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76. 

 A közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény 17-19. szakasza (Az SZK Hivatalos 

Közlönye,2009/41., 2010/53., 2011/101., 2013/32. - AB-határozat, 2014/55., 2015/96. - másik törvény, 

2016/9. -AB-határozat, 2018/24., 2018/41., 2018/41. - másik törvény, 2018/87., 2019/23. és 2020/128 

szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 

2014/83. – másik törvény, 2016/101. - másik törvény és 2018/47. szám), a Topolya község 2022. évi 

költségvetéséről szóló határozat 15. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2021/31. és 2022/12 

szám) és Topolya község Statútumának 68. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) 

alapján, Topolya Községi Tanácsa 2022. április 26-i ülésén meghozta az alábbi 

PROGRAMOT 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN 2022-BEN KIRÓTT KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYSÉRTÉSI 

PÉNZBÍRSÁGOKBÓL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁRA 

 

1. szakasz 

E programmal megállapítjuk a közlekedési szabálysértési pénzbírságokból származó eszközök 

2022. évi tervezett bevételeit és felhasználásának rendeltetését. 

2. szakasz 

A közlekedési szabálysértési pénzbírságokból származó eszközök felhasználását illető program 

megvalósítására Topolya község 2022. évi költségvetéséről szóló határozatban 9.000.000,00 dinár 

összegben irányoztunk elő eszközöket.  

3. szakasz 

A 2. szakaszban említett Program végrehajtására tervezett pénzeszközöket Topolya község 2022. 

évi költségvetéséről szóló határozattal a tervezett kiadások finanszírozására fordítjuk az 5. Rész - 

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 5.0. Fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program – A HELYI 

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, 0602-4151. Projekt, 360. feladatkör, 01-es 

támogatási forrás keretében, az alábbi rendeltetésekre: 

 - A Koordinációs Testület működési költségeinek fedezetére, 423. gazdasági besorolás, 50,000,00 

dinár összértékben (200. helyrend - Szerződés alapján végzett szolgáltatások - Biztonsági Tanács) 

 - A közúti közlekedés biztonságának előmozdítása céljából 8.100.000,00 összértékben, az alábbi 

szerkezet szerint: 

 423. gazdasági besorolás, 7.500.000,00 dinár tervezett összegben, az útburkolati jelekre és 

a közúti jelzőtáblákra fordított kiadások fedezetére, (201. helyrend - Folyó karbantartás - 

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése), 

 511. gazdasági besorolás, 600.000,00 dinár tervezett összegben, a videós megfigyelési 

rendszer projektjének kidolgozására (204. helyrend - Épületek és építmények) 

- A közlekedési nevelés és oktatás előmozdítására, 463. gazdasági besorolás, 100.000,00 dinár 

összértékben (203. helyrend - Folyó átutalások a közlekedési nevelésre és oktatásra) 

- A közlekedési rendőrség egységeinek műszaki felszerelésére a Topolyai Rendőrállomás 

keretében, mely egységek ellenőrzik és szabályozzák az utakon való közlekedést, 750.000,00 dinár 

összértékben, az alábbi szerkezet szerint: 

- 425. gazdasági besorolás, 250.000,00 dinár tervezett összegben (202. helyrend - Folyó javítások 

és karbantartás) 
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- 512. gazdasági besorolás, 500.000,00 dinár tervezett összegben (204.1 helyrend - Gépek és 

felszerelés) 

5. szakasz 

 Ha a 2. szakaszban tervezett bevételek nem a tervezett mértékben valósulnak meg, a 3. szakaszban 
említett kiadások az községi költségvetés egyéb bevételeiből finanszírozhatók, a megvalósulás mértékének 
és dinamikájának megfelelően.  

6. szakasz 

E program megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AT 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÖZSÉGI TANÁCS 

Szám: 344-5/2022-III 

Kelt: 2022. 04. 26-án 

Topolya 

Szatmári Adrián, s.k. 

Községi Elnök 

 

  

77. 

A környezetvédelmi törvény 100. szakaszának 4. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 

2004/135., 2009/36., 2009/36. – másik törvény, 2009/72. – másik törvény, 2011/43. – AB-határozat, 

2016/14., 2018/76. és 2018/95. – másik törvény szám), Topolya Község Statútumának 68. szakasza 

(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám), valamint a Topolya község 2022. évi költségvetéséről 

szóló határozat 14. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2021/31. és 2022/12. szám) alapján, a 

Környezetvédelmi Minisztérium 401-00-00683/2022-02 sz. 2022. április 13-i jóváhagyásával, Topolya 

Községi Tanácsa a 2022. április 26-án tartott 83. ülésén meghozta az alábbi 

  

P R O G R A M O T  

 

TOPOLYA KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELEMRE SZÁNT ESZKÖZEINEK  

2022. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL  

 

I. 

 

E programmal megállapítjuk a környezet védelmét és előmozdítását illető teendőkre fordítandó, 

2022 folyamán tervezett bevételeket és az eszközök felhasználásának rendeltetését. 

A program megvalósítására a Topolya község 2022. évi költségvetéséről szóló határozatban 

irányoztunk elő eszközöket összesen 26.300.000,00 dináros összegben, az alábbi szerkezet szerint: 
 
 

- környezetvédelemre és ennek előmozdítására szánt térítés 10.000.000,00 dinár 

- a CO2- és HO2-kibocsátás, a porállagú anyagok és a hulladéktárolás során 

keletkező szennyező anyagok utáni térítés 
100.000,00 dinár 

- a község egyéb költségvetési bevételei  16.200.000,00 dinár 
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II.  

 

 a.) A jelen program 1. pontjának 2. bekezdésében szereplő eszközök egy részét, 1.000.000,00 dinár 

összegben az 5. Rész – Községi Közigazgatási Hivatal, 5.0. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 6. 

Program: Környezetvédelem, 0401-4602 Projekt, 510. feladatkör, 424. gazdasági besorolás, 01-es 

támogatási forrás (86. helyrend) keretein belül terveztük be, s az alábbiakra használatos:  

 

1. A környezet állapotának figyelemmel kísérését célzó programok és projektumok (monitoring). 

2022-re a környezet állapotának folyamatos ellenőrzését és figyelemmel kísérését terveztük, a 

környezetvédelmi törvénnyel (69-73. szakasz) és más külön törvényekkel összhangban, külön prioritást 

adva a levegőminőség és a pollenszennyezettség mérésének. 

2022-re a környezet állapotának folyamatos ellenőrzését és figyelemmel kísérését terveztük, a 

környezetvédelmi törvénnyel (69-73. szakasz) és más külön törvényekkel összhangban, az alábbiak szerint: 

- felszíni vizek és a víztározók iszapjának szennyezettsége,  

- városi zajszennyezés szintje, 

- vízminőség. 

Az említett ellenőrzések megvalósítására és az állapotok figyelemmel kísérésére szerződéseket 

kötünk felhatalmazott, szakmai és tudományos szervezetekkel és intézményekkel, a megfelelő eljárás 

lebonyolítását követően.  

 

b.) A jelen program 1. pontjának 2. bekezdésében szereplő eszközök egy részét, 25.300.000,00 

dinár összegben az 5. Rész – Községi Közigazgatási Hivatal, 5.0. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 

6. Program: Környezetvédelem, 0401-4601 Projekt, 510. feladatkör, 424., 451. és 481. gazdasági 

besorolás, 01-es támogatási forrás (82-85. helyrend) keretein belül terveztük be, s az alábbiakra 

használatos: 

 

2. Topolya község védett természeti javainak védelmét és fejlesztését előirányzó programok, 

1.000.000,00 dinár értékben. 

Ezen eszközöket a Topolya község területén lévő természetvédelmi övezetek védelmére, 

fejlesztésére és előmozdítására használjuk, ezek megőrzését lehetővé tevő módon, az alábbiak szerint: 

- A topolyai Topolya Völgyei Természeti Park kezelését szabályozó program intézkedéseinek 

társfinanszírozása, valamint a védett, Természeti Park által felölelt területen végzett egyéb tevékenységek 

társfinanszírozása, 

- a védett természeti ritkaságok társfinanszírozása. 

 2022-re a természeti javak védelme végett intézkedéseket irányzunk elő, melyeket a pénzügyi 

lehetőségekkel összhangban finanszírozunk, ezen eszközök ellenőrzése és felügyelete mellett.  

 

3. Ösztönző, megelőzés szintű és helyreállítást célzó programok, projektumok és tevékenységek, 

600.000,00 dinár értékben.  

Pénzügyi és szakmai segítségnyújtást tervezünk a projektumok és programok megvalósításában az 

alábbiak szerint: 

- a környezetvédelmi zöldfelületek megőrzése és előmozdítása Topolya község területén,  

- gyomnövények (parlagfű) terjedésének meggátlása Topolya község lakott részein, 

- a környezetszennyezők kataszterének kidolgozása Topolya község területén, 

- a zöldfelületek kataszterének kidolgozása, 

- a környezetvédelem területét célzó programok és projektumok – hazai és nemzetközi 

pályázatok, 

- a balesetek elleni védelmi terv kidolgozásában való részvétel, 

- a megújuló energiaforrások használatának ösztönzése és 

- más ösztönző, megelőző és helyreállító programok és projektumok, melyek 

megvalósítására szükség mutatkozik.  

Az említett tevékenységek megvalósítására szerződéseket kötünk felhatalmazott, szakmai és 

tudományos szervezetekkel és intézményekkel, a megfelelő eljárás lebonyolítását követően.  

E programokat és projektumokat a civil szervezetek iránti végzésekkel és kötelezettségekkel 

összhangban valósítjuk meg.   
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4. A hulladékkezelés a folyó támogatásokra, illetve a Szabadkai Regionális Hulladéktároló 

működésének társfinanszírozására vonatkozik, mégpedig a 84. költségvetési helyrenden betervezett 

23.100.000,00 dinár összegben. Topolya község hat másik helyi önkormányzattal együtt a vállalat 

társalapítója, amely az előző év végén kezdte meg a próbaüzemet. 

A hulladékkezelés keretében tavaszi, illetve őszi lomtalanítást is terveznek, a 83. költségvetési 

helyrenden betervezett 600.000,00 dinár összegben.  

III. 

 

 A programtevékenységek és a projektek áttekintését, a részletes leírással, a célokkal és a szükséges 

pénzeszközökkel, a táblázat (1. Űrlap) tartalmazza, amely e program melléklete és szerves részét képezi, s 

az adatokat a költségvetési alap eszközei felhasználási programjának űrlapjáról és a költségvetési alap 

eszközeinek felhasználásáról szóló jelentésről, megküldésük módjáról és határidejéről szóló szabályzat (Az 

SZK Hivatalos Közlönye, 2019/80. szám) szerint tartalmazza.  

 

IV. 

 

A jelen programban szereplő tevékenységek finanszírozását, illetve társfinanszírozását a 

környezetvédelmi törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 04/135., 09/36., 09/72., 16/14., 2018/76. és 

2018/95. – másik törvény szám) összhangban begyűjtött eszközök beérkezésétől függően hajtjuk végre.   

 

V. 

 

        Amennyiben a bevételek tervezett mértéke nem valósulna meg, a kiadásokat a prioritások szerint 

kell végrehajtani, melyeket Topolya Községi Elnöke szab meg, mégpedig: a törvény által megállapított 

kötelezettségek és korábbi szerződések által fennálló kötelezettségek. 

 

V. 

 

A tárgyalt program megvalósítását és a szerződésekben foglalt kötelezettségek, valamint az egyes 

programok és projektumok megvalósításának ellenőrzését Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának 

Pénzügyi Osztálya végzi, a Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-

lakásügyi és Gazdasági Osztállyal való együttműködésben, amelyek összeállítják a 2022. évi program 

végrehajtásáról szóló Jelentést is. 

 

VI. 

 

E program megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA 

KÖZSÉGI TANÁCSA 

Szám: 501-29/2022-V-1 

Kelt: 2022. 04. 26.   

Topolya 

Szatmári Adrián, s.k., 

Községi Elnök 
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1. űrlap 
 

PROGRAM TOPOLYA KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA ESZKÖZEINEK  
 

2022. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL,  

melyet Topolya Községi Tanácsa 2022. 04. 26-i ülésén hozott meg 
 
 

A 

projekt/tev

ékenység 

sorszáma 

Projekt/Progr

amtevékenysé

g 

A környezetvédelmi 

minisztérium jóváhagyása 

a programjavaslatra (a 

jóváhagyás dátuma és 

száma)  

A projekt/tevékenység 

részletes leírása 

A 

projekt/tevékenys

ég célja 

A 

projekt/programt

evékenység 

megvalósításáért 

felelős  

Az 

előirányzott 

tevékenység 

megvalósítá

sához 

szükséges 

pénzeszköz

ök  

A 

pénzeszkö

zök forrása 

Az erre a 

tevékenységre 

az előző évben 

jóváhagyott 

eszközök 

összege 

A levegő ellenőrzése és védelme, valamint az allergének visszaszorítása 

  1. 0401-4602 

(86. helyrend) 

   A környezet állapotának 
figyelemmel kísérését 
célzó programok és 
projektumok (monitoring). 
2022-re a környezet 
állapotának folyamatos 
ellenőrzését és 
figyelemmel kísérését 
terveztük, a 
környezetvédelmi 
törvénnyel (69-73. 
szakasz) és más külön 
törvényekkel 
összhangban, külön 
prioritást adva a levegő- 
és a vízminőség 
mérésének 

A levegőminőség 

és a 

pollenszennyezett

ség 

megállapítása, 

valamint 

intézkedések 

foganatosítása 

ezek 

csökkentésére. A 

vízminőség 

mérése a község 

területén. 

