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ÁLTALÁNOS RÉSZ

1114.

A természetvédelmi törvény 56. szakaszának 1. bekezdése (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 36/2009., 88/2010. és 91/2010. szám - kiigazítás, 
2016/2014. és 95/2018. szám - más törvény), a Ruszanda Természetvé-
delmi Park védelméről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT 
Hivatalos Lapja, 8/2019. szám), valamint a Nagybecskereki Természe-
ti Rezervátum intézmény Alapokmányának 30. szakasza alapján, az 
intézmény Igazgatóbizottsága 2019.04.18 -án tartott ülésén 

SZABÁLYZATOT
HOZOTT

A RUSZANDA TERMÉSZETVÉDELMI PARK
BELSŐ RENDJÉRŐL 

ÉS ŐRSZOLGÁLATÁRÓL 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Ruszanda Termé-
szetvédelmi Park (a továbbiakban: Ruszanda TP) belső rendjét, az 
őrszolgálat szervezését, munkamódszerét, felszerelését, az alapvető 
tűzvédelmi szabályokat, valamint a Természetvédelmi törvény 54. 
szakaszának 4. bekezdésében foglalt szabályok részletezését szabá-
lyozza, amelyek a Törvény 35. szakaszában, valamint a Ruszanda TP 
minősítéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet 15. szakaszá-
ban meghatározott védelmi rendszer intézkedéseinek végrehajtására 
vonatkoznak a Ruszanda TP területén.

2. szakasz

Jelen szabályzat rendelkezései a Törvény 4. szakaszának 37. pontja 
értelmében vett védett terület felhasználóira (a továbbiakban: Felhasz-
náló) vonatkoznak, azaz olyan személyekre, akik állandó lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek a TP területén, valamint a 
Ruszanda és a védett terület közvetlen közelében lévő településeken, 
továbbá egyéb jogi és természetes személyekre és vállalkozókra, akik 
ingatlant, természeti értékeket és javakat használnak, és más módon 
tevékenységet végeznek vagy munkálatokat folytatnak a Ruszanda TP 
területén, továbbá a Ruszanda TP látogatóira.

A Ruszanda TP látogatója olyan személy, aki tudományos, oktatási, 
rekreációs, turisztikai, sport- és kulturális igények és okok miatt keve-
sebb, mint 15 napig tartózkodik a Ruszanda TP területén, valamint a Ru-
szanda TP területén áthaladó tranzitszemély (a továbbiakban: Látogató).

Azok a jogi vagy természetes személyek, akik tevékenységet, egyéb 
cselekményeket és hivatalos feladatot végeznek, a védőövezetben él-
nek vagy tartózkodnak, kötelesek tiszteletben tartani a tartományi 
képviselőházi rendeletben megállapított védelmi rendszert, amely 
előirányozza, hogy a védőkörzetben nem szabad olyan munkát és tevé-
kenységet végezni, amelyek a törvényben meghatározott körülmény-
ként károsíthatják a növény- és állatfajok populációit, közösségeit és 
élőhelyeit és a Ruszanda minősítéséről szóló tartományi képviselőházi 
rendelet 2. szakasza alapján zavarhatják a természetes folyamatokat és 
a terület ökológiai épségét, vagy jelentősen károsíthatják a terület és a 
környezet esztétikáját valamint kultúrtörténeti sajátosságait.

3. szakasz

A Ruszanda TP igazgatását tartományi képviselőház rendelettel a 
Nagybecskereki Természeti Rezervátum intézményére bízták (a to-
vábbiakban: Intéző).

4. szakasz

A felhasználók és a látogatók a védett területen való tartózkodásuk 
során kötelesek betartani a jelen rendelet rendelkezéseit, a belső szabá-
lyokat, az információs táblák utasításait és egyéb jelöléseket, valamint 
a Ruszanda TP őreinek (a továbbiakban: őrök) és az Intéző egyéb hiva-
talos személyeinek utasításait és magyarázatait.  

A Ruszanda TP és a védőkörzet területén végzett munkák és tevé-
kenységek tervezése és végrehajtása során a felhasználók és a látoga-
tók kötelesek tiszteletben tartani a törvényt, a tartományi képviselőhá-
zi rendeletet és a Ruszanda TP Igazgatási tervét.

5. szakasz

A Ruszanda TP használatáért, valamint az Intéző bizonyos termé-
szeti értékeiért és szolgáltatásaiért a felhasználó és a látogató díjat fizet 
az Intézőnek, A közjavak használati díjáról szóló törvény 105., 106., 
107., 108., 109., 110. szakaszának és a Törvény 5. melléklete alapján, 
(Az SZK Hivatalos Közlönye, 95/2018. és 49/2019. szám), valamint 
a Ruszanda Természetvédelmi Park védett területének használatáért 
fizetendő díjakról szóló határozattal (VAT Hivatalos Lapja, 20/2019. 
szám) összhangban.

6. szakasz

A Ruszanda TP Intézője biztosítja a belső rendet azáltal, hogy a 
törvénynek és a jelen rendeletnek megfelelően őrszolgálatot szervez, 
együttműködik a helyi lakossággal, az egyes ingatlanok tulajdonosá-
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val, más felhasználókkal az előirányozott védelmi rendszerek végre-
hajtásában, amelyek befolyásolják a belső rend végrehajtását védett 
területen, továbbá az állami vállalatok és más gazdasági alanyok, 
intézmények és állampolgári szövetségek, valamint az államigazga-
tással és a helyi önkormányzati szervekkel való együttműködés által.

II. A LÁTOGATÓK MOZGÁSA ÉS TARTÓZKODÁSA A 
TERÜLETEN 

7. szakasz

A védett területe való belépés és ott-tartózkodás a jelen rendeletben 
meghatározott időben és módon engedélyezett.

A védett területre történő látogatáshoz kötelező az Intéző hozzájá-
rulása, amely csoportos és egyéni látogatásokra, valamint a természeti 
értékek engedélyezett használatára, tudományos kutatásra, rögzítésre 
és fényképezésre vonatkozik.

A látogatók kötelesek az Intéző hozzájárulásával, azaz belépőjegy-
gyel rendelkezni, és azt az Intéző hivatalos személyének kérésére fel 
kell mutatni.

A Ruszanda TP turisztikai látogatásáért és engedélyezett haszná-
latáért díjat kell fizetni a Ruszanda Természetvédelmi Park védett 
területének használatáért fizetendő díjakról szóló határozatnak meg-
felelően.

Gépjárművel való belépés a Ruszanda TP területére külön előírás-
nak megfelelően (pl. veszélyes áruk szállítása esetén) megtiltható 
vagy korlátozható.

Az Intéző rövid időre megállíthatja a gépjárműveket a Ruszanda TP 
bejáratánál, ha a Törvény 68. szakaszával összhangban beléptető állo-
mást létesít. A beléptető állomások létesítésének és működtetésének 
módját az Intéző külön jogszabályban írja elő a törvénynek megfe-
lelően.

8. szakasz

A védett területen való mozgás közutakon, bizonyos ösvényeken, 
sport- és szabadidős területeken és speciálisan kialakított pihenőhe-
lyeken engedélyezett.

A látogatók és a védett terület látogatóinak szervezett csoportjai ki-
vételesen, az Intéző előzetes jóváhagyásával és a védett terület vezető-
jének kíséretében mozoghatnak a védett terület azon részein, amelyek 
nem a látogatók mozgására és tartózkodására vannak kijelölve.

Tilos az őrök, a Ruszanda TP Intézője vagy a kíséret engedélye nél-
kül megközelíteni, illetve belépni, azokra a területekre, illetve olyan 
helyekre, ahol a Ruszanda TP Igazgatási Tervéről szóló tartományi 
képviselőházi rendelet ilyen látogatási rendszert határoz meg a vadon 
élő növényvilág megőrzése, valamint a vadon élő állatok megvédése, 
etetése és megfigyelése érdekében.

Tűz, természeti katasztrófa vagy a meglévő utak rendeltetésszerű 
használata esetén előállt baleset vagy sürgősségi beavatkozás esetén a 
jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt jóváhagyást vagy kíséretet nem 
kell kérni vagy megadni, de a tevékenységeket jelenteni kell az Inté-
zőnek.

9. szakasz

Jelen Szabályzat 8. szakaszának 3. bekezdésében foglalt területek, 
helyek és létesítmények a védelem szempontjából kiemelt jelentőségű 
élőhelyek, azaz a szigorúan védett fajok megőrzése szempontjából 
kiemelten fontos helyek (tavak, vízfolyások, nedves rétek), valamint 
területek, helyek és létesítmények a növény- és állatfajok visszatelepí-
tése és a madarak etetése céljából.

