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На основу члана 43. став 3. Закона о заштити животне средине («Сл. гласник РС», бр. 66/91, 83/92, 13/93, 

67/93, 48/94, 53/95) и сходно члану 129. став 1. тачка 2. Закона о заштити животне средине («Сл. гласник РС», бр. 

135/2004) и члана 95. Статута општине Кањижа («Сл. лист општине Кањижа», бр. 13/02 и 05/03) Скупштина општине 

Кањижа на седници одржаној 13. маја 2005. године  доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ «КАМАРАШ» 

 

Члан 1. 

Комплекс влажних станишта на тромеђи Суботичко-Хоргошке пешчаре, лесне терасе Тисе и алувијалне равни 

ставља се под заштиту као значајно природно добро и сврстава у III категорију заштите као Парк природе «Камараш» 

(у даљем тексту: парк природе «Камараш»). 

 

Члан 2. 

Парк природе «Камараш» ставља се под заштиту ради очувања влажних станишта као рефугијума природних 

реткости и врста од међународног значаја и еколошког коридора од међународног значаја који повезује Специјални 

резерват природе «Селевењске пустаре» и заштићено природно добро «МАDARASZ-TO» у Мађарској са долином 

реке Тисе. 

 

Члан 3. 

Парк природе «Камараш» је на подручју општине Кањижа, односно катастарске општине Хоргош, површине 

267,96 ха од тога је у државној својини 211,05 ха а у приватној својини 56,90 ха. 

Заштитна зона парка природе «Камараш» обухвата површину од 338 ха. 

Опис граница Парка природе «Камараш» и његове заштитне зоне са графичким приказом, одштампан је уз 

ову Одлуку и чини њен саставни део. 

 

 

Члан 4. 

На подручју Паркa природе «Камараш» установљава се: 

1) режим заштите II степена који обухвата влажне ливаде и пашњаке, источни део парк-шуме Камараш и 

тршћаке са мозаиком мочварних заједница површине од 78,25 ха. 

2) режим заштите III степена који обухвата површину од 189,71 ха. 

 

Члан 5. 

На подручју Парка природе «Камараш», забрањује се: 

1) узнемиравање, сакупљање и уништавање дивље флоре и фауне, осим у научноистраживачке сврхе у циљу 

унапређења природних вредности; 

2) уношење алохтолних врста биљака и животиња, изузев парковских површина; 

3) паљење вегетације осим у циљу усмеравања сукцесије природне вегетације као мера заштите; 

4) пошумљавање станишта под травнатом вегетацијом; 

5) лов, осим за потребе одржавања здравственог стања и оптималне бројности дивљачи; 

6) привредни риболов; 

7) прихрањивање риба у језеру Камараш; 

8) сваки вид коришћења воде из језера Камараш и прве фреатске издани; 

9) одвођење или превођење воде привременог водотока Фољо; 

10) изградња заливних система; 

11) свако упуштање воде испод II класе квалитета (β мезосапробна) у систем канала повезаних са водотоком Фољо и 

језером Камараш; 

12) извођење хидромелиорационих радова који би довели до смањења нивоа подземних вода (прокопавање нових 

канала, продубљивање постојећих и др.); 

13) промена морфологије терена (раскопавање и насипање обала, отварање позајмишта песка/леса и сл.) осим у циљу 

побољшања хидролошких и еколошких услова станишта; 

14) експлоатација нафте, гаса, минералних сировина, тресета и грађевинског материјала; 

15) извођење геолошких и других истражних радова који нису у циљу унапређења природних и културних вредности 

добра; 

16) изградња нових објеката (ниско и високоградње), осим привремених за потребе спровођења мера заштите и 

унапређења добра; 

17) код реконструкције објеката повећање постојеће спратности и габарита; 

18) промена намене земљишта у смеру интензивнијег коришћења (изградња рибњака,  –претварање ливада и пашњака 

у обрадиво земљиште, претварање других типова пољопривредног земљишта у воћњаке и винограде); 

19) отварање депонија и депоновање чврстог и течног отпада; 

20) свако загађивање животне средине и извођење свих других радова које потенцијално могу угрозити заштићено 

природно добро. 