A Községi 

Tanács 

infrastruktúráért 

felelő tagja  

1.000.000,00 

dinár   

Topolya 

községi 

költségv

etése  

500.000,00 

Hulladékgazdálkodás 

  2. 0401-4601 

(84. helyrend) 

 Folyó támogatások – A 

Szabadkai Regionális 

Hulladéktároló működési 

költségeinek 

Regionális 

hulladékgazdálko

dási rendszer 

létrehozása   

A Községi 

Tanács 

infrastruktúráért 

felelő tagja 

23.100.000,00 

dinár 

Topolya 

községi 

költségv

etése 

23.080.872,00 
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finanszírozása  

  3. 0401-4601 

(83. helyrend) 

    Tavaszi/őszi lomtalanítási 

akció  

A hulladék 

célzott begyűjtése 

a község 

területén   

A Községi 

Tanács 

infrastruktúráért 

felelő tagja 

  600.000,00 

dinár 

Topolya 

községi 

költségv

etése  

600.000,00 

A szennyvíz ellenőrzése és kezelése 

           

A felszíni és a talaj menti vizek ellenőrzése és védelmi 

           

A természet, a biodiverzitás és a nyilvános zöldterületek ellenőrzése és védelme 

  4. 0401-4601    

(82. helyrend)  

   A Topolya Völgyei 

Természeti Park, 

Pannónia, Krivaja, 

Topolya, kezelését 

szabályozó program 

intézkedéseinek 

társfinanszírozása, 

valamint a védett területen 

végzett egyéb 

tevékenységek 

társfinanszírozása 

A ritka 

növényfajták és 

állatfajok 

védelme a 

természeti 

parkban és a 

község területén 

lévő védett 

területeken.  

A Községi 

Tanács 

infrastruktúráért 

felelő tagja 

1.000.000,00 

dinár 

Topolya 

községi 

költségv

etése  

500.000,00    

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó intézkedések 

           

A talaj ellenőrzése és védelme 

           

Zajellenőrzés és -védelem 

           

A nem ionizáló sugárzás ellenőrzése és az attól való védelem 

           



Број 15. 26.04.2022. СТРАНА   303. OLDAL 2022.04.26. 15. szám 

 
 

 

 

Környezetvédelmi tájékoztatás, oktatás, a környezetvédelem népszerűsítése 

  5. 0401-4601 

(85. helyrend) 

 Környezetvédelmi 

projektek és programok – 

nyilvános pályázat 

alapján, a szabályzattal 

összhangban  

A 

környezetvédele

mmel kapcsolatos 

tudatosság és 

szokások 

fejlesztése a 

polgárok, 

különösen a 

fiatalabb 

generáció 

körében  

 A Községi 

Tanács 

infrastruktúráért 

felelő tagja 

 600.000,00 

dinár 

Topolya 

községi 

költségvet

ése  

  600.000,00  

                 / 

Egyéb 

           

 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AT 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÖZSÉGI TANÁCS 

Szám: 501-29 /2022-V-1 

Kelt: 2022. 04. 26. 

Topolya 

  

Szatmári Adrián, s.k. 

Községi Elnök 
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Szerb Köztársaság 

KÖRNYEZETVÉDELMI  

MINISZTÉRIUM 

Szám: 401-00-00683/2022-02 

Kelt: 2022. április 13. 

Nemanjina 22-26. 

Belgrád 

 

 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Topolya község 

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 

Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi,  

Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály 

 

Topolya 

 

 

Az Önök 501-29/22-V-1 ügyiratszámú, 2022. március 30-i átiratával kapcsolatban, amellyel a 

Környezetvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozó, valamint a környezetvédelmi törvény 100. szakasza 

3. bekezdésének (Az SZK Hivatalos Közlönye, 04/135., 09/36., 09/36. – másik törvény, 09/72. – másik 

törvény, 11/43. – AB, 16/14., 18/76. és 18/95. – másik törvény szám) rendelkezése értelmében jóváhagyást 

kértek a Topolya község környezetvédelemre szánt eszközeinek felhasználására vonatkozó 2022. évi 

programjavaslatra, tájékoztatjuk Önöket, hogy megvitattuk a küldött anyagot.   

A Környezetvédelmi Minisztérium úgy véli, hogy a Topolya község környezetvédelemre szánt 

eszközeinek felhasználására vonatkozó 2022. évi programjavaslat elfogadható, és jóváhagyja azt. 

 

 

Irena Vujović, s.k. 

       P. H. 

MINISZTER 
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78. 

A migrációkezelésről szóló törvény 12. szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

2012/107. szám) és Topolya község Statútuma 68. szakaszának 19. pontja (Topolya Község Hivatalos 

Lapja, 2019/5. szám) és a Topolya Községi Tanácsáról szóló határozat 37. szakasza (Topolya Község 

Hivatalos Lapja, 20/25.2 szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa 2022. április 26-i ülésén meghozta az 

alábbi 
 

 

V É G Z É S T 

 

a migrációkezeléssel megbízott községi tanács megalakításáról szóló végzés módosításáról 
 

 

 

I. 
 

A migrációkezeléssel megbízott községi tanács megalakításáról szóló, 02-7/2020-V számú, 2021. 

február 17-i végzés I. pontjának 7. sorszáma alatt a „Milorad Teslić” szavakat a „Marina Krsmanović” 

szavak váltják fel.  

 

 

II. 

 
 

E végzés meghozatala napján lép hatályba, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 

 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÖZSÉGI TANÁCS 

Szám: 02-30/2022-V 

Kelt: 2022. 04. 26. 

Topolya  

 

 

Szatmári Adrián, s.k. 

a Községi Tanács elnöke 
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79. 

A természetvédelmi törvény 56. szakaszának 1. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 09/36., 

10/88., 10/91. – helyesb., 16/14., 18/98. – másik törvény és 21/71. szám), a Topolya Völgyei Természeti 

Park védetté nyilvánításáról szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 17/6. és 21/16. szám) és a 

Topolya Völgyei Természeti Park védett területen belüli halgazdálkodási terület kinyilvánításáról szóló 

határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 21/28. szám) alapján a topolyai AQUA TOP 

Turizmusfejlesztési Kft. Közgyűlése 2022. március 2-i ülésén meghozta az alábbi 

 

SZABÁLYZATOT 

A TOPOLYA VÖLGYEI TERMÉSZETI PARK VÉDETT TERÜLETEN ÉS A TOPOLYAI-TÓ 

HALGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEN VALÓ 

 BELSŐ RENDRŐL ÉS ŐRSZOLGÁLATRÓL 

 

  

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területen és a Topolyai-tó halgazdálkodási területen 

való belső rendről és őrszolgálatról szóló szabályzattal (a továbbiakban: szabályzat) rendezzük a védelmi 

rendszer megvalósításának szabályait, különösen az alábbiakra vonatkozóan: 

1. az ingatlanok látogatóinak, tulajdonosainak és használóinak magatartása, a védett területen való 

mozgásuk vagy tartózkodásuk és munkavégzésük; 

2. azok a helyek, területek és objektumok, ahol korlátozzák a mozgást, vagy tiltják és korlátozzák 

bizonyos tevékenységek végzését, valamint ezen intézkedések időtartamát; 

3. olyan növény- és állatfajok, amelyeket tilos elpusztítani, károsítani vagy háborgatni, valamint 

olyan fajok, amelyek használata, vagyis szedése, gyűjtése vagy befogása korlátozott; 

4. a természetes halgazdálkodás területe, a szabadidős horgászat feltételei és a megengedett halászat, 

a horgászvizet, melyek használata tilos vagy korlátozott, a törvénnyel összhangban; 

5. azokkal a természetes és jogi személyekkel való együttműködés módja, akik különböző alapokon 

használják a területet vagy érdekeltek annak használatában; 

6. védelmi feltételek tudományos kutatás alkalmával; 

7. a hulladéktárolás helye és feltételei; 

8. a védett terület rendezettségének és tisztaságának fenntartási módja; 

9. a védett terület őrzésének módja és megszervezése; 

10. az őrzéshez és a fenntartáshoz szükséges felszerelések és eszközök; 

11. tűzvédelem. 

 

2. szakasz 

 E szabályzat felöleli a Krivaja patak fő medrét felölelő löszvölgy egy szakaszának területét (a Rét 

és Betyár-völgy néven ismert szakaszok, beleértve az akkumulációs tavat is), valamint a Karađorđevo 

irányában húzódó, oldalsó völgyet – III. fokozatú természeti parkként, vagyis helyi jelentőségű 

természetvédelmi területként, mely elnevezése Topolya Völgyei Természeti Park.  

 

A Topolya Völgyei Természeti Park III. fokozatú védett területté nyilváníttatik az alábbi célokból: 

1. A természetes élőhelyek megőrzése és állapotának előmozdítása, melyek közül kiemelkednek a 

pannon sztyeppék maradványai, ezek lágyszárú növényeinek gazdagságával, valamint a Szerbiában 

végveszélybe került fajok jelenlétével, mint a szártalan csüdfű (Astragalus exscapus) és a sötét hagyma 

(Allium atroviolaceum); 

2. a löszvölgyek sorozatos élőhelytípusául szolgáló, egymást követő sorának védelme, melyek a 

fokozottan védett, mocsári, réti és erdei-pusztagyepi fajok eredeti élőhelyükön való fennmaradását 

teszik lehetővé, az említett egységek állapotának előmozdítása, ezek megújítása és környezetvédelmi 

tájvédelmi hálózatba való szervezése mellett; 

3. a víztározó, mint a veszélyeztetett fajok jelentős élőhelye állapotának előmozdítása, külön tekintettel a 

vízimadarak fészkelő helyeire, valamint ezek kelet-európai vándorútja során igénybevett pihenő- és 

telelőhelyeire; 
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4. a védő jellegű zöldövezetek megőrzése és szerkezeti összetételének előmozdítása, ezek feladatkörének 

megőrzése a biodiverzitás és a vidék kedvező környezeti légkörének fenntartását illetően, különös 

tekintettel a zobnaticai parkra; 

5. a Vojnits-kasély régi parkjában fellelhető kertépítészet művelődéstörténeti elemeinek felújítása; 

6. többrendeltetésű, part menti tampon-övezet kialakítása a víztározó partjánál, a terület biodiverzitásának 

megőrzését illető igényekkel összhangban, a tó vízminőségének javítása és a szabadidős, tanulmányi és 

fenntartható idegenforgalmi jellegű, nyilvános zöldfelületek kialakítása végett.  

    

II. A VÉDETT TERÜLET KITERJEDÉSE 

 

3. szakasz 

A Topolya Völgyei Természeti Park a közép-bácskai löszfennsík területén található, a Krivaja 

patak felső szakaszánál. E terület magába foglalja a Krivaja patak medrének széles völgyét, Kisbelgrád és 

Topolya között az akkumulációs tóval együtt, valamint az oldalsó völgyet, mely Karađorđevo és Zobnatica 

között húzódik, emellett a japánakácsort Topolya és Zobnatica között. 

A Topolya Völgyei Természeti Park 522,22 ha területet foglal magába, s a védett terület körül 

1566 ha védövezetet állapítottak meg. 

A Topolya Völgyei Természeti Park területén, telekkönyvi adatok alapján, 2.980,49 ha, vagyis az 

összterület 86%-a állami, míg 7% magántulajdon. A társadalmi tulajdon a védett terület 7%-ára terjed ki.  

A Topolya Völgyei Természeti Park védett terület határának és védövezetének leírása e 

szabályzatban szerepel. 

