nem végezhető.
Fakitermelések után a gyep növényzetű területeken lombos ág vagy fenyőgally nem
maradhat.
3.2.2.48. Épített közelítő nyom nem alakítható ki.
3.2.2.49. Őshonos fafajú vágásterületen tilos az égetés, helyette aprítást kell alkalmazni.
3.2.2.50. A közjóléti berendezések és nyomvonalak famagasságnyi környezetében fadöntéssel
vagy a veszélyes koronarészek eltávolításával kell megszüntetni a balesetveszélyt.
3.2.2.51. Őshonos növényfajok egyedeit célzó vegyszeres gyomirtás és gyomkorlátozás tilos.
3.2.2.52. Idegenhonos, agresszíven terjedő fafajok visszaszorítását célzó vegyszeres kezelések
során az alábbi előírásokat kell betartani:
a) vegyszeres gyomirtást csak célzott, részterületes vagy egyedi kezelés (pl.
pontpermetezéses, tuskó- vagy sarjkenéses technológia) formájában lehet elvégezni;
b) az elsodródás lehetőségét minimalizálni kell, a gyomirtó szerek kijuttatása csak
szélcsendes időben lehetséges;
c) a felhasználás során fokozott figyelmet kell fordítani a csepegésből eredő károk
megelőzésére;
d) a kezelést követően a vegyszerezés előkészítéséhez és kivitelezéséhez felhasznált
valamennyi eszközt, tárolóedényt el kell távolítani a területről.
3.2.3. Szántó művelési ágú területek kezelése
3.2.3.1. Hagyományos, szalagparcellás művelés esetében a táblaméreteket fenn kell tartani.
3.2.3.2. Természetes folyó- és állóvizektől mért 1000 méteren belül csak vízi szervezetekre
nem veszélyes szerek, kemikáliák alkalmazása lehetséges.
3.2.3.3. Vegyszeres rágcsálóirtás tilos.
3.2.3.4. Tilos víznyelők eróziós zónájában a szántóföldi növénytermesztés, talajlazítás és
minden, az erózió veszélyével járó tevékenység és tápanyag-utánpótlás. A rendelkezéssel
érintett tulajdonos vagy földhasználó kérésére a tiltással érintett terület kiterjedéséről és
elhelyezkedéséről az igazgatóság tájékoztatást ad.
3.2.3.5. Víznyelők teljes vízgyűjtő területén tilos vegyszer használata (idegenhonos,
agresszíven terjeszkedő növényfaj egyedeinek természetvédelmi hatósági engedéllyel történő
eltávolítása kivételével). A rendelkezéssel érintett tulajdonos vagy földhasználó kérésére a
tiltással érintett terület kiterjedéséről és elhelyezkedéséről az igazgatóság tájékoztatást ad.
3.2.4. Szőlő, kert és gyümölcsös művelési ágú területek kezelése
3.2.4.1. Gyümölcsös aljnövényzetét csak kaszálással lehet kezelni. A kaszálás időpontját
előzetesen egyeztetni kell az igazgatósággal.
3.2.4.2. A genetikai állományok védelme érdekében a területre jellemző hagyományos
gyümölcsfajták megőrzését fajtagyűjtemények kialakításával és fenntartásával kell biztosítani.
3.2.4.2. A kisparcellás szőlők kizárólag extenzíven művelhetők.
3.2.5. Művelés alól kivett területek kezelése
3.2.5.1. Utak mentén a vegyszeres növényirtás tilos. Közutak szegélyének, földutak
nyomvonalának és szegélyének növénymentesítésére kizárólag mechanikus módszerek
alkalmazhatók.
3.2.5.2. Élő természeti értékeknek otthont adó, vagy földtudományi értéket feltáró felhagyott
bányaterületek, bányafalak megőrzendők.
3.2.5.3. Vízfolyásokon árvízvédelmi céllal csak a mederbe bedőlt, vagy ott felnövő fákat és
cserjéket lehet eltávolítani.
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3.2.5.4. Az igazgatóság halászati hasznosításában levő vízterekben tilos a horgászat és a
halászat (kutatási célú halászat kivételével). Ezekben a vízterekben a haltelepítés tilos. A
halgazdálkodási jog gyakorlása ezeken a területeken a hal és élőhelyének védelmével
kapcsolatos kötelezettségek elvégzésére korlátozódik. Az egyéb halászati vízterületeken az
elfogadott halászati üzemi tervek szerint lehet horgászni, de csak állományfelmérő halászat
végezhető.
3.2.5.5. Nem szükséges a horgász számára a horgászathoz a természetvédelmi hatóság
engedélyének beszerzése, ha a halgazdálkodási jog jogosultja rendelkezik természetvédelmi
hatósági engedéllyel, és a horgászat az általa kiadott érvényes engedély (területi jegy) vagy
horgászatra jogosító más engedélyek (állami horgászjegy, turista állami horgászjegy)
birtokában történik.
3.2.5.6. A halgazdálkodási jog jogosultjának természetvédelmi hatósági engedélye
tartalmazza a terülten történő horgászatra vonatkozó természetvédelmi feltételeket, esetleges
korlátozásokat (vízterület megközelítése, táborozás stb.). A halgazdálkodási jog jogosultja
ennek tényét és tartalmát a területi engedély kiadása során igazolható módon a horgász
tudomására hozza.
3.2.5.7. A tornanádaskai kastélyparkban egzóta fa- és cserjefaj − baleset-megelőzési célú
beavatkozás kivételével − csak az igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően
vágható ki. Őshonos fa- és cserjefajok egyedeinek kivágását egyéb jogszabályban
meghatározott módon engedélyeztetni kell.
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32/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
az Aggteleki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról
Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII.
törvény 6. § (5) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 7/1984. (XII. 29.) OKTH számú
rendelkezésével létesített Aggteleki Nemzeti Park védettségét fenntartom.
2. § Az Aggteleki Nemzeti Park kiterjedése 20188,2 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú
melléklet, fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a 2. számú melléklet
tartalmazza.
