
 

 

 

 

 

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

11/2009. (IX. 15.) r e n d e l e t e  

 

 

 

a „Tápiószelei Agrobotanikus Kert Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület”  

védetté nyilvánításáról 

 

 

 

Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése, valamint a természet védelméről szóló 1996. 

évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 24. §. (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása 

alapján a következő rendeletet (továbbiakban: Rendeletet) alkotja: 

 

 

1. §. 

 

A Képviselő-testület a Rendelet 1 számú mellékletében felsorolt területeket védetté 

nyilvánítja „Tápiószelei Agrobotanikus Kert Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület” 

(továbbiakban: Agrobotanikus Kert) néven. A védett természeti terület határvonalának 

töréspont koordinátáit és a védett természeti terület áttekintő térképét a 2. számú melléklet 

tartalmazza. A védett természeti terület kiterjedése 98,7406 ha. 

  

2. §. 

 

A védetté nyilvánítás célja és indoka a terület természeti és táji értékeinek hosszú távú 

fenntartása, a terület értékes élőhelyeinek (gyepek, vizes területek) megőrzése, a védett 

növény- és állatfajok állományainak megóvása, az Agrobotanikus Kert értékeinek fenntartása 

– különös tekintettel az idős őshonos és idegenhonos fafajok egyedeire –, továbbá a 

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Földművelésügyi és Agrár-

környezetgazdálkodási Igazgatóság, Agrobotanikai Osztály genetikai erőforrások 

megőrzésével kapcsolatos munkájának elősegítése, többek között a kultúrnövény 

vadrokonfajok in situ megőrzésének biztosításán keresztül. 

 

3. §. 

 

(1) A védett természeti területtel kapcsolatos első fokú természetvédelmi hatósági jogkört a 

 Tvt. felhatalmazása alapján a jegyző gyakorolja. 

(2) A védett természeti terület használata, az ott folyó gazdasági és egyéb tevékenységek  

során a Tvt. védett természeti területekre vonatkozó szabályait (Tvt. 31-41. §) kell 

alkalmazni. 

(3) A jegyző korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja a védett természeti területet  

károsító, vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységet. Az erről szóló határozat – a védett  

természeti terület közvetlen, vagy súlyos sérelme, illetve veszélyeztetése esetén - azonnal  



végrehajthatónak nyilvánítható. 

(4) A védett természeti területre vonatkozó egyéb előírások tekintetében a természetvédelmi  

kezelési tervdokumentációban foglaltakat kell alkalmazni. A védett természeti területre  

vonatkozó kezelési tervdokumentációt a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

4. § 

 

(1) A védett természeti terület természetvédelmi kezelői feladatait a MgSzH Központ,  

Földművelésügyi és Agrár-környezetgazdálkodási Igazgatóság, Agrobotanikai Osztálya  

gyakorolja. 

(2) A védett természeti terület megóvását, őrzését, fenntartását, kezelését, valamint  

helyreállítását – a természetvédelmi hatósági jogkör gyakorlójának irányításával – a 

védett természeti terület kezelője látja el. 

(3) A rendes gazdálkodás körébe tartozó tevékenység anyagi fedezetét a természetvédelmi  

kezelő biztosítja. A rendes gazdálkodás körét meghaladó, a természet értékeinek 

megóvását szolgáló feladatok ellátásának anyagi fedezetét az Önkormányzat éves 

költségvetésében biztosítja. 

 

5. §. 

(1) Aki a védett természeti területet részben vagy egészben megsemmisíti, megrongálja,  

rendeltetéstől eltérően használja, illetve azzal összefüggésben engedélyhez kötött  

tevékenységet engedély nélkül végez – amennyiben cselekménye súlyosabban nem  

minősül – szabálysértést követ el, és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) A természetvédelmi hatóság részéről kiszabott bírságokból befolyt összeget az érintett  

természeti érték kezelésére, fenntartására, helyreállítására kell fordítani. 

 

6. §. 

 

(1) A terület védetté nyilvánításának tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A  

bejegyzést a jegyző hivatalból kezdeményezi. A védettség bejegyzésének esetleges 

elmaradása a védettség hatályát nem érinti. 

(2) A védett természeti területet „Természetvédelmi Terület” feliratú táblákkal kell  

megjelölni. A táblák elhelyezése, karbantartása, pótlása a természetvédelmi kezelő 

feladata. 

 

7. §. 

 

E rendelet 2009. szeptember 15-én lép hatályba.  

 

Tápiószele, 2009. szeptember 14. 

 

 

 

 

 K o v á c s   Ferenc s.k. T ó t h   Julianna s.k. 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

Záradék: 



 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Tápiószele, 2009. szeptember 15. 