 

4. szakasz 

A jelen szabályzat 2. szakaszában tárgyalt védelmi célok az alábbi tevékenységek által valósíthatók 

meg: 

1. a védett fajok élőhelyeinek, illetve jelentős élőhelytípusainak fenntartása és revitalizációja, illetve 

újbóli elterjesztése; a fajok és élőhelyek tevékeny védelmi intézkedéseinek tervszerű alkalmazása; 

2. a természeti tartalékok hagyományos használati formái, külön területileg, s időben korlátozott s 

ellenőrzött legeltetés, kaszálás, nádvágás; a meglevő ökológiai folyosók előmozdítása és újak 

kialakítása a védett terület keretében, valamint az ökológiai hálózat szomszédos elemei felé; az invazív 

fajok visszaszorítása, mint a terület kezelője és minden felhasználója tevékenységének alkotórészei; 

3. területek felvásárlása és/vagy cseréje az élőhelyek helyrehozatala, tamponzónák kialakítása valamint 

védövek létrehozatala végett a védett területen, a biodiverzitás megőrzésének érdekével összhangban, 

valamint e területnek a fenntartható idegenforgalom vagy szabadidős tevékenységek szerinti 

berendezése; többrendeltetésű, 20 m széles, part menti tamponzóna kialakítása, minimum 10 méternyi 

szélességben a part mentén, füves jellegű növényzet túlsúlya mellett; a part menti övezet átminősítése 

nyilvános zöldfelületté, illetve védő zöldfelületté; 

4. a vidék vízgazdálkodását illető projektumok és programok újratárgyalása az egységes vízgazdálkodás 

érdekében; a halállomány kezelése a terület ökológiai jellemzőivel összhangban; a mólók és más, a 

természeti értékek megőrzésének céljával összeegyeztethetetlen épületek, építmények eltávolítása, a 

Topolya Völgyei Természeti Park védetté nyilvánításáról szóló határozat (Topolya Község Hivatalos 

Lapja, 17/6. és 21/16. szám) meghozatalától számított öt éven belül; 

5. a parkok és park-erdők szakaszos megújítása többszintes növénytakaró létrehozásának céljából, 

őshonos fajták dominanciájával; a régi park művelődéstörténeti, területi szerkezetének megőrzése a 

Vojnits-kastély mentén, s projekt készítése minden szerkezeti elem megújítására, mely területi-

történelmi elemzésen alapul; a környezet tájépítészeti rendezése a művelődéstörténeti örökséget 

képező, hagyományos építkezés példáit képviselő, védett épületek körül, az épület stílusával 

összhangban; park jellegű területek alkalmazása oktatási célokra; többszintes zöld védövek kialakítása 

az erdőtelepítések és zöldfelületek mentén, a vidék őshonos növényfajainak elhelyezkedésével és 

szerkezetével összhangban; az erdei ültetvények pótlása és a nem őshonos fajok csoportosítása a védett 

terület őshonos fajainak állományaiba;  
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6. szélvédő erdősávok kialakítása a védett övezetekben, az őshonos fajok legalább 50%-os részvétele 

mellett, a terület biodiverzitása megőrzésének és a felszíni vizek minőségének feljavítása érdekében; a 

tevékenységek és tartalmak övezetek szerinti elosztása a védett területeken, a biodiverzitás és 

vízminőség megőrzésének igényeivel összhangban; természeti értékek figyelemmel kísérése, a 

természetvédelem népszerűsítése és a terület természeti értékeinek hirdetése; a terület felhasználóinak 

képzése, ezen tevékenységének összhangba hozatala végett, e vidék természeti értékeinek megőrzése 

és az ökológiai idegenforgalom fejlődésének ellenőrzése végett.  

 

III. A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET HATÁRAI 

 

5. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett terület határa leírásának kiindulási pontja Topolya 

község északi határa, valamint Kisbelgrád kataszteri község, Kisbelgrád k.k 1307. számú parcellájának 

északkeleti határpontja. 

 A határ kiindulási pontjától dél felé követi a 1307-es parcella keleti határát a töréspontig, ahol 

megtörik, s tovább kelet felé ugyanezen parcella északi határát követi a 2375-ös parcelláig (út). Dél felé 

folytatja az út, vagyis a 2375-ös parcella keleti határával az 1275-ös parcella keleti mezsgyéjéig, s követi 

az 1275-ös parcella keleti mezsgyéjét a 2371-es parcelláig (út). A határ kelet felé folytatódik az út, a 2371-

es parcella déli mezsgyéjét követve a 2372-es parcelláig (út). A határ tovább az út, a 2372-es számú 

parcella nyugati mezsgyéjét követi dél felé az 1283-es számú parcelláig. Tovább követi az 1283-as parcella 

mezsgyéjét kelet felé, a törés után dél felé a 2375-ös parcelláig (út). A határ dél felé folytatódik az út, a 

2375-ös parcella keleti határát követve, mégpedig az út parcellájának szélétől 20 m kiterjedésben, part 

menti védövet alkotva az 1305-ös és az 1559/5-ös számú parcellák nyugati részein, mindezt a Karađorđevo 

felé vezető útig. A határ továbbhaladva keresztülszeli az út 2343-as számú parcelláját, követi a 2424/1-es 

számú parcellát (út), az 1906-os számú parcellán keresztüli út parcellájának szélétől 20 méterre, amíg az út 

meg nem törik az 1950-es számú parcellával közös határon, tovább kelet és dél felé követi az út 2424/1-es 

parcellájának északi és keleti mezsgyéjét, az 1913-as számú parcelláig. Tovább követi az 1913-as számú 

parcella északi mezsgyéjét, a töréspontnál átszeli ugyanezt a parcellát kelet felé ugyanezen parcella keleti 

mezsgyéjéig, ahol tovább dél felé követi a parcella keleti mezsgyéjét, a törésnél nyugat felé folytatja a 

parcella déli mezsgyéjét követve az 1912-es számú parcellával való törésig. Átszeli az 1912-es parcellát 

kelet felé az 1913-as számú parcella határáig. Északi határával folytatja az 1913-as parcella keleti 

határának pontjáig, dél felé átszeli az út korridorját, tovább nyugat felé követi az 1912-es számú parcella 

déli mezsgyéjét az 1913-as parcelláig. A határ tovább követi az 1913-as számú parcella keleti/déli 

mezsgyéjét a 2424/1-es számú parcelláig. A folytatásban dél felé követi az út 2424/1-es számú parcelláját, 

párhuzamosan az út parcellájának keleti mezsgyéjével, mindezt pedig 30 méteres távolságban az út 

parcellájának szélétől, az 1926-os számú parcellán keresztül. Az 1927-es parcella (lóversenypálya) déli 

határának magasságában átszeli az 1926-os számú parcellát kelet felé az 1928-as számú parcelláig. A határ 

dél felé folytatódik az előzőkben leírt módon, párhuzamosan az út parcellájával 30 m távolságban, az 

1928-as és 1929-es parcellákon keresztül, az 1929-es parcella déli határáig. A folytatásban tovább követi 

az út 2424/2-es számú parcellájának keleti mezsgyéjét, az út parcellájának szélétől 50 méteres távolságban, 

az 1930-as számú parcellán keresztül, az 1930-as számú parcella déli mezsgyéjéig, vagyis Kisbelgrád 

kataszteri község határáig. Tovább követi a kataszteri község határát kelet felé a 2342/2-es számú 

parcelláig (az állami út folyosója). A határ észak felé folytatódik a 2342/2-es számú parcella nyugati 

mezsgyevonalát követve, a folytatásban a 2342/1-es parcelláét, az építési parcella (lakóépületek) északi 

végéig az állami út keleti oldaláról, a 2422-es parcella (út) déli mezsgyéjéig, ahol átszeli az út folyosóját 

kelet felé, déli töréssel követi a 2342/1-es és a 2342/2-es számú parcellák keleti mezsgyéjét Kisbelgrád 

kataszteri község határáig. 
Az előzőleg feltüntetett parcellák Kisbelgrád kataszteri községben találhatók. 

 A határ Topolya kataszteri község területén folytatódik. A 4721-es parcella (az állami út 
korridorja) keleti határát követve folytatódik az 1201-es számú parcelláig. Az 1201-es számú parcella 
északkeleti mezsgyéjét követve megy a 4714/1-es számú parcelláig (Krivaja korridorja). Tovább követi a 
4714/1-es számú parcella északkeleti mezsgyéjét a Krivaján lévő út hídjáig, a 4714/2-es számú parcelláig. 
Az előzőleg feltüntetett parcellák Topolya kataszteri község területén találhatók. A folytatásban dél, illetve 
nyugat felé a határ követi a 7300-as számú parcella (Krivaja folyócska) keleti, illetve déli határát, a 935-ös. 
936-os és 937-es parcella déli határát az állami út parcellájáig. Azután átszeli az állami út parcelláját a 
7300-as számú parcella déli mezsgyéjével, majd dél felé követi az 1796-os számú parcella keleti 
mezsgyéjét, s ugyanezen parcella déli mezsgyéjével folytatja a 7300-as számú parcelláig. A folytatásban 
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dél felé követi a 7300-as számú parcella keleti mezsgyéjét az 1791-es számú parcella déli 
mezsgyevonaláig. Nyugat felé átszeli a folyó korridorját, s folytatja az 1791-es számú parcella déli 
mezsgyéjével, észak felé tovább követi az 1791-es számú parcella határát, a folytatásban az 1793-as számú 
parcella nyugati, illetve északi határát. A folytatásban kelet felé követi a 7397-es parcella déli mezsgyéjét 
(a Plitvice utca korridorja) az 1795-ös számú parcellával közös hármas határig, ahol észak felé átszeli az 
utcát a 7397-es, az 1005-ös és a 995-ös számú parcellák hármas határáig. Észak felé követi a 7397-es 
számú parcella mezsgyéjét a 994-es és a 984-es számú parcellákkal közös hármas határig. Tovább észak 
felé követi a 984-es számú parcella nyugati határát a parcella végéig, egy töréssel kelet felé követi a 987-es 
és a 985-ös számú parcellák mezsgyéjét a 985-ös, a 982-es és a 983-as számú parcellák hármas határáig. 
Tovább észak felé követi a 982-es és a 981-es számú parcellák nyugati mezsgyéjét a 977-es számú 
parcelláig. A folytatásban nyugat, illetve észak felé követi a 977-es parcella mezsgyéjét, folytatja észak 
felé a 976-os számú parcella nyugati mezsgyéjével, megtörik, s kelet felé követi a 976-os számú parcella 
északi mezsgyéjét a 7307-es számú parcelláig (állami út). Tovább del felé követi a 7307-es számú parcella 
nyugati mezsgyéjét a Krivaján átívelő hídig, átszeli az út folyosóját kelet felé, s követi a folyó 
korridorjának, a 7300-as parcella északi mezsgyéjét a kataszteri község határáig. Az előzőleg feltüntetett 
parcellák Topolya-város kataszteri községben találhatók. A folytatásban Topolya k.k területén követi a 
4714/1-es számú parcella (Krivaja) nyugati mezsgyéjét az 1224-es számú parcellával közös hármas 
határig. A határ megtörik, s nyugat felé követi az 1224-es és az 1222/3-as számú parcellák déli mezsgyéjét 
az állami út 4721-es számú parcellájáig. A hosszabbításban követi nyugat felé a kataszteri község határát, 
vagyis 4721-es, az 1229/6-os, az 1229/7-es, az 1229/8-as parcellák déli mezsgyéjét a 4725-ös számú 
parcelláig (út). A határ északi irányban folytatódik a 4725-ös számú parcella keleti mezsgyéjével 
Kisbelgrád kataszteri község határáig, vagyis a 2349-es számú parcelláig. Az előzőleg feltüntetett parcellák 
Topolya k.k.-ben találhatók. A folytatásban Kisbelgrád k.k. területén nyugati irányban a határ követi a 
2349-es (út) és a 2303-as számú parcellák mezsgyéjét, megtörik, s északi irányban követi a 2303-as számú 
parcella nyugati, majd pedig északi határát, átszeli az út parcelláját, s keleti irányban követi a 2298-as 
számú parcella déli mezsgyéjét, a folytatásban észak/nyugat felé követi a 2298-as számú parcella 
mezsgyevonalát a 2349-es számú parcelláig (út). Tovább északi irányban követi a 2297/2-es számú 
parcella nyugati mezsgyéjét a parcella északi végéig, átszeli az út parcelláját nyugati irányban, dél felé 
követi a 2305-ös számú parcella mezsgyéjét azon mezsgye végéig, megtörik, s nyugat, illetve észak felé 
követi a 2304-es számú parcella mezsgyéjét, tovább nyugat/dél/észak/kelet felé követi a 2305-ös számú 
parcella mezsgyevonalát a 2349-es parcelláig. Átszeli az út parcelláját, s északi irányban követi a 2297/3-
as és a 2297/1-es számú parcella nyugati mezsgyéjét, megtörik, s keleti irányban követi a 2297/1-es számú 
parcella északi mezsgyéjét a tó védövéig. A folytatásban északi irányban a 2300/1-es számú parcellán 
követi a tópart vonalát 20 méteres távolságban, a továbbiakban a 2139-es parcellán keresztül a partvonaltól 
30 méterre ugyanezen parcella északi mezsgyéjéig. Megtörik, s nyugati irányban követi a 2138-as számú 
parcella déli mezsgyéjét, átszeli az út parcelláját ugyanennek a nyugati mezsgyéjéig. Északi irányban 
követi a 2349-es számú parcella (út) nyugati mezsgyéjét a 2138-as számú parcella északi mezsgyéjéig. 
Kelet felé átszeli az út parcelláját, s északi irányban követi a 2138-as számú parcella északi mezsgyéjét a tó 
védövéig. A folytatásban északi irányban követi a tó partvonalát 20 méteres távolságban a 2137-es számú 
parcellán keresztül, ugyanezen parcella északi mezsgyéjéig, megtörik, s kelet felé követi ugyanennek a 
parcellának az északi mezsgyéjét a 2425/1-es számú parcelláig (út). A folytatásban északi irányban követi 
a 2133-as számú parcella nyugati mezsgyéjét, átszeli az út 2426-os számú parcelláját az 1955-ös számú 
parcelláig. Keleti irányban megtörik, s követik az 1955-ös számú parcella déli/keleti/északi mezsgyéjét a 
2427-es, az 1956-os és az 1957-es számú parcellák hármas határának vonaláig. Ezektől a pontoktól levágja 
az 1955-ös parcella egy részét (kb. 120x70 méteres terület) a 2349-es számú parcella keleti mezsgyéjéig. 
Tovább déli irányban követi a 2349-es számú parcella keleti mezsgyéjét a parcella déli mezsgyéjéig, 
nyugati irányban átszeli a 2349-es számú parcella útját, s követi az 1985/2-es számú parcella déli 
mezsgyéjén, tovább észak fel ugyanezen parcella nyugati mezsgyéjét az 1984/1-es számú parcelláig. 
Tovább nyugati, illetve északi irányban követi az 1984/1-es számú parcella déli és nyugati mezsgyéjét az 
1962-es számú parcelláig. A folytatásban követi az 1962-es számú parcella északnyugati mezsgyéjét a 
2340-es számú parcelláig. Nyugati irányban követi a 2340-es számú parcella déli mezsgyéjét egészen a 
parcella végéig. A folytatásban északnyugati irányban metszi a 646-os parcella egy részét, ami egy 20 
méter széles sáv az 1977-es számú parcelláig. Tovább északnyugat felé követi a 645-ös parcella délnyugati 
mezsgyéjét a 922-es számú parcelláig. A folytatásban északnyugati irányban átszeli a 922-es számú 
parcellát (utca), s nyugati irányban, majd tovább északi irányban követi a 382-es számú parcella 
mezsgyéjét ugyanennek a parcellának az északi határáig. Keleti irányban megtörik, s a parcella végéig 
követi 2395-ös számú parcellát (utca). Északnyugati irányban követi az 1537-es számú parcella délnyugati 
mezsgyéjét ugyanennek az északi végéig, megtörik, s keleti irányban követi az 1537-es és az 1538-as 
számú parcellák északi határát. Ismét megtörik, s délkeleti irányban követi az 1538-as számú parcella 
északkeleti mezsgyéjét a 2343-as számú parcelláig (út), s a továbbiakban átszeli az út parcelláját az 1977-
es számú parcelláig. Kelet felé, azután dél felé követi az 1977-es számú parcella mezsgyéjét az 2428-as 
számú parcelláig. Kelet felé követi a 2428-as számú parcella északi mezsgyéjét a parcella keleti végéig. 
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Megjegyzés: A védett terület határain belül marad a „sziget” – terület, amely nem áll védettség alatt, s az 
1979-es, az 1980-as, az 1981-es és az 1983-as parcellák tartoznak ide, azzal, hogy az 1983-as parcella egy 
része az út 1348-as parcellájától 20 méteres sávban a védett területhez tartozik. A folytatásban a határ 
északi irányban levágja az 1969-es számú parcella egy részét, mégpedig az út 2348-as parcellájától 20 
méteres szélességben, az 1966/2-es parcella déli mezsgyéjéig. Tovább megkerüli az 1966/2-es számú 
parcellát a deli, a nyugati és az északi mezsgyét követve a 2348-as számú parcelláig. A határ északi 
irányba folytatódik a 2348-as számú parcella nyugati mezsgyéjével a 2343-as számú parcelláig (út), a 
továbbiakban átszeli az utat a 2348-as, az 1555-ös és az 1556-os parcellák hármas határáig. Tovább északi 
irányban követi az 1556-os parcella nyugati mezsgyéjét a parcella északi végéig. Az 1557/2-es számú 
parcella déli, nyugati és északi mezsgyéjét követve folytatódik az út 2376-os számú parcellája melletti 
végövig. A határ észak felé folytatódik a 2376-os számú parcellával (út) párhuzamosan, mégpedig 20 
méteren a parcella szélétől, az 1557/1-es számú parcellán keresztül, védett övezetté nyilvánítva ezt a sávot 
– részt. Ugyanilyen módon folytatódik a határ észak felé az 1312-es számú parcellán keresztül, a parcella 
egy részét az út melletti sávban védett övezetté téve, az egész parcellán keresztül a parcella északi határáig, 
ami a kataszteri község, illetve a község határvonala is.  