3. § A védettség indoka és célja, hogy védje és őrizze meg a táj jellegzetes arculatát és természeti értékeit,
különösen a jellegzetes karsztos formakincset (töbröket, víznyelőket, sziklaalakzatokat, szurdokvölgyeket,
barlangrendszereket), a forrásokat, tavakat és természetes felszíni vízfolyásokat, a jellegzetes karsztvegetációt (a
karsztbokorerdőket, a magashegységi fajoknak is otthont adó erdőket), a hegyi kaszálókat és a mocsárréteket,
valamint ezen élőhelyek természetes növény- és állatvilágát.
4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság.
5. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.
(2)

1. számú melléklet a 32/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez
Az Aggteleki Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Aggtelek
A teljes bel- és külterület
Bódvarákó
02 hrsz-ból 7,1 ha (02a, 02b, 02c), 03/11, 03/12, 03/3 hrsz-ból 3,3 ha (03/3a, 03/3b, 03/3c), 03/5 hrsz-ból 124
ha (03/5a, 03/5b, 03/5c), 03/6, 03/8, 03/9 hrsz-ból 3,2 ha (03/9a, 03/9b), 04, 05, 06/2, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7
hrsz-ból 32,7 ha (06/7a, 06/7b, 06/7c), 07/1, 07/2, 07/3, 07/4 hrsz-ból 14,7 ha (07/4a, 07/4b), 07/5, 08, 09 hrszból 10,2 ha (09a, 09b, 09c), 010, 011, 027, 028/1, 028/2, 028/3, 028/4 hrsz-ból 31,9 ha (028/4a, 028/4b, 028/4c),
031/1, 031/2, 032, 033 hrsz-ból 16,2 ha (033a, 033b, 033c, 033d, 033f, 033g, 033h, 033j, 033k), 034 hrsz-ból
13,8 ha (034a, 034b, 034c, 034d, 034f, 034g), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010,
1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024 hrsz-ból 0,09 ha (1024a,
1024b), 1025, 1026 hrsz-ból 0,09 ha (1026a, 1026b), 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035,
1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053,
1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059 hrsz-ból 0,2 ha (1059a, 1059b), 1060, 1061, 1062, 1063, 1064/1, 1064/2,
1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, 1074, 1075, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1086, 1087, 1088,
1089, 1090, 1091
Bódvaszilas
06, 039, 040, 078/1, 090 hrsz-ból 60,2 ha (090a, 090b, 090c), 091, 092, 093, 095, 099, 0102, 0103 hrsz-ból 91
ha (0103a, 0103b, 0103c, 0103d, 0103f, 0103g, 0103h), 0105, 0122/1, 0151, 0159
Égerszög
023/10, 023/11, 023/13 hrsz-ból 36 ha (023/13a, 023/13b, 023/13c, 023/13d, 023/13f, 023/13g, 023/13h,
023/13j), 023/17, 023/18, 023/19, 023/20, 023/21, 023/22, 023/23, 023/24, 023/9, 025/2, 025/3 hrsz-ból 28,5 ha
(025/3a, 025/3b, 025/3c), 025/4, 025/5, 028/1, 028/2, 029, 030, 031 hrsz-ból 5,9 ha (031a, 031b, 031c), 032 hrszból 17,7 ha (032a, 032b, 032c, 032d, 032f), 033, 034/1 hrsz-ból 23,2 ha (034/1a, 034/1b), 034/2, 034/3 hrsz-ból
133 ha (034/3a, 034/3b), 035/1 hrsz-ból 40,3 ha (035/1a, 035/1b, 035/1c, 035/1d, 035/1f), 035/2, 036, 037, 038
hrsz-ból 14,2 ha (038a, 038b), 039, 040 hrsz-ból 26,2 ha (040a, 040b)
Hidvégardó
057/2, 057/3 hrsz-ból 11,4 ha (057/3a, 057/3b), 057/4, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066
Imola
037/3, 037/4, 037/5, 037/6, 045/1 hrsz-ból 84,4 ha (045/1a, 045/1b, 045/1c), 045/2, 046/1 hrsz-ból 123,4 ha
(046/1a, 046/1b)
Jósvafő
A teljes bel- és külterület
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Komjáti
0100, 0101, 0102 hrsz-ból 100,4 ha (0102a, 0102b, 0102c), 0105, 0106, 0107, 0108, 0110 hrsz-ból 58,7 ha
(0110a, 0110b, 0110c), 0112, 0113 hrsz-ból 151,1 ha (0113a, 0113b, 0113c), 0117, 0118
Martonyi
010, 011, 013/1, 013/2, 013/3, 013/4, 013/4, 015, 017/1, 017/2 hrsz-ból 0,2 ha (017/2a, 017/2b), 017/3, 017/4,
017/5 hrsz-ból 12,9 ha (017/5a, 017/5b, 017/5c, 017/5d, 017/5f, 017/5f, 017/5g, 017/5h), 020/3, 020/4, 020/5,
020/6, 021 hrsz-ból 56,2 ha (021a, 021b), 022/1, 022/3, 022/4 hrsz-ból 123 ha (022/4a, 022/4b, 022/4c, 022/4d,
022/4f, 022/4g), 023 hrsz-ból 12,8 ha (023a, 023b), 024/1, 024/2, 025, 026/1, 026/2, 028, 029, 030, 031/1, 031/2,
033 hrsz-ból 16,8 ha (033a, 033b), 034 hrsz-ból 2 ha (034a, 034b), 036, 040/1 hrsz-ból 0,7 ha (040/1a, 040/1b),
040/2, 041/1, 041/2, 042, 043, 044/1, 044/3, 044/4, 044/5, 045, 046, 047, 049, 050/1, 050/2, 050/3, 056 hrsz-ból
1,4 ha (056a, 056b), 057, 058/1, 058/2 hrsz-ból 1 ha (058/2a, 058/2b), 059, 060, 061, 075, 3001, 3002, 3003,
3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021,
3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039,