A jelen szakasz 1. és 2. pontjában foglalt területeket, helyeket és 
létesítményeket az Intézőnek jól láthatóan és egyértelműen meg kell 
jelölnie.

10. szakasz

A védett területen való mozgás és tartózkodás alatt tilos:

- mozgás a meglévő utakon, rendezett és kijelölt területeken és 
utakon kívül;

- gépjárművek mozgása az utakon kívül és parkolás a kijelölt 
parkolóhelyeken kívül;

- a gépjárművek mozgása sötétben és rossz nappali látási viszo-
nyok között;

- a hulladék lerakása és tárolása az erre a célra szolgáló tárolókon 
kívül;

- az állatvilág megzavarása, tervszerűtlen befogása és megsem-
misítése;

- vízimadarak vadászata;
- a növényzet és a vadon élő növényvilág megsemmisítése és 

tervszerűtlen eltávolítása, valamint a kertészeti értékek és a ker-
tépítészeti elemek megbontása;

- az előírt jóváhagyás nélküli üzleti célú felvételezés vagy fény-
képezés;

- a jelölések vagy figyelmeztetések eltávolítása, megsemmisítése 
és megrongálása;

- védett növény- és állatfajok szedése vagy gyűjtése előzetes en-
gedély nélkül;

- az etetők, mesterséges fészkek stb. megsemmisítése és rongálása;
- kilátók és egyéb oktatási és szabadidős tartalmú épületek meg-

semmisítése és rongálása;
- olyan veszélyes eszközök, szerkezetek vagy veszélyes anyagok beho-

zatala, amelyek veszélyeztethetik a védett területet vagy az embereket;
- az élővilágot és a környezetet veszélyeztető, zajterheléssel, a le-

vegő, a talaj és a víz szennyezésével járó, és egyéb olyan tevé-
kenységek végzése, amelyeket a törvény és a jelen rendelet tilt.

11. szakasz

A járműhasználatról és a létesítmények karbantartása céljából vég-
zett minden munkáról, valamint a Ruszanda TP -n belüli egyéb tevé-
kenységekről írásban értesíteni kell az Intézőt.

12. szakasz

A forgalom résztvevőit megfelelő módon tájékoztatni kell a motoros 
járművek, azaz a gépjárművek mozgásának, megállításának és parko-
lásának feltételeiről, a Ruszanda TP azon útszakaszait és helyeit pedig, 
ahol a gépjárművek mozgása, megállása vagy parkolása tilos, jól látha-
tó módon meg kell jelölni.

A park területén tilos a járművek használata a jelen szakasz 1. be-
kezdésében foglalt értesítésektől és jelölésektől eltérően. 

13. szakasz

Látogatók belépése és tartózkodása szabad térben a tartományi kép-
viselőházi rendelettel összhangban engedélyezett.

14. szakasz

A földek és egyéb ingatlanok tulajdonosai és használói kötelesek 
engedélyezni a hozzáférést és átjutást az Intéző és más jogosult szemé-
lyek részére a hatósági feladatok ellátása során, valamint azon szemé-
lyekhez, akik az Intéző jóváhagyásával kutatást és egyéb tevékenysé-
geket végeznek a Ruszanda TP területén.

Tilos zavarni vagy akadályozni az őröket és az Intéző más felhatal-
mazott személyeit a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt tevékenysé-
gek és feladatok végrehajtásában.

III. A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME

15. szakasz

A védett terület egészén tilos:

1. a füves élőhelyek felszántása, újra szántása és a talajjavítás;
2. a fűtakaró eltávolítása talajréteggel;
3. az állatvilág háborítása, tervszerűtlen begyűjtése és megsemmi-

sítése;



2021. augusztus 4. HIVATALOS LAPJA VAT 33. szám - 1603 oldal 

4. vízimadarak vadászata;
5. a növényzet és a vadon élő növényvilág megsemmisítése és 

tervszerűtlen eltávolítása, valamint a kertészeti értékek és a ker-
tépítészeti elemek megzavarása;

6. halastavak építése és a Ruszanda-tó halasítása;
7. televízió- és mobiltelefon-átjátszók telepítése a parkba, vala-

mint egyéb olyan létesítmények, amelyek sértik a park területé-
nek vizuális integritását;

8. az építés, azaz föld feletti infrastruktúra telepítése a Ruszan-
da rehabilitációs szakkórház területén kívül, termelői létesítmé-
nyek építése, olajvezetékek, gázvezetékek és csővezetékek te-
lepítése, szélerőművek és egyéb infrastruktúra építése, ami ve-
szélyeztetné a terület környezeti és tájjellegzetességeit;

9. olyan munkák és tevékenységek, amelyek megváltoztatják a 
szikes élőhelyek vízrendjét és fizikai-kémiai jellemzőit, ha ezek 
a változások tartósan negatív következményekkel járnak a vé-
dett terület természeti értékeire;

10. az inert anyagok (homok, kavics, föld stb.) tervszerűtlen lera-
kása és tárolása, valamint egyéb olyan munkák és tevékenysé-
gek végzése, amelyek nem felelnek meg a természeti erőforrá-
sok fenntartható felhasználására vonatkozó elveknek;

11. mindenféle hulladék és veszélyes anyag tárolása, valamint a ve-
szélyes hulladékok szállítási útvonalának kialakítása;

12. egyéb munkák és tevékenységek, amelyek szennyezik a leve-
gőt, a talajt, az üledéket, a talajvizet és a felszíni vizet.

A munkálatok és tevékenységek a következőkre korlátozódnak:

1. a területek (földterületek) és a termények rendeltetésének meg-
változtatása, a földhasználat intenzitásának csökkentése irányá-
ba történő változások (a szántóföld legelővé alakítása stb.), a 
védőövezet kialakítása és élőhelyek revitalizálása;

2. új építési terület kialakítása a védett eljárás megindításáig a ter-
vezett létesítmények építéséhez szükséges területeken az érvé-
nyes területrendezési dokumentációval;

3. a terep morfológiájának megváltoztatása, a tervezett tevékeny-
ségekre, amelyek célja a part építése a település építési terüle-
te mentén és az élőhely ökológiai feltételeinek javítása, vala-
mint a Ruszanda rehabilitációs szakkórház munkájához szük-
séges iszap használata;

4. az úszó, víz alatti és a part menti növényzet eltávolítása, a nád 
tervezett vágásakor és eltávolításakor, valamint a csatornagaz-
dálkodás igényeinek megfelelően tervezett tevékenységek vég-
rehajtása;

5. munkálatok ásványi nyersanyagok kiaknázása érdekében, gyó-
gyiszap (a tóból származó üledék), termál- és termo-ásványvíz 
felhasználására a Ruszanda Rehabilitációs Szakkórház igényei 
szerint;

6. rekreációs célú úszóalkalmatosságok használata (számszerűen, 
idő és tér függvényében), a megfelelő hajók tervezett számáig, 
a szigorúan védett vadon élő fajok szaporodási időszakán kívül, 
a III. fokú védelmi rendszerben meghatározott útvonalon / terü-
leten;

7. hajótípusok használata, emberi erővel hajtott csónakok vagy 
villanymotorok, valamint egyéb szabadidős hajók használata, 
amelyek nem veszélyeztetik a tó ökoszisztémájának értékeit;

8. mólók és rögzített úszó létesítmények építése, kezelési célokra, 
valamint a meglévő építési területen belül tervezett létesítmé-
nyekre a turizmus, a rekreáció és az oktatás fenntartható formá-
inak megszervezése érdekében;

9. új létesítmények építése a Ruszanda Rehabilitációs Szakkórház 
hatáskörébe tartozó területen, valamint a kétszintes létesítmé-
nyek és a tetőtér maximális szintjein;

10. új utak építése a védelmi eljárás megindításáig a tervezett utak-
ra korlátozódik, a meglévő, kategorizálatlan utak aszfaltozása 
és betonozása pedig a Ruszanda rehabilitációs szakkórház terü-
letére korlátozódik;

11. olyan turisztikai és egyéb tartalmak és tevékenységek elhelye-
zése, amelyek potenciális forrásai a megnövekedett zajnak, rez-
gésnek és / vagy az élővilág megzavarásának, olyan területe-
ken, amelyek legalább: 20 méterre az építési területen belül és 
b) 200 méterre az építési területen kívül vannak;

12. nyilvános összejövetelek és rendezvények szervezése a Ru-
szanda Rehabilitációs Szakkórház területén;

13. technikai megoldások alkalmazása a partvédelemre, az építési 
területen belüli tervezett védelemre, amely magában foglalja a 
környezetbarát megoldások alkalmazását (a tó tájjellemzőinek 
megfelelően);

14. fák és cserjék ültetése, nem őshonos fajok betelepítése és term-
esztése, a parkok területein, valamint a pannóniai régió nem in-
vazív fajai; a park növényzetének megújítása során a tűlevelű 
fajokkal borított terület legfeljebb 30%-ra korlátozódik;

15. fák kivágása, tervezett egyedi fákra;
16. szállítójárművek és mezőgazdasági gépek mozgása meglévő 

utakon és szántóföldeken;
17. műtrágyák és növényvédő szerek használata a parkok területén 

és a szántóföldeken, a biológiai sokféleség megőrzésének igé-
nyeivel összhangban;

18. a Park kertészeti és építési elrendezése, a tervezett tevékenysé-
gekhez.