A Kisbelgrád kataszteri község határmezsgye-vonalán a határ keleti irányban folytatódik az 1307-
es számú parcella északkeleti pontjáig, vagyis a kiindulópontig.  

Az előzőleg feltüntetett parcellák Kisbelgrád kataszteri községben találhatók. 
 

6. szakasz 
 E szabályzat rendelkezései a Topolya Völgyei Természeti Park védett területen tartózkodó 
személyekre, a földek és egyéb ingatlanok tulajdonosaira vonatkoznak, valamint azokra a jogi és 
természetes személyekre, akik ingatlan vagy természeti javak feletti használati jogot valósítanak meg a 
Topolya Völgyei Természeti Park védett területen, bejegyzett tevékenység által, továbbá a Topolya 
Völgyei Természeti Park védett terület látogatóira, valamint azokra a jogi és természetes személyekre 
vonatkoznak, akik egyéb megengedett tevékenységet vagy hivatali feladatokat látnak el a Topolya Völgyei 
Természeti Park védett területen. 
 A jogi és természetes személyek kötelesek tiszteletben tartani a védelmi rendet a Topolya Völgyei 

védett területen.  

A Topolya Völgyei Természeti Park I. és II. illetve III. fokozatú védelem vezetendő be.  

Az I. fokozatú védelem alá eső terület 15,9 hа-t tesz ki, magába foglalja az ősgyep növényvilágának 

maradványait a félsziget meredek és száraz lejtőin, a Krivaja löszvölgyének a Karađorđevo felőli oldalsó 

völggyel való találkozásánál, melynek területe megközelítőleg 4 ha, e védelem három területi egységre is 

kiterjed a nádason belül: a Varga-tanyánál levő avas nádas, a réten található avas nádas és a Zobnaticánál 

levő avas nádas. 

A II. fokozatú védelem alá eső terület 178,11 hа-t tesz ki, magába foglalja a legérzékenyebb szárazföldi 

területi egységeket, melyet szigorúan védett növényfajok szempontjából kiemelten lényeges, vagy éppen 

élőhely fajtáját képező területek alkotnak (északi pusztagyep Karađorđevónál, déli pusztagyep 

Karađorđevónál, az öbölnél levő pusztagyep, mozaikos tőzeges részek Zobnaticánál). E védelembe 

tartoznak a tó elmocsarasodott részei is, melyek szigorú védelmet igényelnek a védett fajok 

szaporodásának vagy táplálkozásának érdekében (mozaik jellegű élőhelyek a Varga-tanyánál, északi nádas 

a réten, déli nádas a réten, mozaik jellegű élőhelyek Zobnaticánál, sziget Zobnaticánál, sziget a 

művésztelepnél, sziget az Almási-tanyánál). 

A III. fokozatú védelem alá eső terület 327,64 hа-t tesz ki, magába foglalja a védett terület egy részét, 

melyen részben és/vagy teljesen megváltozott ökoszisztémák találhatók, melyek tudományos és használati 

jelentőséggel bírnak, s lefedik a rét kisebb részét, nagyobb részben jelen vannak a Karađorđevo melletti 

legelőn, s a Betyárvölgyben, míg a japánakác-sor s a Krivaja ökológiai folyosója  (ideértve a lóúsztatót), 

egészében az említett védelem alá tartozik. 

 

 

IV. A TERMÉSZETI ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKEK ÉS A KÖRNYEZET VÉDELME 

 

7. szakasz 

 Azok a személyek, akik a Topolya Völgyei Természeti Park védett területen élnek, tartózkodnak 

vagy munkát végeznek, kötelesek alkalmazni a természeti, kulturális és egyéb értékek, valamint a 

természet védelmére irányuló intézkedéseket, a törvénnyel, a rendelettel és e szabályzattal összhangban. 
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8. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park területén tilos:  
1. az állatvilág megzavarása, tervszerűtlen begyűjtése és pusztítása; 

2. a növényzet és vadon élő növényzet irtása és tervszerűtlen eltávolítása, valamint a kertművészeti 

örökség és értékes élőfák, a park bútorzata és kertépítészeti műtárgyak állapotának megzavarása; 

3. a rétek, legelők és nádasok felszántása és megbontása; 

4. az őshonos fafajták betolakodó fajokkal való minőségi és mennyiségi cseréje; 

5. a parkok zöldfelületei részvételi arányának csökkentése; 

6. a védett területek vízgazdálkodását, vagy vizes élőhelyek vízminőségét illető, tartós, 

kedvezőtlen változásokat okozó munkálatok kivitelezése; 

7. mindenfajta hulladék jellegű vagy veszélyes anyag lerakása, valamint veszélyes hulladék 

szállítási útvonalának megállapítása; 

8. levegő, talaj és talajvíz vagy vízszennyezettséget okozó munkálatok és tevékenységek 

folytatása; 

9. bármilyen fajta tevékenység folytatása, mely nem áll összhangban a védett terület védelmi 

céljaival. 

 

9. szakasz 

 A Topolyai Völgyes Természeti Park területén korlátozás alá esik:  

1. a területek rendeltetésének átminősítése, a terep domborzatának módosítása és építkezés, csupán 

az élőhelyek helyrehozatala, a töltés rendszeres karbantartása és vízgazdálkodás végett, valamint a 

meglévő területi-tervezési okiratok által előirányzott módosítások esetében,  

2. a víztározó partjának rendezése idegenforgalom és szabadidős tevékenység céljából, a 

tervanyag/végzések által meghatározott szakaszok esetében, 

3. építkezés és közművesítés, valamint kerítések felállítása a part menti övezetben, a tervanyagot és 

műszaki iratanyagot illetően, melyek biztosítják a vadon élő fajok védelmét, s a part menti övezet 

átjárhatóságát a nehezebb mozgású fajok részére; 

4. új, kemény alapzatú utak kiépítése a vízgazdasági épületekhez vezető utakra, amelyek útvonala a 

lehető legrövidebb útszakaszon halad át a védett terület partövezetén; 

5. szennyvíz szűrés utáni leeresztése, amennyiben ennek minőségi jellemzői a határértékek a végső 

befogadókba eresztendő víz minőségi szabványai alá kerülnek; 

6. látogatók és gépjárművek mozgása az ilyen célra előirányzott ösvényeken és utakon, a terület 

tűrőképességével összhangban; (a korlátozás nem vonatkozik a vízügyi és mezőgazdasági földterületek 

rendszeres használati tevékenységeire vagy az infrastruktúrák kiépítésére/fenntartására) 

7. belsőégésű motorokat alkalmazó csónakok mozgása, vízgazdálkodáson kívül; 

8. villanymotoros csónakok mozgása, idényjellegű szabadidős és idegenforgalmi vízi járműre 

korlátozván, a tervszerűen megállapított útvonalakon; 

9. vadászat az I. fokozatú védelem alá eső területek határát övező, 250 méternyi védövben, 

egészségügyi kilövés esetében;  

10. gazdasági halászat;  

11. ellenőrzött haletetés a tervszerű horgászversenyeken; 

12. olyan nem őshonos fajok betelepítése és termesztése, melyek nem minősülnek invazívnak a 

pannóniai bioföldrajzi régióban; 

13. növényzet égetése, tervszerű kezelési tevékenységeket kivéve; 

14. magas növésű növények termesztése a gyepes és vizes területeken, az őshonos fajok korlátozott 

csoportos és tervszerű felújításán kívül; 

15. tűlevelű fajok részvétele, mégpedig legfeljebb a 20% lefedettség mellett, a táblák vagy tömbök 

zöldfelületein belül; 

16. zöldfelületek rendezése terv vagy tervezési iratanyag nélkül, az irtások vagy omlás 

helyrehozatalát kivéve; 

17. ösvények és pihenőhelyek szilárd burkolása a parkokban, a létesítményekhez való hozzáférés 

javítása végett, mégpedig az illető táblák vagy tömbök területének legfeljebb 5%-áig; 

18. az odvas törzsek kivágása az augusztustól októberig terjedő időszakban; 

19. tűzgyújtás, az erre a célra előirányzott helyszíneken; 
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20. a vízpart erózió elleni védelme, a biológiai-technikai megoldások alkalmazását kivéve; 
21. a vízi és mocsári növényzet eltávolítása, a területileg és időben korlátozott munkálatokon, az 

úszónövényzet legalább 30%-ának megőrzése mellett; 
22. a réteken való legeltetés és kaszálás, valamint nádvágás a területileg és időben korlátozott 

munkálatokon, a nádas legalább 30%-ának, emellett a rétek legalább 15%-ának érintetlenül hagyása 
mellett, mindez évente, egyenletesen eloszló területek formájában.  

 
Az I. fokozatú védelemi rendszer alá eső területen tilos a természeti tartalékok kitermelése és az 

építkezés, míg korlátozandók a munkálatok és tevékenységek a tudományos kutatás és a természeti 
folyamatok figyelemmel kísérése, a szakmai képzés végetti, ellenőrzött látogatás, valamint védelmi, 
helyrehozatali és egyéb elkerülhetetlen intézkedések lebonyolítás esetén, például tűzesetek, elemi csapások 
és balesetek, emellett növényeket és állatokat sújtó járványok, kártevők túlszaporodása idején,  a  
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) jóváhagyásával. 
 