3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057,
3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075,
3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093,
3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111,
3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117 hrsz-ból 0,4 ha (3117a, 3117b), 3118 hrsz-ból 0,4 ha (3118a, 3118b), 3119,
3120, 3121, 3122 hrsz-ból 0,1 ha (3122a, 3122b), 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132,
3133, 3134, 3135, 3136 hrsz-ból 1,7 ha (3136a, 3136b), 3137, 3138, 3139 hrsz-ból 0,1 ha (3139a, 3139b), 3140,
3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158,
3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176,
3177, 3178, 3179 hrsz-ból 0,2 ha (3179a, 3179b), 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186 hrsz-ból 0,1 ha
(3186a, 3186b), 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193 hrsz-ból 0,1 ha (3193a, 3193b), 3194 hrsz-ból 0,1 ha
(3194a, 3194b), 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209,
3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227,
3228, 3229, 3230/1, 3230/2, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243,
3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257 hrsz-ból 0,1 ha (3257a,
3257b), 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273,
3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291,
3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298 hrsz-ból 0,1 ha (3298a, 3298b), 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304,
3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322,
3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329 hrsz-ból 0,1 ha (3329a, 3329b), 3330 hrsz-ból 0,2 ha (3330a, 3330b),
3331, 3332, 3333, 3334, 3335 hrsz-ból 0,2 ha (3335a, 3335b), 3336, 3337, 3338 hrsz-ból 0,1 ha (3338a, 3338b),
3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351 hrsz-ból 0,2 ha (3351a, 3351b),
3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 hrszból 0,3 ha (3368a, 3368b), 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380 hrsz-ból 0,2
ha (3380a, 3380b), 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388 hrsz-ból 0,2 ha (3388a, 3388b), 3389, 3390,
3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397 hrsz-ból 0,1 ha (3397a, 3397b), 3398, 3399, 3400 hrsz-ból 0,1 ha
(3400a, 3400b), 341 hrsz-ból 0,2 ha (3401a, 3401b), 3402, 3403, 3404 hrsz-ból 0,1 ha (3404a, 3404b), 3405
hrsz-ból 0,1 ha (3405a, 3405b), 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411 hrsz-ból 0,2 ha (3411a, 3411b), 3412, 3413,
3414 hrsz-ból 0,2 ha (3414a, 3414b), 3415, 3416 hrsz-ból 0,1 ha (3416a, 3416b), 3417, 3418, 3419, 3420, 3421,
3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432 hrsz-ból 0,2 ha (3432a, 3432b), 3433, 3434,
3435 hrsz-ból 0,2 ha (3435a, 3435b), 3436 hrsz-ból 0,3 ha (3436a, 3436b), 3437, 3438, 3439 hrsz-ból 0,3 ha
(3439a, 3439b), 3440 hrsz-ból 0,1 ha (3440a, 3440b), 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449,
3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467,
3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485,
3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503,
3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521,
3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539,
3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557,
3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576,
3577, 3578, 3579 hrsz-ból 0,2 ha (3579a, 3579b, 3579c), 3580 hrsz-ból 0,2 ha (3580a, 3580b, 3580c), 3581,
3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599,
3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617,
3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635,
3636, 3637, 3638, 3639 hrsz-ból 1,1 ha (3639a, 3639b, 3639c), 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647,
3648 hrsz-ból 0,2 ha (3648a, 3648b), 3649 hrsz-ból 0,9 ha (3649a, 3649b, 3649c), 3650, 3651, 3652, 3653, 3654,
3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672,
3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690,

20

3691 hrsz-ból 0,9 ha (3691a, 3691b), 3692, 3693 hrsz-ból 0,3 ha (3693a, 3693b), 3694, 3695 hrsz-ból 0,4 ha
(3695a, 3695b), 3696, 3697, 3698, 3699 hrsz-ból 0,2 ha (3699a, 3699b), 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705,