 



На подручју режима заштите II степена поред забрана из става 1. овога члана: 

1. забрањено је: 

1) паљење вегетације; 

2) лов, осим санитарног; 

3) постављање хранилица за дивљач; 

4) држање и кретање чамаца у води; 

5) улазак посетилаца без водича у период од 1. фебруара до 31. јула; 

6) туристичке и рекреативне активности; 

7) камповање и ложење ватре; 

8) активности на води, осим за потребе спровођења мере заштите, научно-истраживачких радова и 

едукације; 

9) спортски риболов; 

10) изградња молова и реконструкција грађевиснких објеката; 

11) кошење тешком механизацијом; 

12) кошење у генеративном периоду и без примене заштитних мера за  фауну; 

13) сеча трске, осим по програму заштите и развоја природног добра; 

14) испаша, осим по програму заштите и развој природног добра; 

15)  примена хемијских средстава, минералних и органских ђубрива, осим за циљеве активне заштите 

природних реткости. 
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2. На подручју Парка природе «Камараш» обезбеђује се:  

– одржавање оптималног стања фрагментираних станишта природних реткости мерама активне заштите (очувати 

нетакнутост 20% тршћака и 10% слатина);  

– откуп површина у циљу рестаурације станишта и формирања заштитних појасева;  

– сузбијање инвазивних врста;  

– одржавање и ревитализација фрагмената шумарака врбе иве и пољког јасена на забареним теренима; 

– подухвати реинтродукције биљних и животињских врста и ревитализације станишта; 

– усмеравање стуктуре и сукцесије природне вегетације; постављање вештачких дупљи, вештачких острвца и 

хранилице за природне реткости; унапређивање постојећих и формирање нових еколошких коридора према 

другим природним добрима и према Тиси; 

– ревизија пројеката и програма управљања водним режимом подручја и њихово прилагођавање садашњим 

наменама простора;  

– одржавање оптималног водног режима у складу са природном хидролошком динамиком подручја;  

– измуљивање језера Камараш и Кендереш; ревитализација водотока Фољо у оквиру прекограничног пројекта;  

– уређење и коришћење простора у складу са  капацитетом простора а у циљу очувања и унапређења природних и 

културних вредности;  

–  просторно и сезонски ограничена презентација природних и културних вредности; 

–  формирање ветрозаштитних појасева аутохтоним врстама у складу са интересима очувања биодиверзитета 

подручја;  

– одржавање и ревитализација шумских површина; контролисано сечење трске;  

– контролисана испаша и кошење ливада; успостављање мониторинга, са приоритетом праћења стања  природних 

реткости и хидролошких карактеристика;  

– научноистраживачки и образовни рад и презентација природних и културних вредности, 

– а у режиму заштите III степена и 

– одређивање и уређење простора за туристичке и спортско-рекреативне активности; реконструкција 

хортикултурног наслеђа;  

– уређење и реконструкција старих туристичких објеката у традиционалном стилу; 

– одржавање отворених водених површина на местима предвиђеним за рекреацију; 

– изградња ограниченог броја типских, дашчаних молова; 

– спортски риболов;  

– коришћење пољопривредног земљишта и сточарство на традиционалан начин; интегрална пољопривреда и 

производња здраве хране. 

 

Члан 6. 

На подручју заштитне зоне Парка природе «Камараш» забрањено је: 

1) уношење  агресивних (инвазивних) алохтоних врста; 

2) радови који негативно утичу на хидролошки режим природног добра; 

3) проширење грађевинске зоне и изградња објеката изван грађевинског подручја, утврђених посебним 

планским и урбанистичким документима; 

4) подизање индустријских и других објеката и извођење радова који нарушавају еколошки или визуелни 

интегритет подручја; 

5) депоновање чврстог и течног отпада. 

 

Члан 7. 

 Заштита и развој Парка природе «Камараш» спроводи се према Програму заштите и развоја. 

 Програм из става 1. овог члана садржи нарочито: циљеве, приоритетне задатке и активности на спровођењу 

режима заштите из члана 5. ове Одлуке, задатак у заштити аутохтоних екосистема, регулисању подземних вода и 

водног режима, задатке у спровођењу научноистраживачких, културних, васпитно-образовних, информативно-

пропагандних и других активности, средства потребна за реализацију Програма, као и начин њиховог обезбеђења. 

 Програм из става 1. овог члана доноси се за период од пет година, а остварује Годишњим програмом који 

садржи задатке и послове који се реализују у текућој години, динамику њиховог извршавања и висину потребних 

средстава. 

 На програм из става 1. овог члана, на који су претходно прибављена мишљења општинских органа управе 

надлежних за послове пољопривреде, водопривреде, шумарства, урбанизма, науке, просвете и културе, сагласност 

даје општински орган управе надлежан за послове  заштите животне средине. 

 

Члан 8. 