A II. fokozatú védelemi rendszer alá eső területeken, a 6. szakasz 2. bekezdésében említett 

korlátozások mellett, korlátozandó:  

1. mólók, úszó és más építmények építése, a kezelés feladatköreinek építményei; mólók építése, 

meghatározott mólók természetes anyagból és a meghatározott partszakaszokon; a móló átalakításához 

a kezelő jóváhagyását kell kérni; újjáépítését esetén a nagyobb mólókat 35 m
2
-re (ami a legnagyobb 

megengedett nagyság) kell csökkenteni, legfeljebb 3x3 méteres objektummal és legfeljebb 2,5 méter 

magasságban.  

A mólók bejegyzése és használata az érvényes horgászengedéllyel való rendelkezéshez kötött. A 

meglévő mólók eladása nem engedélyezett. A kezelő elrendeli azoknak a mólóknak az 1 éven belüli 

elbontását, amelyek nem képezik a szerződés adott évre szóló megújításának tárgyát (elhagyott mólók).  

2. idegenforgalmi tevékenységek, területileg és időben korlátozott öko- és falusi turizmus formáinak 

kivételével; 

3. sport és szabadidős jellegű horgászhelyek kialakítása, a partvonal hosszának legfeljebb 20%-ában; 

4. a erdei ültetvények vagy a nem őshonos fajok csoportjainak felújítása, az említett csoportok védett 

terület őshonos fajaival való, tervszerű cseréje érdekében; 

5. a látogatók mozgása a kezelő által biztosított kíséret nélkül; 

6. vízi járművek mozgása, a kezelési feladatköröket kivéve; 

7. a mólók és más építmények használata, melyek nem állnak összhangban a természeti értékek 

védelmével, mégpedig a jelen szabályzat meghozatalától számított, legfeljebb öt éves időszakra; 

8. vegyszerek használata, a kezelési feladatkörök ellátásakor való alkalmazás kivételével, a törvénnyel 

összhangban; 

9. nem őshonos fajok betelepítése, a parkok kertépítészetének tervszerű felújítását kivéve, ezek 

művelődéstörténeti jellemzőivel összhangban. 

 

A III. fokozatú védelemi rendszer alá eső területeken, a 6. szakasz 2. bekezdésében tárgyalt 

korlátozások mellett, korlátozandó:  

1. mólók kiépítése, a megszabott, típusokba rendszerezett, természetes anyagokból készülő mólók 

kivételével, a terv által kijelölt partszakaszon; a móló átalakításához a kezelő jóváhagyását kell kérni; 

újjáépítését esetén a nagyobb mólókat 35 m
2
-re (ami a legnagyobb megengedett nagyság) kell 

csökkenteni, legfeljebb 3x3 méteres objektummal és legfeljebb 2,5 méter magasságban.  

A mólók bejegyzése és használata az érvényes horgászengedéllyel való rendelkezéshez kötött. A 

meglévő mólók eladása nem engedélyezett. A kezelő elrendeli azoknak a mólóknak az 1 éven belüli 

elbontását, amelyek nem képezik a szerződés adott évre szóló megújításának tárgyát (elhagyott mólók).  

2. sport és szabadidős jellegű horgászhelyek kialakítása, a partvonal legfeljebb 70%-án, az illető védelem 

alatt álló területeken; 

3. üdülők számára fenntartott ösvények és területek kialakítása, az illető védelem alá eső területek 

partvonalának legfeljebb 70%-án, s a vízparttól legalább 10 m távolságra; 

4. a meglevő erdei ültetvények felújítása s újak telepítése, többemeletes védövet eredményező, őshonos 

fajokból álló ültetvények kivételével, a gyepes és vizes élőhelyek körül, s mely szélessége legalább 10 

m; 
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A jelen szabályzat 6. szakaszában foglalt jogi és természetes személyek kötelesek tartani magukat 

a természetvédelmi törvényhez (Az SZK Hivatalos Közlönye, 09/36., 10/88., 10/91. – helyesb., 16/14., 

18/98. – másik törvény és 21/71. szám), a rendelethez és e szabályzat rendelkezéseihez, az információs 

táblákon és egyéb jelzéseken lévő információkhoz, valamint topolyai AQUA TOP Turizmusfejlesztési Kft. 

(a továbbiakban: kezelő) által alkalmazott őr vagy más meghatalmazott személy utasításához vagy 

meghagyásához.  

 

10. szakasz 

 A Topolya Völgyei védett terület természeti értékeinek használatáért és a kezelő szolgáltatásaiért 

térítmény fizetendő. A térítményfizetőket, a térítmény összegét és fizetési módját a kezelő írja elő külön 

aktussal, a természetvédelmi törvény 70. szakaszával összhangban, valamint a halászati terület 

használatáért fizetendő térítményt is, a helyi önkormányzati egység illetése szervének előzetes 

jóváhagyásával.  

 

11. szakasz 

 A kezelő biztosítja a belső rendet a Topolya Völgyei Természeti Park védett területén, a törvénnyel 

és e szabályzattal összhangban, mégpedig őrszolgálat megszervezésén, a helyi lakossággal, a 

közvállalatokkal és intézményekkel, valamint a polgári egyesületekkel való együttműködésen, továbbá az 

államigazgatási és a helyi önkormányzati szervekkel való együttműködésen keresztül. 

 

12. szakasz 

 Tilos olyan munkálatok és egyéb tevékenységek végzése, amelyek kedvezőtlen változásokat 

idézhetnek elő a környezetben, a talajban, a vízben és a levegőben, túlzott zajt kelthetnek, valamint az 

emberre és az élővilágra káros sugárzást okozhatnak.  

 Olyan objektumok, munkálatok és tevékenységek tervezéséhez, amelyek jelentősebb hatással 

lehetnek a környezetre, be kell szerezni az illetékes szerv jóváhagyását, a stratégiai környezeti 

hatásvizsgálatról szóló törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye 04/135. és 10/88. szám) és a környezeti 

hatásvizsgálatról szóló törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye 04/135. és 09/36. szám) összhangban.  

 

 

V. A LÁTOGATÓK MOZGÁSA ÉS TARTÓZKODÁSA 

 

13. szakasz 

A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén való mozgás a közutakon, a mezei utakon, a 

kijelölt ösvényeken, a szabadidős felületeken, valamint a pihenésre és kempingezésre kialakított terepeken 

engedélyezett. 

 

14. szakasz 

 Tilos motorcsónak használata, kivéve a kezelő szükségleteire, október 1-je és május 1-je között 

tilos motorcsónakot tartani a vízen és használni azt, kivéve a kezelő szükségleteire. 

 A csónakok és egyéb hajózási eszközök használatához, a tavon való mozgás céljából, ezen 

eszközök tulajdonosai és használói kötelesek beszerezni a kezelő jóváhagyását, s tartani magukat e 

szabályzat rendelkezéseihez.  

 

15. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett terület látogatói minden, erre kijelölt helyszínen 

tartózkodhatnak, e szabályzat rendelkezéseinek és a védett terület őre által adott utasítások tiszteletben 

tartásával.  

 

16. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén a gépjárművel való közlekedés a közutakon és 

a megjelölt mezei utakon megengedett, kivéve a kezelő szükségleteire és a szabadidős horgászat esetében.  

 A járművek leparkolása a kijelölt területeken megengedett. 

 A Topolya Völgyei Természeti Park területén az ingatlanok tulajdonosai megközelíthetik 

parcelláikat a mezei utakon, és leparkolhatnak azok mellett mezőgazdasági munkálatok végzése során.  

 Szükség esetén a kezelő, a rendőrség, a mentőszolgálat járművei használhatják a mezei utakat. 
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17. szakasz 

 Az építési parcellán kívüli kempingezés és sátorozás a Topolya Völgyei védett területén kizárólag 

az erre a célra külön kijelölt és rendezett helyeken szervezhető, a kezelő előzetes írásos jóváhagyásával.  

 Kivételesen más helyen is szervezhető kempingezés és sátorozás, a kezelő jóváhagyásával, rövid 

időtartamban és kevés személy részére, mégpedig kutatómunka és ökoturizmus céljából.  

 A kempingezésre és sátorozásra kijelölt helyeken kívül nyílt tűzhelyen történő tűzgyújtás az erre 

külön kijelölt helyeken engedélyezett.  

 

18. szakasz 

 A földek és egyéb ingatlanok tulajdonosai és használói kötelesek átjárást biztosítani az őrök és a 

kezelő más meghatalmazott személyei számára szolgálati teendőik végzése során, valamint azoknak a 

személyeknek, akik a kezelő jóváhagyásával kutató vagy egyéb tevékenységek végeznek a Topolya 

Völgyei Természeti Park védett területén.  

 

VI. TEVÉKENYSÉGVÉGZÉS ÉS A TERMÉSZETI FORRÁSOK HASZNÁLATA 

 

19. szakasz 

 A mezőgazdasági tevékenység, illetve a földművelés és a zöldség- és gyümölcstermesztés a 

törvénnyel, a rendelettel és e szabályzattal összhangban végzendő. 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén nem engedélyezett a felszín rendeltetésének 

megváltoztatása (a mezők és legelők megművelhető földdé tétele, mezőgazdasági föld gyümölcsössé és 

szőlőültetvénnyé alakítása, halastó kiépítése és egyebek), kivéve a Topolya Völgyei Természeti Park védett 

terület védelme és fejlesztése céljából.  

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén a II. védettségi fokozatú területeken tilos: 

kaszálás nehézgéppel és kaszálás a generatív időszakban.  

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén tilos a vegetáció égetése, kivéve a természetes 

vegetáció szukcessziójának irányítása céljából, a természetvédelmi törvénnyel, a tűzvédelmi törvénnyel 

(Az SZK Hivatalos Közlönye, 09/111., 15/20., 18/87. és 18/87. – másik törvény szám) összhangban, 

valamint természetvédelmi feltételek és a kezelő jóváhagyásának beszerzésével.  

 

20. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén tilos vegyi anyagok és műtrágya alkalmazása, 

kivéve, amikor ez elengedhetetlen a természeti ritkaságok aktív védelmére irányuló intézkedések 

lefolytatásához, beszerzett jóváhagyás és természetvédelmi feltételek mellett. 

 Az I. és II. védettségi fokozatú területeken tilos vegyi anyagok és műtrágya használata. 

 A III. védettségi fokozatú zónában vegyi anyagok és műtrágya használata csak az elengedhetetlen 

esetekben megengedett, a törvény által előírt módon és a kezelő jóváhagyásával.  

 

21. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén a II. védettségi fokozatú zónában korlátozva 

van az erdei ültetvények vagy a nem őshonos fajok csoportjának megújítása ezen összetevőknek a védett 

terület őshonos fajaival történő tervszerű cseréje. 

 

22. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén a III. védettségi fokozatú zónában az erdősítés 

csak fragmentáltan engedélyezett, a vidék tervezett fejlesztési intézkedéseinek megvalósítása céljából, s a 

természetvédelmi feltételek beszerzése mellett. 

 

23. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén engedélyezett: a tó vizének öntözésre történő 

használata az előírt biológiai minimumig, úgy hogy ne kerüljön veszélybe a Topolyai-tó halászati terület 

növény- és állatvilága. 
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24. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén a II. védettségi fokozatú területeken tilos 

hidromeliorációs tevékenységek végzése, amelyek a talajvízszint csökkenéséhez vezetnének (új csatornák 

kiásása, a meglévők kiszélesítése, stb.); a terep domborzatának megváltoztatása (a part felásása és 

feltöltése, homoknyerőhely megnyitása, stb.), kivéve a lakóhely hidrológiai és ökológiai feltételeinek 

javítása céljából; a Topolya Völgyei Természeti Park teljes területén. 

 Az újvidéki Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvállalat köteles a kezelő számára lehetővé tenni a 

szennyezők és a vízgazdálkodási létesítmények kataszteréből származó adatokba való betekintést, amely 

adatok a Topolya Völgyei Természeti Park területére vonatkoznak.  

 

25. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területen nem engedélyezett kőolaj, gáz, ásványi 

nyersanyag, tőzeg és építési anyag kiaknázása. 

 

 

VII. VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT 

 

26. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén a vadásztevékenység az I. fokozatú védelmi 

övezet határától számított 250 méteres sávra korlátozódik az egészségügyi célú vadászatra, kivéve, amikor 

szükség van rá a populáció számának megőrzése és a fertőző betegségek elleni védelem céljából, a 

természetvédelmi feltételek beszerzése mellett, a vadon élő állatokról és a vadászatról szóló törvénnyel (Az 

SZK Hivatalos Közlönye, 10/18. és 18/95. – másik törvény szám), az azon törvény alapján hozott 

előírásokkal, a törvénnyel, a rendelettel és e szabályzattal összhangban. 

Tilos a vízi szárnyasok vadászata.  