3706, 3707 hrsz-ból 0,2 ha (3707a, 3707b), 3708, 3709 hrsz-ból 0,3 ha (3709a, 3709b), 3710, 3711 hrsz-ból 0,2
ha (3711a, 3711b), 3712, 3713 hrsz-ból 0,4 ha (3713a, 3713b), 3714 hrsz-ból 0,4 ha (3714a, 3714b), 3715 hrszból 0,4 ha (3715a, 3715b), 3716 hrsz-ból 0,3 ha (3716a, 03716b), 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722 hrsz-ból
0,6 ha (3722a, 3722b, 3722c), 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732 hrsz-ból 0,2 ha
(3732a, 3732b), 3733, 3734, 3735, 3736, 3737 hrsz-ból 0,4 ha (3737a, 3737b), 3738 hrsz-ból 0,3 ha (3738a,
3738b), 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746
Perkupa
02 hrsz-ból 12,3 ha (02a, 02b, 02c), 03, 04, 05, 06, 07, 08 hrsz-ból 32,7 ha (08a, 08b, 08c), 09 hrsz-ból 41,4 ha
(09a, 09b, 09c, 09d), 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023/1, 023/2, 023/3 hrszból 39,8 ha (023/3a, 023/3b, 023/3c, 023/3d, 023/3f, 023/3g, 023/3h), 024, 025, 026, 027 hrsz-ból 25,9 ha (027a,
027b, 027c, 027d, 027f, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 0109, 0119, 0121, 0122 hrsz-ból 23,1 ha (0122a,
0122b), 0123, 0124 hrsz-ból 10,5 ha (0124a, 0124b), 0125, 0126/1 hrsz-ból 5,5 ha (0126/1a, 0126/1b), 0126/2,
0127, 0128, 0129, 0130, 0131/1, 0131/2, 0131/3 hrsz-ból 3,3 ha (0131/3a, 0131/3b), 0157 hrsz-ból 14,8 ha
(0157a, 0157b), 0161, 0164 hrsz-ból 14,2 ha (0164a, 0164b, 0164c), 0165 hrsz-ból 160,9 ha (0165a, 0165b,
0165c, 0165d, 0165f, 0165g, 0165h), 0166, 0167 hrsz-ból 169,4 ha (0167a, 0167b, 0167c, 0167d, 0167f, 0167g,
0167h, 0167j, 0167k, 01671, 0167m, 0167n, 0167p, 0167r, 0167s), 0168/1, 0168/2
Szalonna
033, 034, 061, 062/1, 062/2, 062/3, 062/4, 062/5, 062/6, 062/7, 063/1, 063/2, 063/3, 063/4, 063/5, 063/6,
063/7, 063/8, 064/1, 064/2 hrsz-ból 3,6 ha (064/2a, 064/2b), 065/1, 065/10, 065/2, 065/3, 065/4, 065/5, 065/6,
065/7, 065/8, 065/9, 066, 067, 068, 069, 070, 071/1, 071/2, 072/1 hrsz-ból 1,6 ha (072/1a, 072/1b), 072/2 hrszból 0,4 ha (072/2a, 072/2b), 073/1, 073/2, 073/4, 073/5, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080 hrsz-ból 5,4 ha (080a,
080b, 080c, 080d), 081, 082, 085, 089, 092, 094, 095/1, 095/2, 095/3, 095/4, 095/5, 095/6, 096, 097, 098, 099/1,
099/2, 099/3 hrsz-ból 132,5 ha (099/3a, 099/3b), 0100/1, 0100/3, 0100/4, 0100/5 hrsz-ból 26,4 ha (0100/5a,
0100/5b), 0100/6, 0101/1, 0101/2, 0102 hrsz-ból 8,9 ha (0102a, 0102b, 0102c, 0102d), 501, 502, 503, 504, 505,
506, 507, 508 hrsz-ból 0,2 ha (508a, 508b), 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522
hrsz-ból 0,1 ha (522a, 522b), 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538,
539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556 hrsz-ból 0,2 ha (556a,
556b), 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569/1, 569/2, 570, 571, 572, 573, 574, 575,
576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597,
598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609 hrsz-ból 0,3 ha (609a, 609b), 610 hrsz-ból 0,3 ha
(610a, 610b), 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630,
631, 632, 633, 634, 635, 636, 637 hrsz-ból 0,2 ha (637a, 637b), 638 hrsz-ból 0,2 ha (638a, 638b), 639 hrsz-ból
0,3 ha (639a, 639b), 640, 641 hrsz-ból 0,2 ha (641a, 641b), 642 hrsz-ból 0,1 ha (642a, 642b), 643 hrsz-ból 1 ha
(643a, 643b), 644, 645 hrsz-ból 0,5 ha (645a, 645b, 645c), 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655,
656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 0664 hrsz-ból 0,4 ha (664a, 664b), 665, 666, 667, 668, 669, 670 hrsz-ból
0,1 ha (670a, 670b), 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688,
689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704 hrsz-ból 0,1 ha (704a, 704b), 705,
706, 707, 708, 709, 710, 711, 712 hrsz-ból 0,1 ha (712a, 712b), 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719 hrsz-ból 0,2 ha
(719a, 719b), 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 729 hrsz-ból 0,3 ha (729a,
729b), 730, 731, 732, 733, 734, 735/1, 735/2, 735/3 hrsz-ból 0,3 ha (735/3a, 735/3b), 736, 737, 738, 739, 740,
741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755 hrsz-ból 0,2 ha (755a, 755b), 756, 757,
758, 759, 760/1, 760/2, 760/3, 761, 762 hrsz-ból 0,2 ha (762a, 762b), 763, 764, 0765 hrsz-ból 0,3 ha (765a,
765b), 766, 767, 768 hrsz-ból 0,2 ha (768a, 768b, 768c), 769/1 hrsz-ból 0,2 ha (769/1a, 769/1b), 769/2 hrsz-ból