 О Парку природе «Камараш» стара се Удружење грађана за заштиту животне средине и познавање завичаја 

«IRINGÓ», Хоргош (у даљем тексту: Старалац). 
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Члан 9. 

Старалац у обављању послова заштите и развоја Парка природе «Камараш» обезбеђује спровођење 

прописаних режима заштите и очувања природног добра, научно-истраживачких, културних, васпитно-образовних, 

иформативно-пропагандних и других активности, доноси средњорочни и годишњи програм заштите и развоја. 

Старалац подноси извештај о остваривању програма из члана 7. ове Одлуке до 15. децембра за текућу годину 

Општинском органу управе надлежном за послове заштите животне средине. 

 

Члан 10. 

Старалац у обављању послова заштите и развоја Парка природе «Камараш» обезбеђује обележавање парка 

природе «Камараш», унутрашњи ред и чуварску службу у складу са актом који доноси, уз сагласност општинског 

органа управе надлежног за послове заштите природе. 

Актом из става 1. овог члана уређују се правила за спровођење режима заштите и развоја, а нарочито: начин и 

услови кретања и боравка посетилаца, начин и услови коришћења ловне и риболовне фауне, пашњака, лековитог 

биља, шумских плодова, рекреативних и других јавних површина, начин и услови постављања информативних и 

других ознака, мера заштите приликом обављања научних истраживања и извођења истражних радова, обављање 

туристичких, угоститељских услуга и других делатности и посебне забране и ограничења у спровођењу режима 

заштите. 

Правила одређена актом из става 1. овог члана и друге неопходне информације за спровођење режима 

заштите,  Старалац је дужно да на погодан начин јавно огласи тако да буду доступна корисницима и посетиоцима. 

 

Члан 11. 

Средства за заштиту Парка природе «Камараш» обезбеђују се из прихода остварених обављањем делатности 

Стараоца, из средстава у буџету општине и из других извора у складу са законом. 

 

Члан 12. 

Програм из члана 7. ове одлуке Старалац ће донети у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове 

одлуке, а годишњи Програм у року од 90 дана од дана ступања на снагу средњорочног програма. 

До доношења програма из члана 7. ове Одлуке, Старалац може послове заштите обављати према привременом 

програму заштите и развоја који доноси у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 13. 

Просторни и урбанистички планови, шумске, ловне, риболовне, водопривредне, пољопривредне и друге 

основе и програми који обухватају заштићено подручје морају бити усаглашени са програмом заштите и развоја из 

члана 7. ове Одлуке. 

 

Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Кањижа». 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

Број: 501–8/2005–I 

Дана: 13. маја 2005. године  

К а њ и ж а 

Председник СО: 

 

 

 

   Добо Шандор с. р.  

 



43. 
 

A környezetvédelmi törvény 43. szakaszának 3. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 66/91., 83/92., 13/93., 67/93., 

48/94 és 53/95. sz.) alapján, a környezetvédelmi törvény 129. szakasza 1. bekezdése 2. pontjának (Az SZK Hiv. Közlönye, 

135/04.  sz) megfelelően és Magyarkanizsa község alapszabályának 85. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 13/02. és 

5/03. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2005. május 13-án tartott ülésén meghozza az alábbi 

 

R E N D E L E T E T 

A KAMARÁS TERMÉSZETI PARK VÉDELMÉRŐL 

 

1. szakasz 

A képviselő-testület a szabadka–horgosi homokvidék, a tiszai löszterasz és az alluviális síkság hármashatárán levő 

nedves élőhelyek együttesét – jelentős természeti értékként – védelem alá helyezi, és Kamarás Természeti Park néven (a 

továbbiakban: Kamarás Természeti Park) III. védelmi kategóriába sorolja be. 

 

2. szakasz 

A Kamarás Természeti Parkot a képviselő-testület azért helyezi védelem alá, hogy megóvja a nemzetközi jelentőségű 

természeti ritkaságok és fajták menedékhelyéül szolgáló nedves élőhelyeket és azt a nemzetközi jelentőségű környezetvédelmi 

folyosót, amely a Szelevényi puszták különleges természeti rezervátumot és a magyarországi Madarász-tó védett természeti 

területet összekapcsolja a Tisza völgyével. 
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3. szakasz 

A Kamarás Természeti Park Magyarkanizsa község, illetve Horgos kataszteri község területén fekszik, 267,96% 

hektáros alapterületéből 211,05 hektár állami, 56,90 hektár pedig magántulajdonban van. 

A Kamarás Természeti Park védőövezete 338 hektár területre terjed ki. 