16. szakasz

A II. fokú védelmi rendszerben a munkálatok és tevékenységek a te-
rületek kizárólag az őrszolgálati felügyelete, tudományos kutatómun-
kák és a védett terület természeti értékeinek bemutatása céljából törté-
nő használatára korlátozódnak. A II. fokú védelmi rendszer, amelynek 
összterülete 397 ha 72a 84 m2, azaz a terület 34% -a, a következő ter-
mészeti egységeket foglalja magába:

1. A Nagy Ruszanda vízgyűjtő medence északi ága, valamint a 
rétek azon a szikes területen, amellyel közvetlen kapcsolatban 
vannak,

2. Malo selište - Široka slatina, 
3. Kumáni gyep a vasút és a csatorna között, 
4. Trivunjić kopao (középső rész), 
5. Babino jajce helyen lévő mocsár, 
6. Bečko brdo alatti mocsár, 
7. Kumáni-csatorna 2 (29), 
8. K-3-7 csatorna.

17. szakasz

Azokon a területeken, ahol létrehozták a II. fokú védelmi rendszert, 
aktív védelmi intézkedéseket hajtanak végre a természeti értékek 
megőrzése és előmozdítása érdekében, különösen a vadon élő növé-
nyek és állatok populációinak kezelésére, a természetes élőhelyek és 
a természeti erőforrások hagyományos használati feltételeinek fenn-
tartására és javítására.

A Törvény 35. szakaszában meghatározott munkák és tevékenysé-
gek tilalma mellett azokon a területeken, ahol a másodfokú védelmi 
rendszer érvényes, tilos a:

1. helyhez kötött létesítmények telepítése a tavon és a part menti 
övezetben;

2. nyilvános összejövetelek és rendezvények szervezése.

18. szakasz

A III. fokú védelmi rendszerben tilos minden olyan tevékenység, 
amely a védett terület egészére tiltott.

Azokon a területeken, ahol a III. fokú védelmi rendszert alkalmaz-
zák, korlátozás alá esnek a teljes védett területen korlátozott tevékeny-
ségek.

19. szakasz

Az Intéző a tartományi képviselőházi rendelet 4. szakaszában fog-
lalt megfelelő intézkedésekkel és tevékenységekkel, valamint egyéb 
megfelelő intézkedések és tevékenységek alkalmazásával ösztönzi a 
tartományi képviselőházi rendelet 2. szakaszában foglalt védelmi cé-
lok elérését.

Ezek a tevékenységek kizárólag a Tartományi Természetvédelmi 
Intézet (a továbbiakban: Intézet) feltételei és az Intéző hozzájárulása 
alapján végezhetők.
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20. szakasz

A Ruszanda TP területén vadon élő növények és gombák esetében, 
amelyek a szigorúan védett és védett vadon élő növény-, állat- és gom-
bafajok kihirdetéséről és védelméről szóló szabályzat (Az SZK Hiva-
talos Közlönye, 57/2010., 47/2011., 32/2016. és 98/2016. szám) a szigo-
rúan védett fajok közé sorolt, tilos azok magját és gyümölcsét levágni, 
letépni, törni, kitépni, összeszedni, vagy más módon károsítani és az 
egyedeket és élőhelyeiket megsemmisíteni.

A Ruszanda TP területén élő állatok esetében, amelyekről a szigo-
rúan védett és védett vadon élő állat- és gombafajok kihirdetéséről és 
védelméről szóló rendelet (a továbbiakban: a vadon élő fajokról szó-
ló rendelet) a szigorúan védett fajok közé sorolt, tilos azokat elűzni, 
megzavarni, elfogni, megölni és megsebesíteni, akaratlanul és szán-
dékosan megmérgezni, tojásokat és más fejlődési formákat gyűjteni, 
megsemmisíteni és megrongálni a fészkeket és más helyeket és létesít-
ményeket, ahol ezek az állatok tenyésznek, utódokat nevelnek, mene-
déket, tartózkodást és élelmet találnak.

Az a személy, aki szigorúan védett vagy védett vadon élő állatfa-
jok elhullott, beteg vagy sérült példányaira bukkan a Ruszanda TP 
és a védőkörzet területén, vagy olyanokra, amelyek nem képesek az 
önálló túlélésre a természetben, haladéktalanul jelenteniük kell meg-
állapításaikat a védett terület őrének vagy az Intéző más illetékes 
személyének. Az Intéző továbbiakban vállalja a vadon élő állatok 
talált példányaival kapcsolatos kötelezettségeket, és a Törvény 93. 
szakaszával összhangban értesíti a környezetvédelemért felelős mi-
nisztériumot vagy hivatalt, és erről jegyzőkönyvet készít és nyilván-
tartást vezet.

Tilos a vadon élő növények, állatok és gombák szigorúan védett fa-
jaival a jelen szakasz 2. és 3. pontjának rendelkezéseivel ellentétben 
eljárni.

21. szakasz

Azok a vadon élő növény-, gomba-, zuzmó- és állatfajok, amelyeket 
a vadon élő növény- és állatfajok gyűjtésének és kereskedelmének el-
lenőrzéséről szóló rendelet határoz meg (Az SZK Hivatalos Közlönye, 
31/2005., 45/2005. szám - kiigazítás, 2220/07., 38/2008., 9/2010. és 
69/2011. szám), a Ruszanda TP területén a fent említett rendeletben 
meghatározott módon és feltételekkel gyűjthetők be.

Azok a személyek, akik a Ruszanda TP területén az e szakasz 1. 
bekezdésében említett vadon élő növény- és állatfajokat gyűjtik, kö-
telesek jelenteni a Ruszanda TP őrszolgálatának vagy az Intéző más 
felhatalmazott személyének a begyűjtött növény- és állatfajok napi 
mennyiségét és fajtáját.

A tartományi képviselőházi rendelet 9. szakaszának 1. 2. és 3. be-
kezdésében meghatározott állami tulajdonban lévő földterületen, va-
lamint a köz- és szövetkezeti tulajdonban lévő területeken és helyeken, 
ahol a rendelet értelmében II. fokú védelmi rendszer érvényes, a vadon 
élő növény- és állatfajok gyűjtéséhez az Intéző jóváhagyása szükséges.

A szigorúan védett és védett fajok mindenkor csak az illetékes tar-
tományi titkárság előzetesen beszerzett hozzájárulásával és az intézet 
véleményével gyűjthetők.

Az e szakasz 4. bekezdésében említett jóváhagyás a növény- és ál-
latvilág megóvásának szükségessége miatt ideiglenesen megtagadha-
tó vagy korlátozható.

A jelen szakasz 1. 2. 3. 4. és 5. bekezdésének rendelkezéseivel ellen-
tétben a vadon élő növény- és állatfajok gyűjtése tilos.

22. szakasz

Azok a vadon élő növény- és állatfajok, amelyek használatát és 
védelmét az erdőgazdálkodás, a mezőgazdaság és a vadászat terü-
letén hatályos előírások szabályozzák, a Ruszanda TP területén és 
a védőkörzetben az előírások szerinti módon és feltételekkel hasz-
nálhatók.

A Ruszanda TP területén a jelen szabályzat 9. szak. 1. és 2. be-
kezdése által meghatározott helyekre, a vadon élő növényeknek 
mezőgazdasági tevékenységeken belüli engedélyezett felhasználása 
céljából történő belépéshez és tartózkodáshoz az Intéző jóváhagyása 
szükséges.