0,2 ha (769/2a, 769/2b), 770, 771, 772, 773, 774/1, 774/2, 775, 776, 777, 778, 951, 952 hrsz-ból 0,6 ha (952a,
952b), 953, 1001, 1002 hrsz-ból 0,2 ha (1002a, 1002b), 1003 hrsz-ból 0,2 ha (1003a, 1003b), 1004, 1005, 1006
hrsz-ból 0,3 ha (1006a, 1006b), 1008, 1009, 1010/1 hrsz-ból 0,1 ha (1010/1a, 1010/1b), 1010/2, 1010/3, 1011/1
hrsz-ból 0,6 ha (1011/1a, 1011/1b), 1011/2 hrsz-ból 0,3 ha (1011/2a, 1011/2b), 1012 hrsz-ból 0,3 ha (1012a,
1012b), 1013 hrsz-ból 0,3 ha (1013a, 1013b, 1013c, 1013d), 1014 hrsz-ból 0,1 ha (1014a, 1014b), 1015 hrsz-ból
0,2 ha (1015a, 1015b, 1015c), 1016 hrsz-ból 0,3 ha (1016a, 1016b), 1017, 1018, 1019, 1020, 1021 hrsz-ból 0,1
ha (1021a, 1021b), 1022/1, 1022/2, 1023 hrsz-ból 0,1 ha (1023a, 1023b), 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029,
1030 hrsz-ból 0,3 ha (1030a, 1030b), 131 hrsz-ból 0,1 ha (1031a, 1031b), 1032, 1033, 1101, 1102, 1105, 1107,
1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1159, 1160, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311,
1312 hrsz-ból 0,8 ha (1312a, 1312b, 1312c), 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318 hrsz-ból 1,2 ha (1318a, 1318b),
1319, 1320, 1321, 1322, 1323 hrsz-ból 0,6 ha (1323a, 1323b, 1323c), 1324 hrsz-ból 0,1 ha (1324a, 1324b), 1325,
1326, 1327, 1401/1 hrsz-ból 1 ha (1401/1a, 1401/1b), 1401/2, 1402 hrsz-ból 0,3 ha (1402a, 1402b, 1402c), 1403
hrsz-ból 0,3 ha (1403a, 1403b, 1403c), 1404 hrsz-ból 0,5 ha (1404a, 1404b, 1404c), 1405, 1406 hrsz-ból 0,4 ha
(1406a, 1406b), 1407 hrsz-ból 0,5 ha (1407a, 1407b, 1407c), 1408 hrsz-ból 0,5 ha (1408a, 1408b, 1408c),
1409/1 hrsz-ból 0,2 ha (1409/1a, 1409/1b), 1409/2 hrsz-ból 0,3 ha (l409/2a, 1409/2b), 1410, 1411, 1412, 1413,
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1414, 1415/1, 1415/2, 1416, 1417, 1418, 1419/1, 1419/2, 1420/1, 1420/2, 1421, 1422, 1423, 1424 hrsz-ból 0,5
ha (1424a, 1424b, 1424c), 1425/1 hrsz-ból 0,5 ha (1425/1a, 1425/1b, 1425/1c), 1425/2 hrsz-ból 0,5 ha (1425/2a,
1425/2b, 1425/2c), 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440,
1441, 1442, 1443 hrsz-ból 0,2 ha (1443a, 1443b), 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453,
1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471,
1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480
Szendrő
0149/1, 0149/2, 0169 hrsz-ból 83,2 ha (0169a, 0169b), 0171/1, 0171/2, 0172
Szin
02 hrsz-ból 6,5ha (02a, 02b, 02c, 02d), 03, 04/1, 04/2, 04/4, 04/5, 05, 06, 07, 08 hrsz-ból 4,1 ha (08a, 08b),
010, 011, 012, 013/4, 014/1, 014/2, 016, 017, 018/4, 018/5, 019, 020/1, 022/2, 023/1, 026, 027, 028, 029, 030,
032/2, 033, 034/1, 034/2, 035/1 hrsz-ból 7,3 ha (035/1a, 035/1b), 035/3, 035/4, 035/5, 036, 037, 038, 040/2,
041/1 hrsz-ból 14,7 ha (041/1a, 041/1b, 041/1c, 041/1d), 041/3, 041/4, 041/5, 042, 043 hrsz-ból 9,3 ha (043a,
043b), 044, 045, 046/2, 047, 048/2 hrsz-ból 5,5 ha (048/2a, 048/2b), 048/3, 048/4, 049, 050, 051, 052, 053, 054,
055, 056/10, 056/11, 056/12, 056/13, 056/14, 056/15, 056/16, 056/17, 056/18, 056/19, 057, 058, 059, 060/10,
060/11, 060/12, 060/13, 060/14, 060/7, 060/9, 061, 062/1, 062/2, 062/3, 063, 064, 065, 066 hrsz-ból 35 ha (066a,
066b, 066c, 066d, 066f), 067, 068, 069 hrsz-ból 5 ha (069a, 069b), 070, 0203/2, 0204/2, 0205/1, 0205/2, 0206,
0207, 0208/16, 0208/3, 0208/4, 0208/5, 0208/6, 0208/7, 0209, 0210, 0212, 0213, 0214, 0216, 0217, 0218 hrszból 6 ha (0218a, 0218b), 0219, 0220, 0222, 0223, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0234, 0235, 0236,
0237/1, 0237/2, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0244 hrsz-ból 30,5 ha (0244a, 0244b, 0244c, 0244d, 0244f,
0244g, 0244h), 0245, 0246, 0247/2 hrsz-ból 7,9 ha (0247/2a, 0247/2b, 0247/2c, 0247/2d), 0248, 0249, 0250,
0251/1, 0252/2, 0252/4, 0255, 0256, 0257, 0258 hrsz-ból 74,3 ha (0258a, 0258b), 0260, 0261 hrsz-ból 272,9 ha
(0261a, 0261b, 0261c, 0261d, 0261f, 0261g, 0261h), 0262, 0263, 0264/1, 0264/2 hrsz-ból 118,1 ha (0264/2a,
0264/2b, 0264/2c), 0265, 0266 hrsz-ból 135,7 ha (0266a, 0266b, 0266c), 0269/1, 0269/2, 0270, 0271 hrsz-ból
3,1 ha (0271a, 0271b), 0273, 0275/1, 0275/2, 501 hrsz-ból 0,9 ha (501a, 501b), 502, 503, 504 hrsz-ból 3,2 ha
(504a, 504b, 504c, 504d), 505 hrsz-ból 3,2 ha (505a, 505b, 505c, 505d, 505f), 506 hrsz-ból 0,6 ha (506a, 506b,
506c), 507 hrsz-ból 0,5 ha (507a, 507b, 507c), 508 hrsz-ból 0,4 ha (508a, 508b, 508c), 509 hrsz-ból 0,6 ha (509a,