A Kamarás Természeti Park határainak és védőövezetének leírása – ezek grafikai ábrázolásával együtt – e rendelet 

mellékletében található, és annak elválaszthatatlan része. 

 

4. szakasz 

A Kamarás Természeti Park területén a képviselő-testület által megállapított oltalmi fokozatok: 

1) másodfokú védelem alá esnek 78,25 hektár területen a nedves kaszálók és legelők, a kamarási parkerdő keleti része 

és a mozaikos elrendezésű mocsári életközösségeket magukban foglaló nádasok,  

2) harmadfokú védelem alá 189,71 hektár terület esik. 

 

5. szakasz 

A Kamarás Természeti Park területén tilos  

1) megzavarni, begyűjteni és megsemmisíteni a vadon élő növény- és állatvilágot, kivéve, ha az a természeti értékek 

előmozdítása érdekében tudományos kutatási célt szolgál; 

2)  allochton (más helyről odaszállított) növény- és állatfajtákat bevinni – a parkterületek kivételével, 3) a növényzetet 

meggyújtatni, kivéve, ha az védelmi intézkedésként a természetes vegetáció átörökítésének irányítását szolgálja; 

4) a füves vegetációval fedett élőhelyeket erdősíteni; 

5) vadászni, kivéve, ha az a vadállomány egészségi állapotának és optimális népességének fenntartását szolgálja; 

6) a gazdasági halászat; 

7) a Kamarás-tóban a halakat etetni; 

8) a Kamarás-tó és az első freatikus (gőz hajtotta) forrás vizét bármilyen formában használni; 

9) a Folyó-semlyék (ideiglenes vízfolyás) vizét el- vagy átvezetni; 

10) öntözőrendszert kiépíteni; 

11) második minőségi osztály alatti kategóriába tartozó (β mezoszaprob) vizet bármilyen módon a Folyó-semlyékkel és a 

Kamarás-tóval összeköttetésben álló csatornarendszerbe bocsátani; 

12) olyan hidromeliorációs munkálatokat kivitelezni, amelyek csökkentenék a felszín alatti vizek szintjét (új csatornák ásása, a 

meglevők kimélyítése stb.); 

13) a terep morfológiáját megváltoztatni (partot elhordani és feltölteni, homok- és löszbányát nyitni stb.), kivéve, ha az az 

élőhelyek hidrológiai és ökológiai feltételeinek javítását szolgálja; 

14) kőolojat, földgázt, ásványi nyersanyagot, tőzeget és építőanyagot kitermelni; 

15) földtani és egyéb kutatómunkálatokat végezni, ha azok nem a terület természeti és művelődési értékeinek előmozdítását 

szolgálják; 

16) új építményeket létesíteni (mély- és magasépítészetieket), kivéve a terület védelmére és előmozdítására irányuló 

intézkedések végrehajtását szolgáló ideiglenes építményeket; 

17) építmények átépítésekor megnövelni a mostani szintszámot és térfogatot; 

18) földterület rendeltetését belterjesebb hasznosítás irányában megváltoztatni (halastó létesítése, kaszáló és legelő átalakítása 

művelt földterületté, egyéb mezőgazdasági földterületek átalakítása gyümölcsössé és szőlővé); 

19) szemétlerakót nyitni, szilárd és folyékony hulladékot lerakni; 

20) a környezetet bármilyen formában szennyeezni és minden egyéb munkálatot végezni, amely esetleg veszélyeztetheti a 

védett természeti területet. 

 

A másodfokú védelem alá tartozó területen a jelen szakasz 1. bekezdésébe foglalt tilalmakon kívül: 

1. tilos: 

1) a növényzetet meggyújtani; 

2) a vadászat, az egészségügyi célzatú kivételével; 

3) a vadak számára etetőket felállítani; 

4) a vízen csónakot tartani és vele közlekedni; 

5) a február 1-jétől július 31-éig terjedő időszakban látogatóknak vezető nélkül a területre belépni; 

6) idegenforgalmi szabadidős tevékenységet folytatni;  

7) táborozni és tüzet gyújtani; 

8) a vízen tevékenységeket folytatni, kivéve azokat, amelyek a védelmi intézkedések foganatosítását, a tudományos 

kutatómunkát és a képzést szolgálják; 

9) sporthorgászatot folytatni; 

10) mólókat építeni és építményeket átépíteni; 

11) nehézgépekkel kaszálni; 

12) generatív időszakban és növényvédelmi intézkedések alkalmazása nélkül kaszálni; 

13) nádat kivágni, kivéve a természeti terület védelmi és fejlesztési programja szerinti vágást; 
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14) legeltetni, kivéve a természeti terület védelmi és fejlesztési programja szerinti legeltetést; 

15) vegyszereket és ásványi szerves trágyát használni, kivéve, ha az a természeti ritkaságok aktív védelmét 

szolgálja. 