23. szakasz

Tilos az elhullott vagy leölt állatokat és azok részeit, vágóhídi hul-
ladékot és feldolgozott termékeket az Intéző jóváhagyása nélkül az 
etetőkben vagy más helyeken hagyni.

24. szakasz

Az Intéző köteles megfelelő módon nyilvánosan közzétenni és hoz-
záférhetővé tenni a felhasználók és a látogatók számára a jelen ren-
delet 20. és 21. szakaszában foglalt, szigorúan védett és védett vadon 
élő növény- és állatfajok listáját, a felismerésükhöz és védelmükhöz 
szükséges információkkal együtt.

25. szakasz

Tilos kultúrtörténeti értékkel bíró tárgyak és létesítmények, illetve 
nyilvántartásban rögzített kulturális javak megrongálása és megsem-
misítése. Abban az esetben, ha valaki észleli, hogy ezen épületek vala-
melyike megsérült vagy megsemmisült, fel kell vennie a kapcsolatot a 
műemlékvédelemmel foglalkozó illetékes intézménnyel (nagybecske-
reki Műemlékvédő Intézet,).

26. szakasz
 
A környezetre esetleg jelentős hatással lévő munkálatok, tevékeny-

ségek és projektek esetében a törvénynek megfelelően környezeti ha-
tásvizsgálatot kell végezni, és kötelezően be kell szerezni a természet-
védelem feltételeiről és intézkedéseiről szóló dokumentumokat.

Olyan munkák és tevékenységek esetében, azaz olyan projektek 
esetében, amelyeknél a környezeti hatásvizsgálati eljárást nem kell le-
folytatni, de hatással lehetnek a védett terület értékeire és jellemzőire, 
a kivitelező, azaz a projektgazda köteles a törvényben foglaltaknak 
megfelelően beszerezni a Intézettől a természetvédelmi feltételekről 
és védelmi intézkedésekről szóló dokumentumot.

A projektgazda köteles a jelen szakasz szerint a tervezett munkákat 
és tevékenységeket, azaz a projekt végrehajtását írásban bejelenteni a 
védett terület kezelőjének, aki köteles tájékoztatni a kivitelezőt azok 
végrehajtásának lehetőségeiről, valamint a további eljárásról.

IV. A TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSE ÉS A TERMÉSZETI 
ERŐFORRÁSOK HASZNÁLATA

27. szakasz

A Ruszanda TP és a védőövezet területén tilos olyan munkákat és 
tevékenységeket végezni, amelyekre vonatkozóan a tartományi képvi-
selőházi rendeletben megállapították, hogy azok károsíthatják az élő-
világot, veszélyeztethetik a természetes élőhelyek kedvező állapotát 
és biológiai és táji értékeket, vagy megakadályozzák a védett terület 
kulturális, rekreációs, idegenforgalmi célú és a mezőgazdaság fenn-
tartható fejlődését szolgáló használatát.

A védett területen tilos olyan munkákat és tevékenységeket végez-
ni, amelyekről megállapították, hogy megbontják a terület természetes 
folyamatait és ökológiai épségét, vagy jelentősen hátrányosan befolyá-
solják a táj és a környezet esztétikai jellemzőit.

28. szakasz

Az agroökoszisztémákon és más, nem autonóm és félig autonóm 
ökoszisztémákon belüli élőhelyek biológiai és táji sokféleségének 
megőrzését elsősorban a peremvidéki élőhelyek, élősövények, mezs-
gyék, egyes fák, facsoportok, tavak és rétek, valamint az egyéb élőhe-
lyek vagy azok elemei megóvásával vagy részben megváltozott cser-
jés, réti vagy mocsári növényzettel kell biztosítani.
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Mezőgazdasági tevékenységet, azaz földművelést és szántóföldi 
növények és gyümölcs, takarmány- és ipari növények termesztését, 
jószág- és baromfitenyésztést és méhészetet, valamint egyéb tevékeny-
ségeket a mezőgazdaságra, az állat-egészségügyi, és növényvédelmi 
valamint a növény-egészségügyi védelemre vonatkozó előírásoknak 
megfelelően kell folytatni, a tartományi képviselőházi rendelettel és a 
jelen szabályzat rendelkezéseivel összhangban.

Tilos e szakasz rendelkezéseivel ellentétes mezőgazdasági tevé-
kenységet folytatni.

29. szakasz

A víz használatát, védelmét és szabályozását, valamint a víz káros ha-
tásaival szembeni védelmet a vizekről szóló törvény (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 30/2010., 93/2012., 101/2016., 95/2018 és 95/2018. szám - más 
törvény), az említett törvény, a tartományi képviselőházi rendelet és a 
jelen szabályzat alapján elfogadott szabályok szerint kell végrehajtani.

Az állandó tavak megőrzése és a nedves élőhelyek helyreállítása a 
tartományi képviselőházi rendeletben és az Intézet által előírt termé-
szetvédelmi feltételeknek megfelelően engedélyezett.

30. szakasz

A vízgazdálkodási terveket össze kell hangolni a tartományi képvi-
selőházi rendelettel és a Ruszanda TP kezelési tervével.

Az Intéző és a Vajdaság Vizei KV, azaz a nagybecskereki VDP Sred-
nji Banat együttműködnek a Ruszanda TP és a vízterületek védőöveze-
tének kezelését szolgáló közös érdekű tevékenységekben, különösen az 
e szakasz 1. bekezdésében említett dokumentumok összehangolásában. 

A Vajdaság Vizei KV, azaz a nagybecskereki VDP Srednji Banat 
köteles betekintést engedni a védett területek nyilvántartásából és a 
vízi létesítmények kataszteréből származó, valamint egyéb, a Ruszan-
da TP és a védett övezet vizeinek védelme és használata szempontjá-
ból jelentős, jogi felhatalmazások alapján kezelt adatokba.

V. VADÁSZAT

31. szakasz

A Ruszanda TP és a védőövezet területén vadászati tevékenységet 
A vadon élő állatokról és vadászatról szóló törvény (Az SZK Hivata-
los Közlönye, 18/2010 és 95/2018. szám), valamint a törvény alapján 
meghozott jogszabályok, a tartományi képviselőházi rendelet és e sza-
bályzat alapján kell folytatni.

A védett területen tilos a vízimadarak vadászata.

A III. fokú védelmi rendszerben a térben és időben korlátozott va-
dászati tevékenységek csak a vadfajok egészségi állapotának és állo-
mányának megőrzése mellett engedélyezettek.

A vadászatra vonatkozó terveket és alapokat, valamint a természeti 
erőforrások és a terület felhasználásával kapcsolatos egyéb progra-
mokat és terveket a Ruszanda TP védett területén és a védőövezetben 
össze kell hangolni a Szerb Köztársaság Területrendezési Tervével, a 
tartományi képviselőházi rendelettel és a kezelési tervvel.

VI. SPORT, SZABADIDŐ ÉS TURIZMUS

32. szakasz

A Ruszanda TP és a védőövezet területén jogi és természetes sze-
mélyek turisztikai és vendéglátó-ipari tevékenységet végezhetnek, 
azaz turisztikai utakat és turistalátogatásokat szervezhetnek, valamint 
szállás-, étel- és italszolgáltatást nyújthatnak az Idegenforgalmi tör-
vénynek (Az SZK Hiv. Közl., 36/2009., 88/2010., 99/2011. szám - más 
törvény, 93/2012., 84/2015., 83/2018. szám - más törvény és 17/2019. 
szám - más törvény), a törvény alapján elfogadott jogszabályoknak, a 
tartományi képviselőházi rendeletnek, a Ruszanda TP kezelési tervé-
nek és a jelen szabályzatnak megfelelően.

33. szakasz

Turistacsoportok és magánszemélyek a törvény értelmében az őr 
vagy az Intéző más felhatalmazott személye kíséretében meglátogat-
hatják és megtekinthetik azokat a helyeket és területeket, ahol a má-
sodfokú védelmi rendszert oktatási, szabadidős és általános kulturális 
célokra hozták létre .

Az Intéző az érdekelt turistacsoportok számára túrát szervezhet a 
Ruszanda TP területének más részein is.

Az e szakasz 1. és 2. pontja szerint tervezett látogatást, azaz túrát 
legalább 24 órával korábban jelenteni kell az Intézőnek.

Az Intéző kidolgozza és meghozza a Ruszanda TP bemutatására 
szolgáló programot, amely részletesen szabályozza a látogatás meg-
engedett módját és helyszíneit, bizonyos helyekre vonatkozóan az 
egyidejűleg jelen lévő látogatók számát és egyéb, a Ruszanda TP meg-
tekintéséhez és értékeinek megismeréséhez fontos kérdéseket, különö-
sen az értékek bemutatásának módját az ökoturisztikai tevékenységek 
keretében.