509b, 509c), 510 hrsz-ból 0,2 ha (510a, 510b), 511 hrsz-ból 0,2 ha (511a, 511b), 512/1 hrsz-ból 0,3 ha (512/1a,
512/1b), 512/2, 513 hrsz-ból 0,2 ha (513a, 513b), 514 hrsz-ból 0,1 ha (514a, 514b), 515, 516, 517 hrsz-ból 0,2 ha
(517a, 517b), 518 hrsz-ból 0,2 ha (518a, 518b), 519, 520, 521 hrsz-ból 0,3 ha (521a, 521b), 522 hrsz-ból 0,2 ha
(522a, 0522b), 523 hrsz-ból 0,2 ha (523a, 523b), 524 hrsz-ból 0,4 ha (524a, 524b), 525 hrsz-ból 0,3 ha (525a,
525b), 0526 hrsz-ból 0,4 ha (526a, 526b, 526c), 527 hrsz-ból 0,4 ha (527a, 527b, 527c), 528 hrsz-ból 0,2 ha
(528a, 528b), 529, 530 hrsz-ból 0,2 ha (530a, 530b), 531 hrsz-ból 0,2 ha (531a, 531b), 532 hrsz-ból 0,6 ha (532a,
532b, 532c), 533, 534, 535 hrsz-ból 0,1 ha (535a, 535b), 536 hrsz-ból 0,4 ha (536a, 536b, 536c), 537, 538, 539
hrsz-ból 0,1 ha (539a, 539b), 540 hrsz-ból 0,1 ha (540a, 540b), 541 hrsz-ból 2 ha (541a, 541b, 541c), 542 hrszból 0,5 ha (542a, 542b), 543 hrsz-ból 0,3 ha (543a, 543b), 544 hrsz-ból 0,3 ha (544a, 544b), 545, 546, 547, 548,
549, 550, 551, 552, 553, 554 hrsz-ból 0,4 ha (554a, 554b), 555 hrsz-ból 0,7 ha (555a, 555b), 556, 557 hrsz-ból
0,6 ha (557a, 557b), 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573 hrsz-ból 0,7
ha (573a, 573b, 573c), 574, 575 hrsz-ból 0,1 ha (575a, 575b), 576 hrsz-ból 0,1 ha (576a, 576b), 577, 578, 579,
580, 581, 582 hrsz-ból 0,1 ha (582a, 582b), 583, 584 hrsz-ból 0,1 ha (584a, 584b), 585, 586 hrsz-ból 0,1 ha
(586a, 586b), 587, 588 hrsz-ból 0,1 ha (588a, 588b), 589, 590 hrsz-ból 0,2 ha (590a, 590b), 591, 592 hrsz-ból 0,1
ha (592a, 592b, 592c), 593, 594 hrsz-ból 0,1 ha (594a, 594b), 595, 596 hrsz-ból 0,2 ha (596a, 596b), 597, 598
hrsz-ból 0,6 ha (598a, 598b, 598c), 599, 600, 601, 602, 603, 604 hrsz-ból 0,3 ha (604a, 604b), 605, 606, 607,
608, 609, 610, 611, 612 hrsz-ból 0,2 ha (612a, 612b), 613, 614, 615, 616 hrsz-ból 0,2 ha (616a, 616b), 617, 618,
619 hrsz-ból 0,2 ha (619a, 619b, 619c), 620, 621, 622, 623, 624, 625 hrsz-ból 0,2 ha (625a, 625b, 625c), 626,
627 hrsz-ból 0,3 ha (627a, 627b, 627c), 628, 629 hrsz-ból 0,3 ha (629a, 629b, 629c), 630, 631, 632, 633, 634,
635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644/1, 644/2, 645 hrsz-ból 0,3 ha (645a, 645b, 645c), 646, 647, 648
hrsz-ból 0,2 ha (648a, 648b), 649, 650 hrsz-ból 0,7 ha (650a, 650b, 650c), 651, 652, 653, 654 hrsz-ból 0,7 ha
(654a, 654b, 654c), 655 hrsz-ból 0,3 ha (655a, 655b, 655c), 656, 657, 658 hrsz-ból 0,2 ha (658a, 658b, 658c),
659 hrsz-ból 0,2 ha (659a, 659b), 660, 661, 662 hrsz-ból 0,8 ha (662a, 662b), 663 hrsz-ból 0,3 ha (663a, 663b),
664, 665, 666 hrsz-ból 0,6 ha (666a, 666b), 667 hrsz-ból 0,3 ha (667a, 667b), 668 hrsz-ból 0,3 ha (668a, 668b),
669 hrsz-ból 0,2 ha (669a, 669b), 670, 671 hrsz-ból 0,5 ha (671a, 671b), 672, 673, 674, 675, 676, 677 hrsz-ból
0,3 ha (677a, 677b, 677c), 678 hrsz-ból 0,2 ha (678a, 678b), 679, 680, 681 hrsz-ból 0,2 ha (681a, 681b), 682
hrsz-ból 0,5 ha (682a, 682b), 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 801, 802, 803, 804,
805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820 hrsz-ból 0,1 ha (820a, 820b), 821,
822, 823 hrsz-ból 0,2 ha (823a, 823b), 824 hrsz-ból 0,2 ha (824a, 824b, 824c), 825 hrsz-ból 0,2 ha (825a, 825b),
826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833 hrsz-ból 0,1 ha (833a, 833b), 834 hrsz-ból 0,1 ha (834a, 834b), 835 hrszból 0,1 ha (835a, 835b), 836, 837, 838, 1001, 1002 hrsz-ból 0,4 ha (1002a, 1002b), 1003 hrsz-ból 0,5 ha (1003a,
1003b), 1004 hrsz-ból 0,3 ha (1004a, 1004b), 1005, 1006 hrsz-ból 0,2 ha (1006a, 1006b)
Szinpetri
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02, 03, 04/1, 04/2, 05, 06, 07 hrsz-ból 6,6 ha (07a, 07b), 08, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 015, 016, 017
hrsz-ból 14,4 ha (017a, 017b), 018, 019, 020, 021, 022, 023 hrsz-ból 17,9 ha (023a, 023b), 024, 025, 026, 027,
028, 029, 030, 031, 032 hrsz-ból 21,2 ha (032a, 032b, 032c), 033, 034/2, 034/3, 034/6, 034/7, 034/8, 034/9,
035/1, 035/2, 036/1 hrsz-ból 7,1 ha (036/1a, 036/1b), 037, 038, 039, 040, 041/1, 041/2, 042/1, 042/2, 042/3,
042/4, 042/5, 042/6, 042/7, 042/8, 043, 044, 046, 047, 048, 049, 050, 051/1, 051/2, 052/1, 052/2, 053/1, 053/2,
053/3, 053/3, 053/4, 053/5, 054/1, 054/2, 055/1, 055/2, 055/3, 055/4, 056/1, 056/2, 057/1, 057/1, 057/2, 057/2,