 

 

 

 

    T ó t h   Julianna s.k. 

            jegyző 



 

1. számú melléklet 

 

 

 

A Tápiószelei Agrobotanikus Kert Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület 

ingatlan nyilvántartási helyrajzi számai 

 

 

 

Település 

neve 

Helyrajzi 

szám 

Kiterjedés 

(ha) 

Művelési 

ág 

Tulajdonos Kezelő 

Tápiószele 09 0,1564 Kivett 

árok 

Nagyközségi 

Önkormányzat 

Nagyközségi 

Önkormányzat 

Tápiószele 010/1a 5,2105 Gyep 

(rét) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 010/1c 0,1345 Kivett 

saját 

használat

ú út 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 010/1d 0,2442 Nádas 

(községi 

mintatér) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 010/2a 20,6203 Gyep (rét 

– községi 

mintatér) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 010/2b 0,4215 Kivett 

saját 

használat

ú út 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 010/2c 2,3164 Gyep 

(rét) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 011 0,2866 Kivett 

árok 

Nagyközségi 

Önkormányzat 

Nagyközségi 

Önkormányzat 

Tápiószele 012/1d 0,3554 Gyep 

(legelő) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 012/4a 1,7166 Kivett 

közpark 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 013 1,8882 Kivett 

saját 

használat

ú út 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 015/1b 0,1507 Kivett 

közpark 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 015/2p 0,7574 Kivett 

közpark 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 



Hivatal Központ  

Tápiószele 073/3b 3,7322 Gyep 

(legelő) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 073/3c 0,5179 Gyep 

(rét) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 073/3d 0,6294 Gyep 

(rét) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 075a 0,2618 Gyep 

(legelő) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 075b 1,6573 Gyep 

(rét) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 076 0,1036 Kivett 

árok 

Nagyközségi 

Önkormányzat 

Nagyközségi 

Önkormányzat 

Tápiószele 077b 0,2636 Kivett 

saját 

használat

ú út 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 077c 0,3590 Gyep 

(legelő) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 079/1b 0,4687 Kivett 

épület és 

udvar 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 079/1c 11,5359 Kivett 

épület és 

udvar 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 079/1f 2,6378 Gyep 

(legelő) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 079/1g 0,1964 Kivett 

saját 

használat

ú út 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 079/1h 0,7222 Gyep 

(rét) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 079/1k 0,7977 Gyep 

(rét) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 079/2d 1,6674 Gyep 

(rét) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 080/1b 0,4280 Nádas Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 080/1c 1,6609 Gyep Magyar Állam Mezőgazdasági 



(rét) Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 080/2b 1,6757 Gyep 

(rét) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 081 0,2420 Kivett 

árok 

Nagyközségi 

Önkormányzat 

Nagyközségi 

Önkormányzat 

Tápiószele 082a 14,2158 Gyep 

(legelő) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 082b 0,8028 Gyep 

(rét) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 084c 1,1391 Gyep 

(rét) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 090b 0,7114 Gyep 

(legelő) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 091 0,5168 Kivett 

árok 

Nagyközségi 

Önkormányzat 

Nagyközségi 

Önkormányzat 

Tápiószele 092 6,7614 Gyep 

(legelő) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 093/1b 1,3106 Gyep 

(rét) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 094b 1,2531 Gyep 

(rét) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 094c 0,2255 Kivett 

Árok 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 094d 0,1953 Gyep 

(rét) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 094f 3,5643 Gyep 

(rét) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 095/3a 2,2098 Gyep 

(legelő) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 095/3c 1,6394 Gyep 

(rét) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

Tápiószele 095/3d 0,3791 Gyep 

(rét) 

Magyar Állam Mezőgazdasági 

Szakigazgatási 

Hivatal Központ  

 

 

 



 

 

A Tápiószelei Agrobotanikus Kert Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület 

művelési ágak összesítése 

 

 

 

Művelési ág Területnagyság (ha) 

Gyep (legelő) 31,2446 

Gyep (rét) 27,1391 

Gyep (rét – községi mintatér) 20,6203 

Kivett árok 1,5309 

Kivett épület és udvar 12,0046 

Kivett közpark 2,6247 

Kivett saját használatú út 2,9042 

Nádas 0,4280 

Nádas (községi mintatér) 0,2442 

Összesen 98,7406 

 



 

2. számú melléklet 

 

 

A védett természeti terület határvonalának töréspont koordinátái (EOV) 

 

712868, 224297 

712485, 223788 

713516, 222883 

714313, 223350 

715066, 223010 

715307, 223661 

714835, 223902 

714010, 224078 

713612, 224180 

713418, 223791 

 

 

A védett természeti terület áttekintő térképe 

 

 



 

3. számú melléklet  
 

 

A védett természeti területre vonatkozó kezelési tervdokumentáció 
 

 

Élőhelyek kezelése, fenntartása 

 

1.1. Vizes területek 

a) Tavak (két tó) 

 A tavakkal kapcsolatos legfontosabb természetvédelmi kezelési tevékenységek a 

 következők: 

- eutrofizációs folyamat lassítása: a bekerülő elhalt levélzet eltávolítása (lehetőség 

szerint – első tó), mikrobiológiai iszaplebontás, nádas helyenkénti, időszakos 

gyérítése (késő ősszel, elsősorban az első tónál, egyszerre legfeljebb a nádassal 

borított terület harmadán) 