34. szakasz

A 33. szakaszban foglalt turisztikai és vendéglátó-ipari tevékenysé-
gek végzéséért, valamint az Intéző által az e rendelet 34. szakaszában 
foglalt szolgáltatásokért a Ruszanda TP védett terület használatának 
díjáról szóló határozattal összhangban térítési díjat kell fizetni.

VII. ÉPÍTÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS

35. szakasz

A Ruszanda TP területén a létesítmények építését és a területren-
dezést A tervezésről és az építésről szóló törvény (Az SZK Hivata-
los Közlönye, 72/2009., 81/2009., 24/2011., 121/2012., 42/2013. szám 
– AB határozat, 50/2013. szám- AB határozat, 98/2013. szám – AB 
határozat, 132/2014., 145/2014,. 83/2018. és 31/2019. szám), az említett 
törvény alapján elfogadott jogszabályok, az Okanj-láp és a Ruszanda 
védett természeti javak különleges rendeltetésű területek területren-
dezési terve (VAT Hivatalos Lapja, 23/18. szám), az elfogadott telepü-
lésrendezési tervek, a törvény, tartományi képviselőházi rendelet és e 
szabályzat rendelkezéseivel összhangban kell végezni.

36. szakasz

A létesítmények építésével és a tereprendezéssel kapcsolatos ter-
vezett munkálatokat a kivitelező vagy befektető (a továbbiakban: Be-
fektető) köteles írásban jelenteni az Intézőnek, a Törvény 57. szak. 5. 
bekezdése értelmében.

Az e szak. 1. bekezdésében említett kérelemnek tartalmaznia kell 
a Befektetőre, a tervezett munkák típusára és mértékére, az ingatlan 
helyére és tulajdonjogára vonatkozó alapvető információkat.

Az Intéző a kérelem benyújtásának napjától számított 15 napon 
belül írásos értesítést küld a Befektetőnek arról, hogy a törvény és 
a tartományi képviselőházi rendelet engedélyezi-e a munkálatokat, 
valamint utasításokat ad a természetvédelmi feltételekről szóló do-
kumentum, a helyszíni és az építési engedély beszerzésének köte-
lezettségéről.

Ha a benyújtott adatok alapján nem lehet mérvadó és minősíthető 
tájékoztatást adni, az Intéző felkéri a Befektetőt a kérelem kiegészí-
tésére.

A Befektető köteles a létesítmény építésének megkezdésére vonat-
kozó kérelem egy példányát benyújtani az Intézőnek. A kérelemmel 
együtt, amelyben közli a munkálatok tervezett dinamikáját, a Befekte-
tő mellékeli a természetvédelem feltételeiről és az építési engedélyről 
szóló dokumentumot.

Az e szakasz 1. bekezdésében említett bejelentés nélkül tilos építési 
és területrendezési munkálatokat kivitelezni vagy végezni.
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37. szakasz

A tervezésről és építésről szóló törvény azon létesítményekre 
és munkálatokra vonatkozó rendelkezései alapján, amelyekre nem 
adtak ki építési engedélyt, és olyan jogi aktus alapján, amellyel a 
kormány a Törvény 35. szak. 11. bekezdése értelmében védelmi ren-
det és eljárásokat ír elő, megszabja a kijelölésük módját, valamint 
részletezi a tiltott vagy korlátozott létesítményeket, munkálatokat és 
tevékenységeket, az Intéző meghatározza, és megfelelő módon köz-
zéteszi azon létesítmények építésével és tereprendezésével kapcso-
latos munkák listáját, amelyeket a Befektető nem köteles jelenteni 
az Kezelőnek.

VIII. A TISZTASÁG FENNTARTÁSA ÉS HULLADÉKKEZELÉS

38. szakasz

A tisztaság fenntartása és a hulladék kezelése a Ruszanda TP és 
a védőövezet területén A hulladékgazdálkodási törvénynek (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 36/2009. és 88/2010. szám) megfelelően történik, 
a törvény, más hulladékokra vonatkozó törvények és rendeletek, a tar-
tományi képviselőházi rendelet és a jelen szabályzat alapján.

A munkálatok és tevékenységek a hatékony hulladékkezelésre kor-
látozódnak.

A regionális és helyi hulladékgazdálkodási terveket összhangba 
kell hozni a tartományi képviselőházi rendelettel és a Ruszanda TP 
kezelési tervével.

39. szakasz

Mindenki köteles összegyűjteni és ártalmatlanítani a keletkező 
hulladékot az erre a célra kialakított vagy felszerelt, szükség szerint 
megjelölt helyen.

Az Intéző köteles megfelelő lerakóhelyeket, azaz kukákat, kosa-
rakat vagy zsákokat kihelyezni a szilárd hulladékok ideiglenes elhe-
lyezésére a látogatás tárgyát képező helyeken, és megszervezni azok 
ürítését és elszállítását a Ruszanda TP területén kívülre. Az Intéző 
együttműködést kezdeményez a helyi önkormányzatok területileg il-
letékes egységeinek kommunális szolgálataival a tisztaság fenntartása 
terén hulladéktároló konténerek szervezett telepítése és rendszeres 
ürítése révén az e célra kijelölt helyszíneken.

40. szakasz

A Ruszanda Rehabilitációs Szakkórház együttműködik a kommu-
nális hulladék begyűjtésében, valamint a gyomok és cserjék eltávolítá-
sában a védett terület azon részein, amelyeket a Ruszanda Rehabilitá-
ciós Szakkórház és a Ruszanda TP kezelője közösen használ.

IX. JELZÉSEK KIHELYEZÉSE, FOTÓZÁS ÉS FILMEZÉS

41. szakasz

Az Intéző a tartományi képviselőházi rendeletben meghatározott 
határidőn belül és a vonatkozó szabályzatban előirányozott módon az 
előírt megjelenésű és tartalmú táblákkal védett területként jelöli meg 
a Ruszanda TP-t, amelyet olyan helyeken helyez el, ahol a közutak be-
lépnek a Ruszanda TP területére, a Ruszanda TP határait pedig előírt 
táblák jelölik.

Az Intéző megfelelő táblákkal jelöli azokat a helyeket és létesítmé-
nyeket, ahol a belépés és tartózkodás tilos vagy korlátozott.

Az Intéző más táblákat és jeleket is elhelyez a védelmi rendszer vég-
rehajtása és a Ruszanda TP értékeinek bemutatása érdekében, például 
pannókat, óriásplakátokat, információs táblákat, pihenőhelyeket, ete-
tőket, hulladék és csomagolóanyag lerakására szolgáló helyeket stb. 

Tilos a táblák és feliratok rongálása, megsemmisítése és eltávolí-
tása, valamint az e szakaszban említett egyéb jelölések eltávolítása, 
valamint más tárgyakkal való álcázása vagy eltakarása.

42. szakasz

A Ruszanda TP területén az Intéző jóváhagyása nélkül tilos jogi és 
természetes személyek nevével ellátott információs táblákat, valamint 
reklám- és egyéb pannókat elhelyezni, a hivatalos táblák és egyéb, kü-
lön jogszabályban rögzített jelölések kivételével. Az összes tábla és 
jelzés telepítéséhez ki kell kérni a természetvédelmi feltételeket, és 
tájékoztatni az Intézőt a telepítés tervezett időszakáról.

Az e szakasz 1. bekezdésében említett táblák és panelek kihelye-
zéséért és karbantartásáért az Intéző külön jogszabály szerint díjat 
számíthat fel.

43. szakasz

A Ruszanda TP területén audio- és videofelvételek és filmek készí-
tése és rögzítése megengedett.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett, kereskedelmi célból vég-
rehajtott műveletekhez meg kell szerezni az Intéző hozzájárulását, és 
az Intéző által megszabott külön szabályzat alapján térítési díjat kell 
fizetni értük.

A jelen szak. 2. bekezdésében foglalt beleegyezés megszerzése ér-
dekében a felvétel szervezője vagy az érdekelt személy köteles a ter-
vezett rögzítési tevékenységeket jelenteni az Intézőnek, aki köteles a 
hozzájárulást legfeljebb 15 napon belül kiadni.

A fotózás és a forgatás tevékenységeihez az érdekelt személy szük-
ség esetén és az Intéző tájékoztatásának megfelelően beszerzi az Inté-
zet által kiadott természetvédelmi feltételekről szóló dokumentumot.