057/3, 057/4, 057/5, 058, 059, 060, 061, 063 hrsz-ból 14 ha (063a, 063b, 063c), 080, 081/1 hrsz-ból 5,7 ha
(081/1a, 081/1b), 081/2, 083, 085/1, 085/10, 085/3, 085/4, 085/5, 085/6, 085/7, 085/8, 085/9, 086/2, 086/3,
086/4, 086/6, 086/6, 086/8, 086/9, 087
Szögliget
02/2 hrsz-ból 93,5 ha (02/2a, 02/2b, 02/2c, 02/2d, 02/2f, 02/2g), 05/10 hrsz-ból 5,8 ha (05/10a, 05/10b,
05/10c), 05/6, 05/7 hrsz-ból 0,2 ha (05/7a, 05/7b), 05/9, 072, 073/1, 073/2 hrsz-ból 310,6 ha (073/2a, 073/2b,
073/2c, 073/2d, 073/2f, 073/2g, 073/2h, 073/2j, 073/2k, 073/2l, 073/2m, 073/2n, 073/2p), 076/2, 076/5 hrsz-ból
160,8 ha (076/5a, 076/5b, 076/5c, 076/5d, 076/5f, 076/5g, 076/5h), 077/5, 078/1 hrsz-ból 3,6 ha (078/1a, 078/1b,
078/1c), 078/3 hrsz-ból 7,3 ha (078/3a, 078/3b, 078/3c), 078/4, 079 hrsz-ból 194,1 ha (079a, 079b, 079c, 079d,
079f, 079g, 079h, 079j, 079k), 080/5, 0163, 0164, 0165, 0168, 0169, 0170, 0172 hrsz-ból 1,6 ha (0172a, 0172b,
0172c), 0175, 0176, 0177, 0179/1, 0179/2, 0180 hrsz-ból 30,9 ha (0180a, 0180b), 0181, 0182, 0184 hrsz-ból
60,6 ha (0184a, 0184b, 0184c), 0185, 0187, 0189, 0191, 0192, 0193, 0194 hrsz-ból 16,6 ha (0194a, 0194b),
0195, 0196 hrsz-ból 21,2 ha (0196a, 0196b), 0203, 0204, 0205, 0209, 0212/1, 0213 hrsz-ból 40,7 ha (0213a,
0213b), 0215, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222 hrsz-ból 23,8 ha (0222a, 0222b, 0222c), 0223, 0224 hrsz-ból
232,6 ha (0224a, 0224b, 0224c, 0224d, 0224f, 0224g, 0224h), 0229, 0230 hrsz-ból 164,1 ha (0230a, 0230b,
0230c, 0230d, 0230f, 0230g, 0230h, 0230j, 0230k, 0230l, 0230m, 0230n, 0230p, 0230r, 0230s, 0230t), 0233,
0234/1 hrsz-ból 45,3 ha (0234/1a, 0234/1b, 0234/1c, 0234/1d, 0234/1f, 0234/1g), 0234/2, 0236, 0237 hrsz-ból
35,5 ha (0237a, 0237b, 0237c, 0237d, 0237f, 0237g, 0237h, 0237j, 0237k), 0241, 0242, 0244, 0245 hrsz-ból
254,4 ha (0245a, 0245b, 0245c, 0245d, 0245f, 0245g, 0245h, 0245j, 0245k, 0245l, 0245m, 0245n, 0245p, 0245r,
0245s, 0245t), 0246/1 hrsz-ból 29,6 ha (0246/1a, 0246/1b, 0246/1c, 0246/1d, 0246/1f, 0246/1g, 0246/1h,
0246/1j, 0246/1k, 0246/1l, 0246/1m, 0246/1n, 0246/1p, 0246/1r, 0246/1s, 0246/1t), 0246/2, 0247, 0249, 0250/1,
0250/2, 0250/3, 0250/4, 0250/5, 0251/1, 0251/10, 0251/2, 0251/3, 0251/4, 0251/5, 0251/6, 0251/7, 0251/8,
0251/9, 0252, 0253/3, 0253/4, 0253/6, 0253/7, 0253/8, 0254, 0259/2, 0259/4, 0260, 0264, 0265 hrsz-ból 387,6
ha (0265a, 0265b, 0265c, 0265d, 0265f), 0266/2, 0282
Szuhafő
062, 063/1, 065 hrsz-ból 6 ha (065a, 065b), 066/2, 066/4, 066/5, 066/6, 066/7, 066/8, 067, 071, 072, 073/1,
073/2, 074/2, 074/3, 074/4, 074/5, 075, 076, 077, 080, 081/1,081/2,089/2
Teresztenye
024/1 hrsz-ból 3,7 ha (024/1a, 024/1b, 024/1c), 025, 026, 027/1, 027/2, 028 hrsz-ból 41,5 ha (028a, 028b,
028c), 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037 hrsz-ból 54,2 ha (037a, 037b, 037c, 037d, 037f), 038, 039, 040,
041, 042, 043, 044 hrsz-ból 25,6 ha (044a, 044b, 044c), 045, 046 hrsz-ból 40,5 ha (046a, 046b, 046c), 047 hrszból 35,2 ha (047a, 047b, 047c, 047d, 047f), 048, 049 hrsz-ból 59,2 ha (049a, 049b, 049c, 049d, 049f, 049g,
049h), 050, 053 hrsz-ból 78,3 ha (053a, 053b, 053c, 053d, 053f, 053g, 053h), 054, 055 hrsz-ból 32,9 ha (055a,
055b, 055c), 056, 057 hrsz-ból 54,5 ha (057a, 057b, 057c, 057d, 057f, 057g, 057h, 057j, 057k), 058, 059/10,
059/11, 059/12, 059/13, 059/15, 059/16, 059/17, 059/18, 059/19, 059/2, 059/20, 059/21, 059/22, 059/23, 059/24,
059/25, 059/26, 059/27, 059/28, 059/29, 059/3, 059/30, 059/31, 059/32, 059/33, 059/4, 059/5, 059/6, 059/7,
059/8, 059/9, 060, 061 hrsz-ból 79 ha (061a, 061b, 061c, 061d, 061f, 061g, 061h, 061j, 061k, 061l, 061m), 062,
063 hrsz-ból 65,1 ha (063a, 063b, 063c)
Tornakápolna
02, 05/1 hrsz-ból 51,4 ha (05/1a, 05/1b, 05/1c, 05/1d, 05/1f, 05/1g), 05/2, 07 hrsz-ból 17,5 ha (07a, 07b, 07c),
08, 09 hrsz-ból 7,8 ha (09a, 09b, 09c, 09d), 010, 011/1 hrsz-ból 18,7 ha (011/1a, 011/1b), 011/2, 039, 040/11,
040/12, 040/13, 040/14, 040/17, 040/18, 040/19, 040/2 hrsz-ból 1 ha (040/2a, 040/2b), 040/20, 040/21, 040/22,
040/23, 040/23, 040/24, 040/25, 040/26, 040/3, 040/4, 040/5, 040/6 hrsz-ból 1,3 ha (040/6a, 040/6b), 040/8,
040/9, 041, 042, 043, 044 hrsz-ból 2,4 ha (044a, 044b), 045
Tornanádaska
7/4, 7/5, 12, 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 011, 013/1, 013/10, 013/11, 013/12, 013/13, 013/14, 013/15, 013/16,
013/17, 013/18, 013/19, 013/2, 013/20, 013/21, 013/22, 013/23, 013/24, 013/25 hrsz-ból 0,7 ha (013/25a,