 

27. szakasz 

 A halak tenyésztését, védelmét, vadászatát és hasznosítását a Topolya Völgyei Természeti Park 

védett területen a halállomány védelméről és fenntartható használatáról szóló törvénnyel (Az SZK 

Hivatalos Közlönye, 14/128. és 18/95. – másik törvény szám), a Topolyai-tó halászati területté 

nyilvánításáról szóló határozattal, e szabályzattal és a halászatot szabályozó egyéb jogszabályokkal 

összhangban végzik. 

 

28. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén tilos gazdasági halászattal foglalkozni, viszont 

engedélyezett a sporthorgászat, a szabadidős és a szelektív halászat. 

 Tudományos-kutatási céllal is végezhető halászat, a törvény, a Topolya Völgyei halászati terület 

irányítási programja és e szabályzat által meghatározott feltételekkel. 

 A Topolyai-tó halászati terület területén kizárólag orsós horgászbottal (etetőrakéta, parittya, stb.) 

szabad etetni a halakat.  

 Az etetés más formája szigorúan tilos és büntetést von maga után.   

 

29. szakasz 

 A Topolya Völgyei halászati területen a halászat módját a halállomány védelméről és fenntartható 

használatáról szóló törvény, e törvény törvénynél alacsonyabb rendű aktusai, a halászati terület irányítási 

programja és e szabályzat alapján állapítják meg. 

 

30. szakasz 

 A kezelő a halászati terület irányítási éves programjával és a halállomány védelméről és 

fenntartható használatáról szóló törvény alapján hozott előírások keretében, szabályozza a szabadidős és 

sporthorgászat végzésének módját.  
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31. szakasz 

 A Topolyai-tó halászati területen lehet sporthorgászversenyt szervezni, a szabályzattal és a 

halászati terület irányítási programjával összhangban, a védett terület kezelőjének jóváhagyása alapján. 

 

32. szakasz 

 Tilos a halászok zajjal és lármával történő megzavarása más halászok vagy egyéb személyek 

részéről, kivéve, ha közúti közlekedésről és bejegyzett vagy megengedett tevékenység vagy cselekvés 

végzéséről van szó.  

 

33. szakasz 

A kezelő minden évben, a halászati terület éves irányítási programjának meghozatalát követően, 

megfelelő módon elérhetővé teszi a nyilvánosság és az érdekelt szabadidős horgászati szervezetek 

számára, ez a program állapítja meg a szabadidős horgászat éves rendszerét és egyéb információkat, 

amelyek jelentősek a halászati vizek védelme és használata szempontjából.  

 

34. szakasz 

A szabadidős horgászat végzési módja a Topolyai-tó halászati terület keretében:  

A kezelő mint a Topolyai-tó halászati terület használója adja ki a szabadidős horgászengedélyeket 

és megszervezi azok elosztását, az előírásokkal összhangban. 

Érvényes szabadidős horgászengedély nélkül tilos a horgászat a Topolyai-tó halászati területen. 

Az engedély árát a kezelő határozza meg, külön aktussal, a helyi önkormányzati egység illetékes 

szervének jóváhagyásával. 

A szabadidős horgászat a Topolyai-tó halászati terület keretében a partról és a bejegyzett mólókról 

végzendő. 

Tilos az úszó létesítmények horgászati célra történő használata. 

A szabadidős és sporthorgászatot horgászfelszerelésekkel végzik, mégpedig legfeljebb három 

bottal és két-két horoggal minden boton. 

A 14 évesnél fiatalabb személyek engedély nélkül végezhetnek szabadidős horgászati 

tevékenységet, mégpedig egy bottal, olyan személy jelenlétével, aki érvényes szabadidős 

horgászengedéllyel rendelkezik. 

Tilos hálós felszerelések (háló, merítőfej, lesháló, varsa) és horgászfelszerelések (gereblyézés, 

háromágú horog, horog, szólóhorog és horogsor) használata. 

Tilos a szabadidős horgászat egész évben 21 és 3 óra között a nyári időszámítás alatt, valamint 18 

és 5 óra között a téli időszámítás alatt, kivéve, ha a halászati terület használója másképp nem rendelkezik.  

A szabadidős horgász köteles nyilvántartást vezetni a horgászzsákmányról E-1-es űrlapon, amit az 

éves sporthorgászengedély mellé kap. 

A szabadidős horgász naponta legfeljebb 5 kg őshonos halfajtát foghat, a halállomány megőrzését 

és védelmét célzó intézkedésekről szóló rendelettel összhangban. 

Tilos a horgászat a betongáton, a Karađorđevo település felé vezető úton lévő betonhídon (50 m a 

bal és a jobb parton észak-dél irányban), a fürdőzésre előirányzott területeken és azokon a helyeken, 

amelyek külön halélőhelyként vannak megjelölve (Betyár-völgy), amelyek táblával jelöltek, valamint a 

jéghorgászat végzése a Topolyai-tó halászati terület határain belül. 

Tilos állandó jelzőbója elhelyezése a vízben, valamint a strand területén kívül vízbe menni és 

fürdeni.  

Mindarra, amit e szabályzat nem szabályoz, a halállomány védelméről és fenntartható 

használatáról szóló törvény, az ezzel a törvénnyel kapcsolatos törvénynél alacsonyabb rendű előírások és 

az irányítási program rendelkezései érvényesek. 

 



Број 15. 26.04.2022. СТРАНА   317. OLDAL 2022.04.26. 15. szám 

 
 

 

 

VIII. SPORT, TURIZMUS ÉS SZABADIDŐ 

 

35. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területen lehet szabadidős, sportversenyt szervezni, 

valamint kulturális, zenei és egyéb rendezvényeket, amennyiben e tevékenységekkel nem károsítják vagy 

veszélyeztetik a környezet természeti értékeit és minőségét.  

 Az e szakasz 1. bekezdésében foglalt rendezvények esetében, amelyek a Topolya Völgyei védett 

területen valósulnak meg, a szervező az esemény előtt hét nappal beszerzi a kezelő jóváhagyását és befizeti 

a térítményt, a térítményekről szóló határozattal összhangban, melyet a kezelő hoz. 

 Azoknak a tervezett rendezvényeknek az esetében, amelyekről megalapozottan feltételezik, hogy 

kihatással lehetnek a Topolya Völgyei védett terület természeti értékeire és a környezet minőségére, a 

szervező beszerzi a Tartományi Természetvédelmi Intézet feltételeit is. 

 

36. szakasz 
 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén végezhetők idegenforgalmi és szabadidős 
tevékenységek, a törvénnyel, a rendelettel és e szabályzattal összhangban. 
 Turisztikai jellegű szállás- és vendéglátó-ipari szolgáltatásokat jogi és természetes személyek 
nyújthatnak a Topolya Völgyei védett területen, az idegenforgalmi törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 
19/17. szám), a rendelettel és e szabályzattal összhangban. 
 

37. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területének turistacsoportok általi látogatását és 

értékeinek megtekintését az utazás szervezője, illetve az idegenforgalmi vagy vendéglátó-ipari 

szolgáltatások nyújtója hét nappal az esemény előtt jelenti a kezelőnek. 

 A kezelő megszervezi a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt turistacsoportok vezetését, vagy 

jóváhagyást ad ki, amellyel más jogi vagy természetes személyt hatalmaz fel a látogatók vezetésére az 

említett jóváhagyás által megállapított módon, helyeken és időben. 

 A kezelő dolgozza ki és hozza meg a Topolya Völgyei védett terület idegenforgalmi látogatásának 

programját, amellyel közelebbről rendezi a látogatás engedélyezett módját és helyét, az egyes helyeken 

ugyanabban az időben tartózkodó látogatók számát és egyéb kérdéseket, amelyek jelentősek a rezervátum 

értékeinek megtekintése és bemutatása szempontjából, különösen pedig az ökoturisztikai tevékenységek 

szervezését a helybeli lakosokkal együttműködve. 

 

38. szakasz 

 A védett terület használata utáni térítményeket, azok összegét és a behajtás módját a kezelő a 

Topolya Völgyei Természeti Park védett területének és a Topolyai-tó halászati terület használata utáni 

térítményekről szóló határozattal írja elő, a helyi önkormányzati egység illetékes szervétől beszerzett 

jóváhagyás mellett.  
 

IX.  ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE ÉS TERÜLETRENDEZÉS 
 

39. szakasz 

A Topolya Völgyei Természeti Park területén építmények építése és a terület rendezése a Tervezési és 

építkezési törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye 09/72., 09/81. – helyesb., 10/64. – AB határozat, 

11/24., 12/121., 13/42. – AB határozat, 13/50. – AB határozat, 13/98. – AB határozat, 14/132., 14/145., 

18/83., 19/31., 19/37. – másik törvény, 20/9. és 21/52. szám), a Rendelettel, a Rendezési tervvel, e 

Szabályzattal és Topolya Községi Képviselő-testületével összhangban történik. 

Az építési övezetben ideiglenes jellegű könnyűszerkezetes objektumok építhetők idegenforgalmi és 

vendéglátó-ipari céllal.   

 A területi és városrendezési tervekkel kapcsolatban, amelyek a Rezervátum teljes egészére, vagy 

annak egyes részeire vonatkoznak, környezeti hatástanulmányt végeznek a törvénnyel összhangban, illetve 

ellenőrzik az értékelés szükségességét a terv típusától és tartalmától és a lehetséges jelentős környezeti 

hatásoktól függően. 

A jelen szakasz 2. bekezdésében említett stratégiai értékelési eljárást a terv elfogadásában illetékes hatóság 

hajtja végre, a megfelelő feltételek, véleményezések és beleegyezések beszerzése, illetve a nyilvánosság 

részvételének biztosítása mellett, a stratégiai környezeti hatástanulmányról szóló törvénnyel és egyéb 

előírásokkal összhangban.  
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40. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park II. védelmi fokozatú területén tilos új építmények kiépítése, 

kivéve az ideiglenes építményeket, amelyek a védelmi tevekénységek és javak fejlesztése érdekében 

szükségesek, továbbá tilos a már meglévő épületek újjáépítése során bővíteni azok emeleteit és térméreteit, 

tilos mólók építése, kivéve hagyományos kikötők a régi tanyáknál, illetve tudományos kutatási célokra. 

 A Topolya Völgyei Természeti Park III. védelmi fokozatú területén tilos új építmények kiépítése, 

kivéve az ideiglenes építményeket, amelyek a védelmi tevekénységek és javak fejlesztése érdekében 

szükségesek, továbbá tilos a már meglévő épületek újjáépítése során bővíteni azok emeleteit és térméreteit 

a tervdokumentumokkal összhangban, tilos mólók építése, kivéve hagyományos kikötők a régi tanyáknál, 

illetve tudományos kutatási célokra.  

 A Topolya Völgyei védett területen lévő azon épületekkel kapcsolatban, amelyek kiépítését és 

újjáépítését a Rendelet és e Szabályzat nem tiltja, környezeti hatástanulmányt szükséges végezni, és meg 

kell határozni a szükséges védelmi intézkedéseket, a Stratégiai környezeti hatástanulmányról szóló 

törvénnyel és egyéb előírásokkal összhangban. 

 A várostervezési dokumentumok és az építési engedélyek megszerzése előtt a várostervezésért és 

építésért felelős szervnek vagy a befektetőnek meg kell szereznie a Természetvédelmi Intézet feltételeit és 

a kezelő véleményét.  

 

41. szakasz 

 A Topolya Völgyei védett területen nem engedélyezett a mezőgazdasági háztartások, valamint az 

építési övezeteken és építési telken kívüli ideiglenes létesítmények lakó-, gazdasági és melléképületeinek 

építése és rekonstrukciója. 

 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett építési övezeteket és építési telkeket, a szerkezetek 

típusát és célját, illetve a tervezési és építési szabályokat megfelelő várostervezési tervek és 

dokumentumok határozzák meg. 

A tervek és a jelen szakasz 2. bekezdésében említett dokumentum elfogadásáig a Topolya Völgyei védett 

területen a mezőgazdasági háztartások létesítményeinek építése, rekonstrukciója és kiterjesztése csak a 

meglévő építkezéseken belül végezhető el, a természetvédelmi feltételek kötelező beszerzésével a 

Tartományi Természetvédelmi Intézettől, valamint a városrendezési feltételek és az építési engedélyek 

beszerzésével. 

 

42. szakasz 

 A projekt tulajdonosának kötelessége írásban beszámolni a Kezelőnek a tervezett munkálatokról és 

tevékenységekről, azaz a projekt végrehajtásáról.   

A beszámolónak tartalmaznia kell az építési munkálatok, azaz a munkálatok kivitelezésének kezdő 

időpontját és befejezésének határidejét, illetve ha az építési engedélyt az előzetes terv alapján adják ki, a fő 

projekt műszaki ellenőrzéséről szóló jelentés egy példányát be kell nyújtani. A Kezelő hét napon belül 

köteles értesíteni a projekt tulajdonosát/befektetőt a végrehajtási lehetőségeiről, valamint a további 

eljárásról, a törvénnyel összhangban. 

 

X. TISZTASÁGFENNTARTÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉS 

 

43. szakasz 

A Topolya Völgyei Természeti Park területén a tisztaságfenntartást és a hulladékkezelést a 

Hulladékkezelési törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 09/36., 10/88., 16/14. és 18/95. – másik 

törvény szám), e szabályzattal és egyéb előírásokkal összhangban végzik. 