Az Intéző ideiglenesen vagy véglegesen megtagadhatja a hozzájáru-
lást, ha a természeti értékekre gyakorolt jelentős káros hatást észleltek.

Az a természetes vagy jogi személy, aki, vagy amely nevében nyil-
vánosságra kerülő, azaz nyilvánosan bemutatandó fényképeket, hang- 
és videofelvételeket, illetve filmeket rögzítenek, kivéve a játékfilme-
ket, köteles a rögzített anyag egy példányát benyújtani az Intézőnek.

X. KUTATÓ- ÉS OKTATÓMUNKA

44. szakasz

A Ruszanda TP területén a természetben folyó tudományos és al-
kalmazott kutatási és oktatási tevékenységek a tudományos és alkal-
mazott kutatás és oktatás területére vonatkozó törvényekkel és rende-
letekkel, valamint e rendelettel összhangban végezhetők.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett kutatási és oktatási tevé-
kenységeket úgy lehet végezni, hogy azok ne okozzanak jelentős káros 
változásokat vagy a természeti értékek pusztulását, és ne szennyezzék 
a környezetet.

45. szakasz

Azon a kutatásokhoz, amelyek hatással lehetnek a Ruszanda TP 
értékeire és jellemzőire, és amelyekhez a Törvény 57. szak. 3. és 4. 
bekezdése értelmében szükség van az Intézet által kiadott természet-
védelmi feltételekről szóló dokumentum beszerzésére, a kutatási jogo-
sultnak kérnie kell az Intéző hozzájárulását.

A jelen szak. 1. bekezdésében említett beleegyezés megszerzése 
érdekében a kutatás jogosultjának a tervezett kutatási munkákat és 
tevékenységeket be kell jelentenie az Intézőnek.

A kutatás bejelentőjének releváns információkat kell tartalmaznia 
a kutatás típusáról, céljáról, tartalmáról, helyéről, időtartamáról, mód-
szereiről, eszközeiről, berendezéseiről és kellékeiről, a kutatás vezető-
jéről és résztvevőiről. A bejelentőben meg lehet határozni az Intézőtől 
kért szolgáltatásokat vagy segítséget is.

A természetvédelmi feltételekről szóló dokumentumot csatolni kell 
a kutatás bejelentőjéhez.
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Az engedély megszerzéséhez kötött kutatás bejelentéséhez csatolni 
kell az illetékes titkárságnak a törvény szerinti kiadott engedélyét.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett kutatást tilos az Intéző 
hozzájárulása nélkül megkezdeni vagy végezni.

46. szakasz

A hozzájárulás kiadásának eljárása során az Intéző a kérelemben 
szereplőtől eltérő időpontot is kitűzhet, ha úgy ítéli meg, hogy fennáll 
a természeti értékek, a biztonság és az emberi egészség veszélyezte-
tettsége, és erről a hozzájárulás kiadása előtt tájékoztatja a kérelmezőt.

Az Intéző írásban elrendelheti a kutatási munkák és tevékenységek 
megszüntetését a jelen szakasz 1. bekezdésében említett okok vagy az 
előírt feltételek be nem tartása miatt.

47. szakasz

A mezőgazdaság és a talajtan, a hidrológia, a klimatológia és a me-
teorológia, a környezetvédelem, a turizmus, a közlekedés, az energia, a 
terület- és várostervezés, a demográfia, a kulturális javak területén vég-
zett kutatásokról és más olyan területekről, amelyekhez külön jogsza-
bályok szerint nem kell beszerezni be az Intéző hozzájárulását, szükség 
van arra, hogy a jogosult időben írásban értesítse az Intézőt. Az értesítés 
azonos típusú adatokat tartalmaz, mint a kutatás bejelentése.

Az Intéző haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban 
válaszol a bejelentőnek, hogy megismerte a tervezett kutatást, a kért 
szolgáltatások és segítségnyújtás lehetőségeit, ajánlásokat ad a belső 
szabályok betartására vonatkozóan, és utasítja a bejelentőt a termé-
szetvédelemre vonatkozó dokumentum beszerzésére vonatkozó bár-
mely kötelezettségre.

Az e szak. 1. bekezdésében említett kutatást tilos az Intéző értesíté-
se nélkül megkezdeni vagy végezni.

48. szakasz

A Ruszanda TP területén folyó oktatási tevékenységekről, például 
az iskolai jellegű, terepi órákról és szemináriumokról és szakmai ki-
rándulásokról, írásban be kell jelenteni az igazgatónak.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett tevékenységek nem kezdőd-
hetnek el, mielőtt az Intéző igazolja az ezen tevékenységekre vonatkozó 
kérelem kézhezvételét. A tervezett oktatási tevékenységekre vonatkozó 
bejelentőnek tartalmaznia kell a vonatkozó információkat a tevékenység 
típusáról, a céljáról, a tartalmáról, az időtartamáról, a szervezőről és a 
résztvevők számáról. Az bejelentőben meg lehet határozni azokat a szol-
gáltatásokat illetve segítséget, amelyet az Intézőtől várnak.

Az Intéző haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban 
visszaigazolja az oktatási tevékenység iránti kérelem beérkezését, és 
tájékoztatja a pályázót a tevékenységek során a természet és a környe-
zetvédelem különleges feltételeiről, ha vannak ilyenek, valamint a kért 
szolgáltatások vagy segítségnyújtás a lehetőségeiről és feltételeiről.

49. szakasz

A terepi kutatómunkák és oktatási tevékenységek befejezését követő 
15 napon belül a kutatás jogosultja, azaz az oktatási tevékenységek szer-
vezője köteles rövid beszámolót benyújtani az Intézőnek az elvégzett 
kutatási és oktatási tevékenységek menetéről és főbb eredményeiről. 

A kutatás jogosultja köteles 15 napon belül tájékoztatni az Intézőt 
a vizsgálat befejezéséről, azaz az elvégzett kutatás eredményeinek 
közzétételéről, valamint benyújtani azt a tanulmányt vagy közzétett 
munkát az Intézőnek.

Azoknak, akik nem nyújtják be időben az 1. bekezdésben említett 
jelentést, azaz nem nyújtják be az e szak. 2. bekezdésében foglalt ér-
tesítést, tanulmányt vagy munkát, az Intéző megtagadhatja a további 
kutatásokhoz való hozzájárulását, azaz az oktatási tevékenységekhez 
szükséges értesítéseket és szolgáltatásokat.

XI. ŐRSZOLGÁLAT

50. szakasz

Az Intéző köteles gondoskodni a védett terület belső rendjéről és vé-
delméről a jelen Szabályzatnak megfelelően, az illetékes Tartományi 
Titkárság hozzájárulásával. A belső rend szabályainak végrehajtásáról 
a Ruszanda TP területén a biztonsági szolgálat közvetlen felügyelete 
gondoskodik.

A közvetlen őrszolgálatot, azaz az őrszolgálat feladatkörét törvé-
nyes felhatalmazással és kötelezettséggel rendelkező személy minősé-
gében az áll őrök látják el, akik egyidejűleg az idegenvezető szerepét 
is elláthatják.

Az őrök létszámát az Intéző határozza meg a munkahelyekről és 
munkahelyi besorolásáról szóló szabályzatában, az őr által végzett 
konkrét munka típusát és mértékét pedig a munkaszerződés vagy más 
egyedi jogi aktus határozza meg, a Törvénynek megfelelően.

51. szakasz

A szolgálat során az őr szolgálati öltözéket, azaz a Szabályzatban 
(Az SZK Hivatalos Közlönye, 117/2014. szám) a védett terület őrének 
hivatalos ruhájaként előírt egyenruhát visel.

52. szakasz

Az őr szolgálati igazolvánnyal rendelkezik, amely igazolja a sze-
mélyazonosságát, a hivatalos személy státuszát és a felhatalmazást a 
védett terület őrének hivatalos személyazonosító igazolványáról szóló 
szabályzatnak (Az SZK Hivatalos Közlönye, 117/2014. szám) megfe-
lelően.

Az őr köteles a megfelelő hatósági intézkedések végrehajtását meg-
előzően szolgálati igazolványát felmutatni.

A szolgálati igazolványt az Intéző az illetékes miniszter által előírt 
nyomtatványon adja ki az őröknek.

Az igazgató nyilvántartást vezet a kiadott szolgálati igazolványok-
ról.