013/25b), 013/3, 013/4, 013/5, 013/6, 013/7, 013/8, 013/9, 015/1, 015/10, 015/11, 015/2, 015/3, 015/4, 015/5,
015/6, 015/7, 015/8, 015/9, 059, 060, 061 hrsz-ból 27,5 ha (061a, 061b, 061c, 061d), 062, 063, 064, 068 hrsz-ból
310 ha (068a, 068b)
Tornaszentandrás
073/1, 073/2 hrsz-ból 55,2 ha (073/2a, 073/2b, 073/2c), 074
Trizs
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046/15, 054, 055, 057, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 069, 070, 071, 072/1, 072/2, 073, 081, 082, 083,
084, 085/10, 085/8, 085/9, 088/3, 088/4, 089
Varbóc
041/10 hrsz-ból 6,6 ha (041/10a, 041/10b), 045 hrsz-ból 4,1 ha (045a, 045b, 045c), 046, 047/1, 047/2, 048,
049, 050, 051/1, 051/2, 052/1, 052/2 hrsz-ból 5,5 ha (052/2a, 052/2b), 052/3, 053, 054 hrsz-ból 147,2 ha (054a,
054b),
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok, illetve alrészletek területei, valamint az aláhúzással jelölt
települések teljes bel- és külterülete az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel
érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet a 32/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez
Az Aggteleki Nemzeti Park fokozottan védett területének ingatlannyilvántartási helyrajzi számai
Aggtelek
04, 06, 016/1-3, 019, 025, 026/6, 026/9, 029/1-2, 030/3, 031, 097/2, 097/3 hrsz-ból 2,5 ha (a 41C erdőrészlet
területén fekvő rész), 097/4, 0100 hrsz-ból 84,6 ha (a 40 erdőtag, a 41A, 41B erdőrészletek és a 41C erdőrészlet
területén fekvő rész), 0103/2-4, 0103/6-7, 0107/1-2, 0110 hrsz-ból 23,1 ha (a 21H, 21I, 21J erdőrészletek),
0111/2 hrsz-ból 124,4 ha (a 15, 17 erdőtag, a 19A erdőrészlet területén fekvő rész, a 19C erdőrészlet területén
fekvő rész, a 19D erdőrészlet területén fekvő rész, és a 19TI2 erdőrészlet), 0112, 0116/1 hrsz-ból 65,3 ha (a 3D
erdőrészlet területén fekvő rész, a 18 erdőtag, a 20E erdőrészlet területén fekvő rész, és a 21TI2 erdőrészlet),
0116/2 hrsz-ból 118,5 ha (a 3A, 3B, 3C erdőrészletek, a 3D erdőrészlet területén fekvő rész és a 11 erdőtag),
0119
Bódvarákó
032 hrsz-ból 25,5 ha (9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10TN erdőrészletek)
Bódvaszilas
040, 093, 095, 099, 0122/1 hrsz-ból 272,3 ha (1 erdőtag, 2A, 2B, 2C, 2D, 2F, 2G erdőrészletek, 6 és 7
erdőtagok), 0151, 0159
Égerszög
029-033, 034/3, 035/1, 036-040
Jósvafő
04, 05, 07/5, 08, 09, 010/5, 011, 012, 015, 016, 017/1, 017/3-4, 018, 019, 022/3, 025/1, 028, 30/2-3, 030/6-7,
030/11, 030/13-14, 031/1, 031/3-9, 031/11, 031/14-17, 031/19-21, 032, 033/1-5, 034, 035, 037/10-11, 037/16,
037/18-19, 037/23, 038, 039, 040/1-8, 040/10-11, 040/14-15, 040/19, 040/22, 040/29-34, 041/5, 042/2, 048, 050052, 053/11, 054, 055/5-10, 055/12-13, 055/15, 055/17-18, 055/23-24, 055/26, 057-059, 060/2-3, 060/6-10, 061,
062/4, 062/15-19, 063/1-2, 065-068, 072/1-2, 073/1-2, 073/5-7, 073/9-13, 074-076, 077/2-3, 077/6-11, 077/1619, 078, 079/1-2, 079/7-8, 080/2-8, 080/12, 081, 082/1-3, 084, 087/3, 088/5, 088/7, 090, 091, 095, 097, 0101,
0103, 0149, 0154-0159
Martonyi
020/4, 020/6, 021, 022/1, 022/3, 022/4, 023
Szögliget
076/5 hrsz-ból 64,4 ha (a 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20G, 20H, 20I, 20J, 20K, 20TI1, 20TI2, 20TI3, 20TI4,
20TN erdőrészletek és a 20CE erdőrészlet területén fekvő rész), 0196 hrsz-ból 1,0 ha (a 3TI erdőrészlet, illetve a
3ÚT erdőrészlet területén fekvő rész), 0204, 0205 hrsz-ból 90,2 ha (a 2 erdőtag és a 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F
erdőrészletek), 0245 hrsz-ból 6,4 ha (a 26B, 26C és 29F erdőrészletek), 0265 hrsz-ból 4,2 ha (a 20F erdőrészlet
és a 20CE erdőrészlet területén fekvő rész), 0282 hrsz-ból 0,1 ha (a 20CE erdőrészlet területén fekvő rész)
Teresztenye
024/1, 025, 026, 027/1, 028, 034, 035, 037-041, 056-058, 059/2-13, 059/15-33, 060-063
Tornanádaska
7/4, 7/5, 12, 062 hrsz-ból 31,1 ha (a 8A erdőrészlet területén fekvő rész, a 8B erdőrészlet területén fekvő rész,
a 8C erdőrészlet területén fekvő rész, és a 8D, 8E, 8TI erdőrészletek), 063 hrsz-ból 1,0 ha (a 8A erdőrészlet
területén fekvő rész, a 8B erdőrészlet területén fekvő rész, és a 8C erdőrészlet területén fekvő rész), 068 hrsz-ból
103,0 ha (a 6A, 7A erdőrészletek, a 8A erdőrészlet területén fekvő rész és a 8B erdőrészlet területén fekvő rész)
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