 A Topolya Völgyei Természeti Park területén nem engedélyezett a kezeletlen kommunális 

szennyvíz és kémiailag mérgező és veszélyes anyagok, illetve kommunális és egyéb szilárd hulladék 

kiöntése és elhelyezése a vízfolyásokba és földterületekre.   
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44. szakasz 

A Topolya Völgyei Természeti Park védett területen tilos bármilyen típusú hulladék elhelyezése. 

A Topolya Völgyei Természeti Park védett terület felhasználói és látogatói kötelesek a 

meghatározott területen kívül, vagy a kifejezetten erre a célra elrendezett és kijelölt helyen összegyűjteni és 

elhelyezni a hulladékot. 

 A Kezelő a látogatók által látogatott helyekre megfelelő felszerelést, például vödröket, kosarakat 

vagy zsákokat helyez el a szilárd hulladék ideiglenes tárolására, és megszervezi azok ürítését és 

elszállítását a Topolya Völgyei Természeti Park védett területen kívülre.  

 A kezelő együttműködik a tisztaságfenntartás ügykörében illetékes kommunális szolgáltatókkal 

szemetes konténerek szervezett elhelyezését és azok rendszeres ürítését illetően, olyan helyeken, ahol 

nagyszámú látogató gyülekezik. 

 

45. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén lévő ingatlan tulajdonosai és felhasználói 

kötelesek tiszta és rendezett állapotban tartani azokat. 

 

XI. JELEK ÉS JELZÉSEK ELHELYEZÉSE, FÉNYKÉPEZÉS ÉS FILMEK KÉSZÍTÉSE 

 

46. szakasz 

 A Kezelő köteles az előírt módon megjelölni a védett területet az előírt kinézetű táblákkal és 

tartalommal azokon a helyeken, ahol a közutak átszelik a Topolya Völgyei védett területet, valamint a 

védett terület határait az előírt jelzésekkel kell ellátnia. 

Az kezelő a törvény által előírt határidőn belül és a törvénytől alacsonyabb rendű aktusok által előírt 

módon a halászati terület határát és a halászati terület azon részének határát jelöli, ahol tilos vagy 

korlátozott a halászat. 

 A kezelő a megfelelő táblákkal jelzi azokat a helyeket és létesítményeket, ahol a belépés és a 

tartózkodás tilos vagy korlátozott. 

 Az kezelő táblákat vagy egyéb jelöléseket állít fel a belső rend szabályairól és a szabadidős 

horgászat szabályairól. 

 Az kezelő elhelyezhet más táblákat és fontos jelöléseket a védelmi intézkedéseinek végrehajtása és 

Rezervátum értékeinek bemutatása érdekében, mint például pannókat, óriásplakátokat, látogatóutakat, 

kemping- és sátorhelyeket, etetési területeket, hulladéklerakókat stb. 

 Tilos ezen szakaszban említett táblák, a táblákon található írás és más jelölések rongálása, illetve 

eltávolítása, továbbá ezek eltakarása vagy más tárgyakkal való elrejtése. 

 

47. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén tilos jogi és természetes személyek nevét 

tartalmazó tájékoztató táblák, valamint a hirdetési és egyéb pannók elhelyezése a kezelő engedélye nélkül. 

 A forgalmi és közutak, az erdészet, a vadászat, a vízgazdálkodás és az energia területén 

szabályozott előírásoknak megfelelő hivatalos táblák és más jelölések elhelyezéséhez a kezelő 

jóváhagyását kell, hogy adja. 

 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett táblák és pannók felállítása és tartása esetén a kezelő díjat 

számíthat fel a díjakról szóló határozattal összhangban. 

 

48. szakasz 

A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén fényképek, videofelvételek és filmek 

készítése engedélyezett azon tevékenységek esetében, amelyeket a Topolya Völgyei Természeti Park 

védett területen kereskedelmi céllal végeznek, s szükséges a kezelő jóváhagyását megszerezni, aki hét 

napon belül hozzájárulását adja, és amely tevékenységek végzéséért térítményt kell fizetni a díjakról szóló 

határozat értelmében. 
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A Topolya Völgyei védett területen rögzített fényképek, videók és filmek esetében, amelyeket 

publikálnak, illetve bemutatnak a nyilvánosságnak, a természetes vagy jogi személy, aki végzi, vagy 

akinek a költségére végzik a filmezést, köteles az elkészült anyag egy példányát eljuttatni a kezelőnek. 

A jelen szakasz 2. bekezdésében említett kötelezettségekkel ismertetik a személyeket a forgatás 

során, és ha az nem lehetséges, úgy kell tekinteni, hogy az illető ismeretében van a jelen szabályzat 

meghozatalával és annak nyilvánosságra hozatalával. 

 

 

XII. KUTATÓ- ÉS NEVELŐMUNKA 

 

49. szakasz 
 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén tudományos és egyéb kutatási és oktatási 
tevékenységek végzése megengedett a természetben, a törvénnyel, a rendelettel és e szabályzattal 
összhangban. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett kutatási és oktatási tevékenységeket oly módon kell 
végrehajtani, hogy ne károsítsák vagy semmisítsék meg a jelentős természeti értékeket, és ne szennyezzék 
a környezetet. 

 

50. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén végzett kutatások esetében szükséges a kezelő 

jóváhagyását beszerezni, valamint a környezetvédelmi feltételeket, melyet a Tartományi Természetvédelmi 

Intézet ad ki. 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területen az ichthyofaunát illető kutatások esetében a 

halászati tevékenységek ügykörében illetékes minisztérium által kiadott, törvény által előírt engedélyek 

mellett a kezelő jóváhagyását is meg kell szerezni.  

 

51. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területen végzett geológiai és biológiai kutatások során 

a törvény által előírt, az illetékes minisztérium engedélye mellett meg kell szerezni a kezelő jóváhagyását 

és a Természetvédelmi Tartományi Intézet által kiadott természetvédelmi feltételeket is. 

 Az erdészet, a mezőgazdaság és a pedológia, a hidrológia, a környezetvédelem, a turizmus, a 

közlekedés, az energia, a területrendezés és a várostervezés, a demográfia és a kulturális javak területén 

végzett kutatásokat időben be kell jelenteni a kezelőnél. 

 A jelen szakasz 2. bekezdésében említett kutatás nem kezdődhet meg, amíg a kezelő meg nem 

erősíti a kutatási kérelem kézhezvételét. A kutatási kérelemnek tartalmaznia kell releváns információkat a 

típus, a cél, a tartalom, az időtartam, a vállalkozó és a kutatási résztvevők számáról. A kérelem magában 

foglalhatja a kezelő által elvárt szolgáltatások vagy segítségek is. 

 A kezelő hét napon belül köteles a kérelem benyújtóját értesíteni arról, hogy tudomást szerzett a 

tervezett kutatásról, a kért szolgáltatások és segítségnyújtás lehetőségeiről, ajánlásokat tesz a belső 

rendezési szabályok tiszteletben tartására vonatkozóan, vagy szükség esetén kérheti a kérelmezőtől, hogy 

szerezze be a természetvédelmi feltételeket vagy a kezelő jóváhagyását, ha a kutatást az ebben a 

szabályzatban meghatározott helyeken tervezik. 

 

52. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területein végzett oktatási tevékenységeket, mint 

például a természet iskola, a terepoktatás és a szakmai kirándulásokat, időben be kell jelenteni a kezelőnél. 

Az e szakasz 1. bekezdésében említett tevékenységek nem kezdődhetnek el, amíg a kezelő meg nem erősíti 

az ilyen tevékenységekről szóló értesítés kézhezvételét. A tervezett oktatási tevékenységekről szóló 

kérelemnek tartalmaznia kell a típusra, a célra, a tartalomra, az időtartamra, a szervezőre és a résztvevők 

számára vonatkozó releváns információkat. A kérelem magában foglalhatja a kezelő által elvárt 

szolgáltatások vagy segítségek is. 
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53. szakasz 

Az 50., 51. és 52. szakaszban foglalt kutatások engedélyezéséhez szükséges kérelmek különösen az 

alábbiakat tartalmazzák: az intézmény nevét és címét, a vezető és a kutatási résztvevők nevét, a projekt 

neve és teljes időtartama, a terepmunka megkezdésének és befejezésének időpontja, amelyre a jóváhagyást 

megadják, a kutatás főbb módszerei és technikái, az élő és az élettelen természetű mintákról, amelyekkel 

kapcsolatban a mintavételt tervezik, és azokat a tárgyakat, amelyeken a kutatást végzik. 

A kutatás jóváhagyása – a jelen szakasz 1. bekezdésében említett adatokon kívül - különleges 

feltételeket és intézkedéseket tartalmaz a természet és a környezet védelmére, amelyet a kutatás során 

tiszteletben kell tartani vagy alkalmazni kell. 

A helyszíni kutatási munka és az oktatási tevékenységek befejezését követő 15 napon belül a 

jóváhagyás kérelmezője, illetve a 50., 51., 52. szakaszban említett kutatási és oktatási tevékenységre 

jelentkező köteles egy rövid Jelentést tenni a kezelőnek az elvégzett kutatási és oktatási tevékenységekről, 

valamint a legfontosabb látható eredményekről. 

Azok, akik nem tudják megfelelő időben benyújtani a jelen szakasz 3. bekezdésében említett 

jelentést, az ellenőr megtagadhatja a további kutatások engedélyezését, azaz az oktatási tevékenységek 

végzéséhez szükséges információk és szolgáltatások tekintetében. 

A tanulmány, illetve az eredmények közzétételét követően a vizsgálatot végző, illetve a jóváhagyás 

kérelmezője köteles 15 napon belül értesíteni a kezelőt, valamint a tanulmányt vagy a közzétett munkát a 

kezelő számára el kell juttatnia. 

 

 

XIII. ŐRSZOLGÁLAT 

 

54. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területe belső rendjének biztosítása érdekében a kezelő 

őrszolgálatot szervez. 

 Az őrző szolgálat a következőket foglalja magában: őr - vezető, őr, halőr, aki a törvény által 

szabályozott felhatalmazásokkal és kötelességekkel rendelkezik, valamint szolgáltatási koordinátor, aki 

jogosult a szolgálat munkájának megszervezésére, megfelelő nyilvántartást vezet és jelentéseket nyújt be a 

munka (havi, időszakos és éves) munkájáról a természetvédelmi szektor vezetője vagy más 

meghatalmazott személy számára. 

 Az őrszolgálat feladatait a felhatalmazott személy minőségben az őr és az őrszolgálat koordinátora 

(a továbbiakban: őr) végzi közvetlenül. 

 Azokat a feltételeket, amelyeket a jelen szakasz 3. bekezdésében említett személyeknek, ezen 

személyek számának és más, a munkaköri státusuk és feladatai elvégzésének fontossága szempontjából 

jelentőséggel bíró kérdéseknek meg kell felelniük, a kezelő a munkahelyek és a munkahelyek 

rendszerezéséről szóló törvény alapján határozza meg. 

 Az őrszolgálat megszervezését a halállomány védelméről és fenntartható használatáról szóló 

törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 14/128. és 18/95. – másik törvény szám) és egyéb előírások 

rendelkezései szerint végzik. 

55. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területe belső rendjének védelme alatt a növényzet, az 

állatvilág és a víz védelme és megóvása a szennyezés és károsodás minden formájától, valamint a táblák és 

információs táblák védelme, megőrzése és helyreállítása, a kezelő látogatói infrastruktúrájának védelme és 

a tűzvédelem értendő. 

 

56. szakasz 

Az őrszolgálatot az őrzónák szerint szervezik. 

A jelen Szabályzat értelmében az őrzónákat Topolya Völgyei védett területének logikai térbeli 

egységekből álló területek alkotják, a terep konfigurációja, élőhelyi lehetőségek szerint kompakt természeti 

egységet tesz ki, amelyen belül az irányítást, a belső rendet és a védelmet sikeresen biztosítják. 

Az őrzés megszervezése más módon is szervezhető, a szolgáltatás szükségességétől, 

hatékonyságától és költséghatékonyságától függően, járőrözéssel, helyhez kötött ellenőrzésekkel vagy a 

fent említett módszerek kombinációjával vagy a terepmunkák egyéb alkalmazásával. 
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57. szakasz 

Az őrzónák mérete különbözik, és függ, a terep konfigurációjától, megközelíthetőségétől, átláthatósága és 

különösen a Topolya Völgyei egyes területeinek veszélyeztetettségi fokától. 
 