Az az őr, aki a továbbiakban már nem lát el őrszolgálatot, köteles a 
szolgálati jogviszony megszűnésétől számított 3 napon belül szolgá-
lati igazolványát visszaadni az Intézőnek, amelyet az Intéző azonnal 
megsemmisít, és ezt a tényt bejegyzi a jelen szakasz 4. bekezdésben 
említett nyilvántartásba. 

A szolgálati igazolványt elvesztése vagy eltűnése esetén az őr köte-
les erről haladéktalanul tájékoztatni az Intézőt.

Az elvesztett vagy eltűnt szolgálati igazolványt a Szerb Köztársa-
ság Hivatalos Közlönyében érvényteleníttetni kell, és törlik a kiadott 
szolgálati igazolványok nyilvántartásából, az őrnek pedig új szolgálati 
igazolványt adnak ki.

53. szakasz

Az őrszolgálat terepi munkáját úgy kell megszervezni, hogy az őr 
közvetlen felügyeletet lásson el, és ellenőrizze a belső rend szabálya-
inak végrehajtását.

Az őr naponta bejárja a terep egyes részeit vagy a terep egészét. Az 
őrnek joga és kötelessége elvégezni a szükséges hatósági intézkedést a 
Ruszanda TP területén lévő bármely őrzési régióban.

Az őrök munkáját alkalmanként és szükség esetén párban vagy 
egyidejűleg több őrrel kell ellátni, váltásban vagy ügyeletben, járőrtú-
rával vagy helyhez kötött felügyelettel, vagy a fenti módszerek kombi-
nálásával, illetve a terepi munka másféle ellátásával.
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54. szakasz

Az őrszolgálat ellátása során az őr feladata:

1) figyeli vagy felügyeli a látogatók és más felhasználók mozgását 
és tevékenységét, különösen:

- ellenőrzi a létesítmények építését, rekonstrukcióját és bővíté-
sét, az építőanyagok szállítását és a jogszabályoknak megfele-
lően létesítmények építésének minősülő egyéb munkákat,

- figyelemmel kíséri az ásványkincsek felhasználását,
- ellenőrzi a növény- és állatvilág használatát, azaz a növények, 

gombák és állatok, valamint azok fejlődési formáinak és erdei 
gyümölcseinek gyűjtését és betakarítását,

- figyelemmel kíséri a vadászatot, a tenyésztést és a vadhasználatot,
- ellenőrzi a gépjárművek használatát,
- felügyeli az előre gyártott és ideiglenes létesítmények telepíté-

sét,
- szabályozza a belépést olyan övezetekbe, helyekre és létesítmé-

nyekbe, ahol a látogatás tilos vagy korlátozott,
- felügyeli a kempingelést és táborozást,
- ellenőrzi a szabadtéri tűzrakást, valamint a tűzvédelmi szabá-

lyok és intézkedések alkalmazását,
- felügyeli a sportversenyek és egyéb rendezvények szervezését 

és lebonyolítását.

2) figyelemmel kíséri a növény- és állatfajok állapotát és a Ruszanda 
TP egyéb értékeit, és nyilvántartást vezet róluk;

3) segítséget nyújt és együttműködik a helyi lakossággal és az in-
gatlanra vonatkozó egyéb jogtulajdonosokkal a természet védelme, a 
vagyoni viszonyok rendezése és a használati jog megtagadása vagy 
korlátozása miatti károk megtérítése érdekében;

4) adatokat, segítséget és szolgáltatásokat nyújt a látogatóknak a 
Ruszanda TP bejárása és megtekintése során;

5) figyelemmel kíséri és egyéb szükséges szolgáltatásokat nyújt a 
tudományos és egyéb kutatási és oktatási tevékenységek szervezőinek 
és résztvevőinek;

6) együttműködik a természeti erőforrások felhasználóival és gaz-
dasági szervezetekkel, különösen a mezőgazdaság, vízgazdálkodás, 
energia, bányászat és turizmus területén;

7) együttműködik az illetékes felügyelővel, és tájékoztatást nyújt a 
hatáskörébe tartozó kérdésekről;

8) együttműködik a belügyi szervekkel, és szükség esetén a segít-
ségüket kéri;

9) jegyzőkönyvet állít össze, tájékoztatja a felügyelőt és az Intézőt, 
és egyéb, itt nem említett feladatokat lát el, a törvénynek és az Intéző 
dokumentumaiban foglaltaknak megfelelően;

10) tájékoztatja az egyéb illetékes hatóságokat a tiltott, azaz jogel-
lenes cselekmények végrehajtásáról, amelyeket az adott hatóság ha-
tásköréből származó előírások szabályoznak, és azok végrehajtóiról, 
ha ismertek.

55. szakasz

Amikor az őr megállapítja vagy ésszerűen feltételezi, hogy a láto-
gató, azaz a védett terület felhasználója a tartományi képviselőházi 
határozat és a törvény értelmében előírt belső rend szabályaival vagy 
természetvédelmi intézkedésekkel ellentétesen járt el, jogosult:

- igazoltatni a tiltott cselekmények végrehajtásában tetten ért sze-
mélyt, a személyi okmányok nélkül tetten ért ismeretlen személy-
azonosságú személyt átadni az illetékes belügyi szerveknek;

- kérni, hogy az illető mutassa fel a hozzájárulást, engedélyt, jó-
váhagyást, a munkálatok bejelentését, belépőjegyet vagy más 
dokumentumot, amellyel igazolja, hogy felhasználónak illetve 
látogatónak tekintendő, és az általa végzett munkákkal és tevé-
kenységekkel kapcsolatban milyen jogosultságai vannak;

- ellenőrizni minden típusú járművet és rakományt;
- elvégezni mindenféle vizsgálatot, kivéve azokat a lakó- és 

egyéb helyiségeket, amelyek ellenőrzéséhez bírósági végzés 
szükséges:
• kiemelten ellenőrizni a poggyászt és a személyes tárgyakat,
• növények és állatok gyűjtésére szolgáló eszközöket és kel-

lékeket;
- ideiglenesen elkobozni azokat a tárgyakat és eszközöket, ame-

lyekkel vétséget vagy bűncselekményt követtek el, és az ilyen 
cselekmény elkövetésével létrehozott vagy megszerzett tárgya-
kat, beleértve az élő- és élettelen világ részeit és példányait, va-
lamint haladéktalanul átadni ezeket a tárgyakat a védett terület 
kezelőjének;

- kérni az eredeti állapot helyreállítását, azaz intézkedéseket el-
rendelni a káros következmények megelőzésére és megszünte-
tésére, és különösen:

- ideiglenesen megtiltani azokat a munkákat és tevékenységeket, 
amelyeket az előírt hozzájárulás vagy jóváhagyás nélkül végeznek,

- megtiltani a helyszínen azokat a munkákat és tevékenységeket, 
amelyeket e rendelet rendelkezéseivel és a tűzvédelmi szabá-
lyokkal ellentétesen végeznek,

- elrendelni az egészséges és sértetlen állati példányok szabadon 
bocsátását, azaz visszaengedését a természetbe, ha az biztonsá-
gos számukra.

56. szakasz

Amikor az őr a belső rend szabályaival vagy a jogszabályoknak 
megfelelően előírt természetvédelmi intézkedésekkel ellentétes cse-
lekményt állapít meg, jegyzőkönyvet vesz fel.

A jegyzőkönyv tartalma vagy a jegyzőkönyvben szereplő leírás a 
fellelt, talált, megállapított vagy más módon megszerzett és megálla-
pított információk közlése.

A tartalomban a következőket kell megadni:

- adatok a tiltott cselekmény elkövetőiről, ismeretlen elkövető 
esetén megalapozott feltételezés szerint lehetséges elkövetővel 
kapcsolatos megállapítások;

- a cselekvés végrehajtásának módja és ideje, eszközök és eszkö-
zök, amelyekkel a műveletet végrehajtották;

- a tanúkra vonatkozó adatok és egyéb rendelkezésre álló bizo-
nyítékok, ha vannak ilyenek;

- az okozott kár, a lehető legpontosabb adatokkal, és ha lehetsé-
ges, fényképekkel dokumentálva;

- információk az ideiglenesen lefoglalt tárgyakról és eszközök-
ről, amelyekkel vétséget vagy bűncselekményt követtek el, va-
lamint az ilyen bűncselekmény elkövetésével keletkezett vagy 
megszerzett tárgyakról, beleértve az élő és élettelen világ része-
it és példányait.

A jegyzőkönyvet annyi példányban kell összeállítani, amennyit az 
adott helyzet megkövetel, és ha más érdekelt fél is jelen van az ellenőr-
zésen, akkor a jegyzőkönyv egy példányát neki is át kell adni.