2. A Kamarás Természeti Park területén biztosítani kell: 

– aktív védelmi intézkedésekkel a természeti ritkaságok fragmentált élőhelyein uralkodó optimális állapot fenntartását 

(megőrizni a nádasok 20%-ának és a szikesek 10%-ának érintetlenségét); 

– az élőhelyek helyreállítása és védőövezetek kialakítása érdekében bizonyos területek fölvásárlását; 

– a betolakodó fajták irtását; 

– az elmocsarasodott területeken a fűzfélék és a pannon mezei kőris alkotta ligetek fenntartását és újjáélesztését; 

– a növény- és állatfajták ismételt bevezetésére és az élőhelyek újjáélsztésére irányuló vállalkozásokat; 

– a természetes vegetáció szerkezetének és folyamatosságának irányítását; 

– mesterséges üregek, mesterséges szigetek és etetőhelyek kialakítását a természeti ritkaságok részére; 

– a többi természeti területhez és a Tiszához vezető meglevő ökológiai folyosók előmozdítását és újak kialakítását; 

– a terület vízgazdálkodási rendjének irányítására vonatkozó projektumok és programok fölülvizsgálatát és a terület mostani 

rendeltetéséhez igazítását; 

– az optimális vízgazdálkodási rend fenntartását a terület természetes hidrológiai dinamikájával összhangban; 

– a Kamarás-tó és a Kenderes iszaptalanítását; 

– határon átnyúló projektum keretében a Folyó-semlyék újjáélesztését; 

– a területnek a térség kapacitásával összhangban, a természeti és művelődési értékek megőrzése és előmozdítása céljából 

történő rendezését és hasznosítását; 

– a természeti és művelődési értékek bemutatásának térbeli és idényjellegű korlátozását; 

– őshonos fajtákból szélvédő sávok kialakítását a terület biológiai sokféleségének megőrzésével kapcsolatos érdekkel 

összhangban; 

– az erdőterületek fenntartását és újjáélesztését; 

– a nádvágás ellenőrzését; 

– a legeltetés és a kaszálás ellenőrzését; 

– monitoring felállítását, amelynek során a természeti ritkaságok állapotának és a hidrológiai jellemzőknek a figyelemmel 

kísérése élvez elsőbbséget; 

– a természti és művelődési értékek tudományos kutatását, a velük kapcsolatos képzést és bemutatásukat: 

– a harmadfokú védelem keretében pedig még:  

– – az idegenforgalmi, sport- és szabadidős tevékenységeket szolgáló területek kijelölését és rendezését; 

– a kertészeti örökség helyreállítását; 

– a régi idegenforgalmi építmények hagyományos stílusban történő rendezését és helyreállítását; 

– a nyílt vízfelületek fenntartását a szabadidős tevékenységre előirányzott helyeken; 

– korlátozott számú típusjellegű deszkamóló megépítését; 

– a sporthorgászatot; 

– a mezőgazdasági földterület hagyományos módón történő hasznosítását és az ilyen jellegű állattenyésztést; 

– az integrált mezőgazdaságot és az egészséges élelmiszertermelést. 
 

6. szakasz 

A Kamarás Természeti Park védőövezetének területén tilos: 

1) agresszív (betolakodó) allochton fajtákat behurcolni; 

2) a természeti terület vízgazdálkodási rendjét károsan befolyásoló munkálatokat végezni; 

3) az építési övezetet kibővíteni, a külön terv- és városrendezési dokumentumokban megállapított építési területen kívül 

építményeket emelni; 

4) ipari és egyéb építményeket emelni, a terület környezeti vagy külső megjelenésbeli egységét megbontó munkálatokat 

végezni; 

5) szilárd és folyékony hulladékot lerakni. 
 

7. szakasz 

A Kamarás Természeti Park védelmét és fejlesztését a védelmi és fejlesztési program szerint kell folytatni.  