- Tápió-vidékre jellemző őshonos halfajok telepítése 

- tájképi szempontból kifogásolható, régi, düledező épület lebontása 

- a tó mellett húzódó közép-távfeszültségű légvezeték föld alatti elhelyezése 

- a tó mellett elhelyezkedő erdei fenyves erdő folyamatos lecserélése őshonos 

fajokkal 

- inváziós fajok (különösen zöld juhar (Acer negundo), bálványfa (Ailanthus 

altissima), akác (Robinia pseudo-acacia)) irtása, visszaszorítása, lecserélése 

őshonos fafajokra 

- költési időben a zavaró tevékenység (pl. csónakázás, stb.) korlátozása, tiltása 

- horgászás, halászat tiltása 

- a tó környékén növényvédőszer- és műtrágya használat tiltása. 

b) Vízelvezető csatornák, árkok 

 Ezekkel az élőhelyekkel kapcsolatos legfontosabb természetvédelmi kezelési 

 tevékenységek a következők: 

- kommunális hulladék eltávolítása  

- vízvisszatartás megoldása műtárgyak, esetleg ideiglenes zsákolások 

elhelyezésével 

- kotrásuk, illetve egyéb fenntartási tevékenységek (pl. cserjeirtás) élővilág-védelmi 

szempontból kerülendő. 

 

1.2. Gyepterületek 

 A gyepterületekkel kapcsolatos legfontosabb természetvédelmi kezelési 

 tevékenységek a következők: 

- megfelelő kaszálási rend (időpont, eszköz) kidolgozása – kaszálás legkorábbi 

időpontja 06. 15., vadriasztólánc használata kötelező, a kaszálandó terület 10%-át 

a mozaikosság fenntartása érdekében változó foltméretben vissza kell hagyni, 

éjszakai munkavégzés kerülendő 

- inváziós fajok, gyomok irtása, visszaszorítása (Szárazabb gyepterületeken a 

selyemkóró (Asclepias syriaca), a magas aranyvessző (Solidago gigantea) és a 

kanadai betyárkóró (Conyza canadensis) terjedése jelent gondot, nedvesebb 

területeken a gyalogakác (Amorpha fruticosa) terjed.) 

- gépjármű, munkagépek indokolatlan használatának tiltása gyepeken (Ez egyrészt, 

főleg szikes területen keréknyomokat okoz, másrészt a földön fészkelő 



madárfajok (pl. mezei pacsirta – Alauda arvensis) fészkelését, a fészkelés sikerét 

zavarja  

- műtrágyázás, növényvédőszer-használat, felülvetés elkerülése. 
 

1.3.  Szántók 

A védelemre tervezett területen a kataszteri nyilvántartásban szereplő szántóterület 

nincs, viszont a 082, 092, 015/2p, 079/1c hrsz-ú ingatlanokon mintegy 10 ha 

kiterjedésben találunk a valóságban szántóként művelt területrészeket. Ezeket 

középtávon célszerű lesz az ingatlan nyilvántartásban feltüntetni, esetleg a 

kedvezőtlenebb termőképességű, zárvány jellegű szántókat visszagyepesíteni. 

A tervezett védett természeti területen található szántókon a legfontosabb kezelési 

tevékenységek a következők: 

- Kerülni kell a szomszédos gyepterületek beszántását. 

- Lehetőség szerint minimalizálni kell a felhasznált műtrágyák mennyiségét. 

- Amennyiben lehetséges, úgy ajánlott a zöld kategóriás növényvédő szerek 

használata. 

 

1.4. Agrobotanikus Kert 

 Az Agrobotanikus Kert fenntartásával kapcsolatos legfontosabb kezelési 

 tevékenységek a következők: 

- az elpusztult, kiszáradt vagy személyi sérülést okozható fák eltávolítása, újakkal 

történő pótlása 

-  régi, idős fák ápolása 

- Agrobotanikus Kert unikális értékeinek megóvása (ezen értékek kiemelt 

gondozása) 

- A gyűjtemény bővítése: új fajok telepítése, egyes fajok, fajcsoportok minél 

teljesebb fokú megóvása 

- Tápió-vidékre jellemző őshonos fa-és cserjefajok telepítése 

- a park folyamatos gondozása (fűvágás, levelek összeszedése, gyomok irtása 

esztétikai funkciójának minél teljesebb kiemelése).  

 

1.5.  Utak, fasorok, mezsgyesávok 

A fasorok, mezsgyesávok fenntartásával kapcsolatos legfontosabb kezelési 

tevékenységek a következők: 

- a főépülethez vezető, bekötőutat szegélyező mintegy 2 km hosszú, hibrid 

nyárfasor gondozásának megoldása 

- a hátsó kapuhoz (Jászberényi-út) vezető utat szegélyező nyárfasor fenntartási 

munkálatainak megoldása (pótlása/folyamatos cseréje őshonos nyárfajokra, 

bálványfa irtása)  

- többi élőhelyen inváziós fajok visszaszorítása. 

 

1.6. Kivett épület és udvar 

A tervezett védett természeti területen található épületek, építmények és egyéb 

infrastruktúrális elemek használata, karbantartása, felújítása során kerülni kell a 

szomszédos természetszerű élőhelyek károsítását. 

 

 