Az e cikkben említett jegyzőkönyv formáját az Intéző határozza meg.

57. szakasz

Az 56. szakaszban foglalt ideiglenesen lefoglalt tárgyakról az őr 
igazolást állít ki a lefoglalt tárgyak típusára és mennyiségére vonat-
kozó pontos adatokkal.

Az Intéző feltételeket biztosít az ideiglenesen lefoglalt tárgyak kar-
bantartására és tárolására, és intézkedik a lefoglalt és talált állat- vagy 
növényfajok, ásványok, kristályképződmények, fosszilis maradvá-
nyok és műtárgyak példányainak további kezeléséről, beleértve a róluk 
való gondoskodást is, az ügy megoldásáig.

Az Intéző nyilvántartást vezet az ideiglenesen lefoglalt tételek tí-
pusáról, mennyiségéről, az ideiglenes lefoglalás okáról, a személyről, 
akitől a tárgyakat ideiglenesen lefoglalták, és az őrről, aki ideiglene-
sen lefoglalta a tárgyakat.
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58. szakasz

Szolgálatának ellátása során az Őr szakszerűen, tekintéllyel és fe-
lelősséggel jár el, a felhatalmazásainak megfelelően, külön ügyelve az 
Intéző hírnevére.

Az őr naplót, vagyis nyilvántartást vezet a napi tevékenységekről, 
amelyek tartalmát az Intéző írja elő.

59. szakasz

Az őr az illetékes miniszter által előírt programnak megfelelően 
szakvizsgát tesz.

Az őrök képzését, szakmai továbbképzését, illetve tudásának és 
készségeinek ellenőrzését az Intéző önállóan szervezi, vagy más mó-
don biztosítja.

60. szakasz

Az őr a menedzser külön intézkedése szerint munkaruhával, kom-
munikációs és szállítóeszközökkel, a szükséges berendezésekkel, mű-
szerekkel és eszközökkel van felszerelve.

61. szakasz

A tiltott vagy jogellenes cselekményről szóló jegyzőkönyv és az Őr 
értesítése alapján az Intéző a megállapított körülményeknek, a bűncse-
lekmény típusának és az elkövető státuszának megfelelően feljelentést 
tesz vagy szabálysértési eljárásra vonatkozó indítványt nyújt be.

XII. TŰZVÉDELEM

62. szakasz

A Ruszanda TP és a védőövezet területén a tűzvédelmi intézkedése-
ket a tűzvédelmi törvénynek (Az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009., 
20/2015., 87/2018. szám – más törvény, 87/2018. és 87/2018. szám – 
más törvény) a Ruszanda TP kezelési tervének és tűzvédelmi tervének 
megfelelően kell tervezni és végrehajtani.

Az Intéző a Ruszanda TP területére A tűzvédelmi törvény (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 76/2010. szám) 47. szakaszával és a létesítmé-
nyek, tevékenységek és földterületek tűzveszélyességi kategóriákba 
sorolásáról szóló tartományi rendelet rendelkezéseivel összhangban 
tűzvédelmi tervet készít.

A Ruszanda TP kezelési terve és programja meghatározza a tűzvé-
delem prioritását, azaz éves operatív feladatait.

Az Intéző megfelelő módon közzéteszi, azaz nyilvánosan megjele-
níti a tűzvédelmi tervek részleteit, a tűzvédelem alapvető szabályaival 
együtt, és megfelelő jelzéseket helyez el a területen. 

XIII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

63. szakasz

Jelen szabályzat alkalmazásának felügyeletét az illetékes Tartomá-
nyi Titkárság látja el. 

64. szakasz

Az Intéző legkésőbb a jelen Szabályzat hatálybalépésétől számított 
hat hónapon belül meghozza a jelen Szabályzatban előirányozott jogi 
aktusokat.

65. szakasz

Az Intéző köteles e szabályzatnak a belső rend alapvető szabályait 
és a tiltott cselekmények/tevékenységek felsorolását tartalmazó ki-
vonatát, megfelelő és jól látható módon közzétenni a településeken, 
turisztikai központokban, a menedzser létesítményeiben és más hely-
színeken, ahol a látogatók és felhasználók nagyobb számban és gyak-
rabban megfordulnak.

66. szakasz

Ez a szabályzat a VAT Hivatalos Lapjában való közzétételének nap-
jától számított nyolcadik napon lép hatályba, az illetékes Tartományi 
Titkárság előzetesen megszerzett hozzájárulásával.

MEGJEGYZÉS:

A jogszabályok és egyéb aktusok közzétételéről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 54/2014., 
29/2017. és 12/2018. szám) 5. szakasza 2. bekezdésének értelmében, Vajdaság Autonóm Tartomány jelen Hivatalos Lapjá-
ban nem tesszük közzé a Külön részt.
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ÁLTALÁNOS RÉSZ

TERMÉSZETI REZERVÁTUMOK INTÉZMÉNY

1114. Szabályzat a Ruszanda Természeti Park belső rendjéről 
és őrszolgálatáról

KÜLÖN RÉSZ

TARTOMÁNYI KORMÁNY

1115. Határozat a Vajdasági Onkológiai Intézet igazgatóbi-
zottsága elnökének és tagjainak felmentéséről

1116. Határozat a Vajdasági Onkológiai Intézet igazgatóbi-
zottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről

1117. Határozat a Vajdasági Onkológiai Intézet felügyelőbi-
zottsága elnökének és tagjainak felmentéséről

1118. Határozat a Vajdasági Onkológiai Intézet felügyelőbi-
zottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről

1119. Határozat a Vajdasági Tüdőgyógyászati Intézet igazga-
tóbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről

1120. Határozat a Vajdasági Tüdőgyógyászati Intézet igazga-
tóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről

1121. Határozat a Vajdasági Tüdőgyógyászati Intézet felügye-
lőbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről

1122. Határozat a Vajdasági Tüdőgyógyászati Intézet felügye-
lőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről

1123. Határozat a Vajdasági Szív- és Érrendszeri Betegségek 
Intézete felügyelőbizottsága tagjának felmentéséről

1124. Határozat a Vajdasági Szív- és Érrendszeri Betegségek 
Intézete felügyelőbizottsága tagjának kinevezéséről

1125. Határozat az újvidéki székhelyű Miloš Crnjanski Vajda-
sági Művelődési Központ igazgatóbizottsága tagjának 
felmentéséről

1126. Határozat a Nagykikinda Közegészségügyi Intézet 
igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentésé-
ről

1127. Határozat a Nagykikinda Közegészségügyi Intézet 
igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezésé-
ről

1128. Határozat a Nagykikinda Közegészségügyi Intézet fel-
ügyelőbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről

1129. Határozat a Nagykikinda Közegészségügyi Intézet fel-
ügyelőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről

TARTOMÁNYI OKTATÁSI‚ JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI – 

NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

1130. Határozat a Természet és társadalom 4 című általános 
iskolai negyedik osztályos tankönyvkészlet ruszin nyel-
vű fordítása kiadásának és használatának jóváhagyásá-
ról

1131. Határozat a Melléklet a román nép történelméből című 
általános iskolai hetedik osztályos nemzeti melléklet 
román nyelvű kézirata kiadásának és használatának jó-
váhagyásáról

1132. Határozat a Földrajz 8 című általános iskolai nyolcadik 
osztályos tankönyv horvát nyelvű fordítása kiadásának 
és használatának jóváhagyásáról

1133. Határozat a Képzőművészeti kultúra 2 című általános 
iskolai második osztályos tankönyv román nyelvű for-
dítása kézirata kiadásának és használatának jóváhagyá-
sáról

1134. Határozat a Történelem 7 című általános iskolai hetedik 
osztályos tankönyv román nyelvű fordítása kiadásának 
és használatának jóváhagyásáról

1135. Határozat a Számítástechnika és Informatika 2 című, 
gimnáziumi második osztályos tankönyv magyar nyel-
vű fordítása kiadásának és használatának jóváhagyásá-
ról

1136. Határozat a Földrajz 8 című általános iskolai nyolcadik 
osztályos tankönyv magyar nyelvű fordítása kiadásá-
nak és használatának jóváhagyásáról

1137. Határozat a Matematika 8 című általános iskolai nyolca-
dik osztályos tankönyvkészlet magyar nyelvű fordítása 
kézirata kiadásának és használatának jóváhagyásáról

HIRDETŐ RÉSZ

ZENTAI KÖZKÓRHÁZ

1138. Határozat a pecsét érvénytelenné nyilvánításáról
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