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti programnak különösen a következőket kell tartalmaznia: a jelen rendelet 5. 

szakaszában foglalt védelmi rend végrehajtásának céljait, kiemelt feladatait és tevékenységeit, az őshonos ökoszisztémák 

megvédésének, a felszín alatti vizek és a vízgazdálkodási rend szabályozásának feladatait, a tudományos kutató-, a művelődési, 

a nevelési-oktatási, a tájékoztató- és propaganda- és egyéb tevékenységek folytatásának feladatait, a program megvalósításához 

szükséges pénzeszközöket, valamint azok biztosításának módját. 

A  jelen szakasz 1. bekezdése szerinti programot ötéves időszakra kell meghozni, valóra váltására pedig éves 

programot kidolgozni, amely tartalmazza a folyó évben teljesítendő feladatokat és teendőket, a teljesítésük ütemét és a 

szükséges pénzeszközök mértékét. 

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti programot – amelyhez előzetesen beszerezték a mezőgazdasági, 

vízgazdálkodási, erdészeti, városrendezési, tudományos, közoktatási és művelődési ügyekben hatáskörrel rendelkező községi 

közigazgatási hatóságok véleményét – a környezetvédelmi ügyekben hatáskörrel rendelkező községi közigazgatási hatóság 

hagyja jóvá. 
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8. szakasz 

A Kamarás Természeti Parkról a horgosi IRINGÓ Környezetvédő és Honismereti Civil Szervezet gondoskodik (a 

továbbiakban: kezelő). 

9. szakasz 

A Kamarás Természeti Park védelmével és fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása során a kezelő gondoskodik a 

természeti terület előírt védelmi és oltalmi rendjének végrehajtásáról, a tudományos kutató-művelődési, nevelési-oktatási, 

tájékoztatási, propaganda- és egyéb tevékenységek lebonyolításáról, középtávú és éves védelmi és fejlesztési tervet hoz. 

A jelen rendelet 7. szakasza szerinti program teljesítéséről a kezelő a folyó évre december 15-éig jelentést terjeszt a 

környezetvédelmi ügyekben hatáskörrel rendelkező községi közigazgatási hatóság elé. 
 

10. szakasz 

A Kamarás Természeti Park védelmi és fejlesztési teendőinek ellátása során a kezelő – a környezetvédelmi ügyekben 

hatáskörrel rendelkező községi közigazgatási hatóság jóváhagyásával önmaga által meghozott jogszabállyal összhangban – 

gondoskodik a Kamarás Természeti Park megjelöléséről, belső rendjéről és az őrzésére rendelt szolgálatról. 

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jogszabállyal rendezni kell a védelem és fejlesztés rendjének végrehajtására 

irányuló szabályokat, különösen: a látogatók közlekedésének és ott-tartózkodásának módját és feltételeit, a vadászati és 

horgászati állatvilág, a legelők, a gyógynövények, az erdei termések, a szabadidős és egyéb közterületek használatának módját 

és feltételeit, a tájékoztató és egyéb táblák elhelyezésének módját és feltételeit, a tudományos kutatások végzésekor, 

kutatómunkálatok kivitelezésekor érvényes védelmi intézkedéseket az idegenforgalmi, vendéglátási szolgáltatások és egyéb 

tevékenységek ellátását és a védelmi rend végrehajtásában érvényes külön tilalmakat és korlátozásokat. 

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jogszabályban meghatározott szabályokat és a védelmi rend végrehatásában 

nélkülözhetetlen egyéb információkat a kezelő arra alkalmas módon köteles nyilvánosan közzétenni, hogy azok a használók és 

a látogatók számára hozzáférhetők legyenek. 
 

11. szakasz 

A Kamarás Természeti Park védelméhez szükséges eszközöket a kezelő által folytatott tevékenységből származó 

bevételből, a községi költségvetésben elkülönített eszközökből és törvénnyel összhangban egyéb forrásokból kell biztosítani. 

12. szakasz 

A jelen rendelet 7. szakasza szerinti programot a kezelő a rendelet hatályba lépését követő 6 hónapon belül, az éves 

programot pedig a középtávú program hatályba lépését követő 90 napon belül hozza meg. 

A jelen rendelet 7. szakasza szerinti program meghozataláig a kezelő a védelmi teendőket ideiglenes védelmi és 

fejlesztési program szerint láthatja el, amelyet a jelen rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül hoz meg.  

 

13. szakasz 

A védett területet érintő területi és városrendezési terveknek, erdészeti, vadászati, horgászati, vízgazdálkodási, 

mezőgazdasági és egyéb alapoknak összhangban kell állniuk a jelen rendelet 7. szakasza szerinti védelmi és fejlesztési 

programmal.  

 

14. szakasz 

Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 8. napon lép hatályba. 
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