58. szakasz 

Ha a Topolya Völgyei védett területen ellenőrzést végző őr olyan személyt talál, aki a törvény, a 

rendelet és a jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétesen cselekszik, vagy megalapozott feltételezés 

alapján bűncselekményt vagy szabálysértést követ el, akkor felhatalmazást kap és köteles: 

1) figyelemmel kísérni a látogatók mozgását és tevékenységét, és igazoltatni azokat a személyeket, 

akik a védett területen tartózkodnak; 

2) ellenőrizni minden járműtípust, hajót és rakományt; 

3) minden ellenőrzést elvégezni, kivéve a lakások és egyéb helyiségekét, amelyekhez bírósági 

végzés szükséges; 

4) ideiglenesen elkobozni azokat a tárgyakat, amelyekkel szabálysértést vagy bűncselekményt 

követtek el, valamint az ilyen bűncselekmény elkövetésével létrehozott vagy megszerzett tárgyakat, és 

haladéktalanul átadni ezeket a tárgyakat a kezelőnek megőrzés céljából; 

5) a tiltott cselekmények végrehajtása során tetten ért, személyazonosító okmánnyal nem 

rendelkező személyek esetében az illetékes belügyi szervek beavatkozását kérni; 

6) az előzőleg fennálló állapot visszaállítását kérni, illetve intézkedéseket rendel el a káros 

következmények megelőzésére és megszüntetésére; 

7) együttműködni a Rezervátum területén levő ingatlanok tulajdonosaival és az 

ingatlanjogosultakkal védelem céljából; 

8) együttműködni a természeti erőforrások felhasználóival a Rezervátum területén, és koordinálni a 

közös akciókat a természeti erőforrások védelme és észszerű felhasználása érdekében; 

9) figyelemmel kísérni a növény- és állatfajok állapotát, valamint a Rezervátum egyéb értékeit; 

10) segítséget nyújtani a Rezervátum látogatóinak és a helyi lakosságnak. 

  

Minden végrehajtott cselekményről, különösen ha, az észlelt cselekmények során szabálysértés, 

bűncselekmény, gazdasági bűncselekmény, illetve kár keletkezik, amikor az ingatlant lefoglalták, az őr 

jegyzőkönyvet készít. 
 

59. szakasz 
 A jegyzőkönyv vagy a jegyzőkönyvbe vett leírás tartalma a felfedezett, megtalált, megállapított 
vagy más módon megszerzett és rögzített információ felfedése. 
 A jegyzőkönyvben leírtaknak kötelezően tartalmazniuk kell: 

- részletesebb adatok a különböző jogosulatlan cselekmények elkövetőiről (név és vezetéknév, 
apja neve, címe, foglalkoztatási és egyéb azonosító adatai), 

- a cselekmény elkövetésének módja, 
- a szemtanúk adatai és a rendelkezésre álló egyéb bizonyítékok, amelyeket be lehet szerezni, 
- adatok az esetleges károkról, különösen annak mennyiségről, darabszámról, átmérőjéről, 

típusról és egyéb adatokról. 
A jegyzőkönyvet annyi példányban kell elkészíteni, amennyit az adott helyzet megkövetel, és ha az 

ellenőrzésen egy másik érdekelt fél jelen van, a jegyzőkönyv egy példányát neki is át kell adni. 
 

60. szakasz 
 Az 58. szakasz 1. bekezdésének 4) pontjában említett ideiglenesen lefoglalt tárgyakról az őr 
bizonylatot ad ki, amely pontos adatokat tartalmaz a típusról és a mennyiségről. 
 A Kezelő biztosítja az ideiglenesen lefoglalt tárgyak fenntartására és tárolására vonatkozó 
feltételeket, azaz az ideiglenesen lefoglalt állat- vagy növényfajok természetbe való visszaengedését vagy 
ellátását. 
 Az ideiglenesen lefoglalt tárgyakról a kezelő nyilvántartást vezet a mennyiség típusáról, az 
ideiglenes elkobzás okairól, az ideiglenesen lefoglalt tárgyakról és az őrségről, vagy aki átmenetileg 
lefoglalta a tárgyakat. 
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61. szakasz 
 A védett terület őrzője a jelen szabályzat 58. szakaszában említett felhatalmazásokon túlmenően 
különösen köteles: 

1. Teljes egészében és alaposan ismerni az általa védett területet, és különösen a Topolya Völgyei 
védett terület külső és belső határait, 

2. Megelőzni az illegális legeltetést, az illetéktelen talajművelést, a vegyszerek túlzott használatát, 
az egyes tárgyak illegális kiemelését, az illegális vadászatot és a halászatot. 

3. Időben tájékoztatni az illetékes felügyelő szervet a védett területen végzett illegális 
tevékenységekről, valamint a halászati területen végzett gazdálkodási tevékenységről a vállalat illetékes 
szervén keresztül. 

4. Rendszeresen körbejárni, őrizni és felügyelni a Topolya Völgyei védett területet az illetéktelen 

használat megelőzése érdekében, valamint felügyelni és fenntartani a Kezelő eszközeit és létesítményeit (a 

látogatói központ minden létesítményét, látogatói útvonalak berendezéseit, információs táblákat stb.). 

5. Foglalkozni és ellenőrizni a Topolya Völgyei védett terület tűzvédelmére szolgáló megelőző 

intézkedések végrehajtását. 

6. Szükség szerint részt venni a területen működő egyéb szolgáltatók munkájában, és részt venni 

más engedélyezett szolgálatok és hatóságok közös felügyeletében és járőrözésében. 

7. Terepnaplót vezetni - naponta bevinni az adatokat, és felügyeleti ellenőrzés esetében a naplót 

átadni betekintés céljából. 

8. Vigyázni és felújítani a határjeleket, tájékoztató táblákat, útjelzőket és egyéb jelöléseket. 

9. Szolgálati öltözéket viselni, és magánál tartani az azonosítóját. 

 

62. szakasz 

 A Kezelő hivatalos személyeként, az őr a helyszínen, a ráruházott hatáskörök által, 

szakértelemmel, illetékesként és felelősként lép fel minden olyan tevékenységgel kapcsolatban, amelyekre 

felhatalmazást kapott. 

 Az őr tetteinek minden esetben összhangban kell lennie a közfelhatalmazásaival, különös 

tekintettel a kezelő megfelelő képviseletére és jó hírére. 

 

63. szakasz 

 Az ökoszisztéma-védelem ügyében az őr köteles naponta ellenőrizni és nyilvántartani az elfogadott 

adatokat, például a hőmérsékletet, a páratartalmat, a széleket, az egyes növényfajok virágzását, egyes 

állatfajok és mások megjelenését. 

 Az adatokat beviszik a terepi naplóba és a megfelelő nyilvántartásokba, és átadják a kezelőnek. 

 A Topolya Völgyei védett övezetében a természetvédelmi őr a szolgáltatás igényeinek, a 

különböző szakértői elemzéseknek és adatgyűjtésnek megfelelően egyéb szakértői tevékenységet is végez. 

 A Topolya Völgyei védett övezetében a természetvédelem őrzője aktív védelmi intézkedések 

megvalósítását és szervezését is magában foglalja. (aljnövényzet vágása, fűnyírás, invazív fajok 

eltávolítása stb.) 

 

64. szakasz 

Minden olyan megfigyelt jelenség esetében, amely különböző módon veszélyezteti az állami vagyont, 

jogellenes eltulajdonítás, kár vagy zavar okozása által, az őr köteles sürgősen és haladéktalanul cselekedni. 

 

65. szakasz 

 A terep hivatali személyeként a Rezervátum őrzője részt vesz a látogatók fogadásában, a 

turistacsoportok és egyéb látogatók körbevezetését megelőzően tájékoztatást és szükséges információkat 

ad, és szükség esetén látogatást tesz a látogatóutak mentén. 

 A turisztikai és tájékoztatási tevékenységek során az őr köteles ismerni a Topolya Völgyei védett 

területének minden fontos jellemzőjét, megfelelő tartalommal, jelentős természeti, kulturális, történelmi 

értékkel, valamint a tartalék terület helyes bemutatásához szükséges egyéb jellemzőkkel. 

 



Број 15. 26.04.2022. СТРАНА   324. OLDAL 2022.04.26. 15. szám 

 
 

 

 

66. szakasz 

A Topolya Völgyei védett terület őrzőjénél legitimáció kell, hogy legyen, amellyel bizonyítja a 

személyazonosságát, hivatali személyi jogállását és felhatalmazásait a Törvénnyel összhangban. 

 Az őr azonosítóját a Kezelő a törvénynek megfelelően bocsátja ki. Az őrszolgálat hivatalos 

azonosítójának kinézetét az illetékes miniszter írja elő. 

 Az Kezelő külön nyilvántartást vezet a kibocsátott azonosítókról. 

 

67. szakasz 

 A Topolya völgyei védett területének őre, a Szabályzat 61. szakaszban említett tevékenységek 

elvégzése előtt köteles felmutatni azonosítóját. 

 

68. szakasz 

 Az a személy, aki nem végezi tovább az őrszolgáltatásokat, köteles az azonosítót a szolgáltatás 

megszüntetésétől számított három napon belül visszaküldeni a Kezelőnek. 

 A kezelő köteles törölni az e szakasz 1. bekezdésében említett visszaadott azonosítót, és ezeket az 

adatokat a nyilvántartásba beírni a hivatalos dokumentumok nyilvántartásáról szóló szabálykönyvnek 

megfelelően. 

 

69. szakasz 
Az azonosító elvesztése vagy eltűnése esetén az őr köteles haladéktalanul értesíteni erről a kezelőt. 
Az elvesztett vagy hiányzó azonosítót érvénytelenné nyilvánítják a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyében, és törlik a kibocsátott legitimációk nyilvántartásból, és új azonosítót adnak ki az őr számárai. 

 

70. szakasz 

 Az őr szolgáltatását egyenruhában nyújtja. Az egyenruha összhangban van az illetékes 

minisztérium különleges szabályzatával. 

 Az egyenruha mellett az őrök egyéb védelmi eszközökkel is rendelkeznek, amelyeket külön 

törvény ír elő. 

 

71. szakasz 

 A Topolya Völgyei védett övezet őre rendelkezhet a következő eszközökkel: 

- kommunikációs eszközök, 

- közlekedési eszközök (terepjáró, motor, csónak), 

- a szállítóeszközök felszereléseivel, 

- zseblámpák vagy akkumulátoros lámpák, 

- fényképezőgép, 

- a munka sikeres elvégzéséhez szükséges egyéb felszerelések. 

 

XIV. TŰZVÉDELEM 

 

72. szakasz 

 A rendkívüli helyzetekben végzett műveleteken kívül az kezelő folyamatosan végrehajtja a 

tűzvédelmi intézkedések végrehajtására irányuló tevékenységeket a tér többi felhasználójával 

együttműködve. 

 Az alábbiak kerülnek megvalósításra: az éghajlati viszonyok és az éghető anyagok állapotának 

napi megfigyelése a tűz előfordulásának jelenlegi veszélyének felmérése érdekében, megfigyelés és 

tájékoztatás tűz kialakulásáról a tűzgyújtási szezon során, Topolya Völgyei védett területének különösen 

veszélyeztetett részeiben - mint például a régi nádasok vagy a gyepterületeken levő nagy területek -  

fokozott szezonális felügyeletet hajtanak végre, a kirándulóhelyek helyszínei tűz használati- és gyújtási 

felügyelet alatt állnak, a tűz elleni védelem Topolya helyi önkormányzati egységének mezőőrszolgálatával 

és Topolya BM Belügyminisztérium tűzoltóságával együttműködésével valósul meg. 
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XV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

 

73. szakasz 

 A jelen szabályzat alkalmazásával kapcsolatos felügyeletet az illetékes minisztérium és a helyi 

önkormányzat illetékes szerve végzi. 

 

74. szakasz 

 E szabályzat meghozatalával hatályát veszti a Topolya Völgyei Természeti Park védett területen 

való belső rendről és őrszolgálatról szóló szabályzat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 18/8. szám).  

 

75. szakasz 

E szabályzat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon lép 

hatályba, az illetékes helyi önkormányzati szerv előzetes jóváhagyásával. 

 

 

Szám: 011/2022 

Kelt: 2022. 03. 02-án 

Topolya 

Szuromi Krisztián, s.k. 

a Társaság Közgyűlésének 

elnöke 

 

 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÖZSÉGI TANÁCS 

Szám: 110-9/2022-V  

Kelt: 2022. 04. 26. 

Topolya  

 

A természetvédelmi törvény 56. szakaszának 3. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 09/36., 

10/88., 10/91. – helyesb., 16/14., 18/98. – másik törvény és 21/71. szám), Topolya község Statútumának 

68. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) és a Topolya Községi Tanácsáról szóló 

határozat 37. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 20/25.2 szám) alapján Topolya Községi Tanácsa 

2022. április 26-i ülésén meghozta az alábbi 

 

VÉGZÉST 

A TOPOLYA VÖLGYEI TERMÉSZETI PARK VÉDETT TERÜLETEN ÉS A TOPOLYAI-TÓ 

HALGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEN VALÓ BELSŐ RENDRŐL ÉS ŐRSZOLGÁLATRÓL 

SZÓLÓ SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

 

 

 I. A TANÁCS JÓVÁHAGYJA a Topolya Völgyei Természeti Park védett területen és a 

Topolyai-tó halgazdálkodási területen való belső rendről és őrszolgálatról szóló szabályzatot.  

 

 II. A jelen végzés I. pontjában foglalt szabályzat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való 

megjelenését követő nyolcadik napon lép hatályba, a helyi önkormányzat illetékes szervének előzetes 

jóváhagyásával.  

 

 

Szatmári Adrián, s.k. 

a Községi Tanács elnöke 
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