Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
17/1994. (V. 18.) rendelete
az Érsekkert helyi jelentőségű természeti terület
védetté nyilvánításáról
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében biztosított
jogkörében, illetve az 1991. évi XX. tv. 85. §. (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében
eljárva az 1982. évi 4. sz. tvr. 6. §. (3), illetőleg 10. §. (1) bekezdés és a végrehajtására kiadott,
többször módosított 8/1982. (III. 15.) MT. sz. rendelet 11. §. (1) bekezdés b) pontja alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja az
Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekvő, 6606/2, 6642/3, 6642/4, 6642/6 és
6642/7 hrsz-ú érsekkerti ingatlanokat (1. sz. melléklet).
2. §.
Az Érsekkert helyi jelentőségű védett természeti terület rendeltetése:
- mint kultúrpark és pihenőpark, biztosítsa a rekreációt, lehetőséget adva a lakosság részére a
természeti értékek megismerésére,
- a városból kiszoruló fauna- és flóraelemek számára biztosítson valós és potenciális élőhelyet,
- őrizze meg a kert azt a szerepét, melyet Eger városának növénytani, kultúrtörténeti, tájképi és
az egészséges környezet biztosításának szempontjából jelent.
3. §.
A védett természeti értékek őrzését, fenntartását, bemutatását, valamint helyreállítását
(összefoglalóan természetvédelmi kezelését) a Polgármesteri Hivatal látja el.
4. §.
A védett terület általános kezelési utasításait ezen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
5. §.
A rendeletben foglaltak megszegőivel szemben a hatályos természetvédelmi jogszabályok szerint
kell eljárni.
6. §.
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kivéve az általános kezelési utasítás 4., 5., 6., 7.,
8., 9., 10., 11. és 15. sz. pontjait.

7. §.
Az általános kezelési utasítás 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 11. sz. pontjai az 1996. évtől kezdődően, a
terület kezelésére meghirdetett új pályázat kiírásával hatályosak, addig csak irányadóak.
8. §.
Az általános kezelési utasítás 15. pontja akkor lép hatályba, amikor a Polgármesteri Hivatal
kijelöl a környéken egy kutyafuttató területet.
Záradék: Jelen rendeletet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. május 17-én tartott ülésén
fogadta el.
Dr. Ringelhann György
polgármester

Dr. Estefán Géza
jegyző

Melléklet
Az Érsekkert helyi jelentőségű természetvédelmi terület általános kezelési utasításai
1. Közlekedés
A védett kert területére gépjárművel behajtani tilos!
Kivételt képeznek:
- a Mentők
- a Rendőrség
- a Tűzoltóság
- a kert, illetve a vízmű kutak fenntartási munkáihoz nélkülözhetetlen gépjárművek
- a söröző áruszállítását, valamint a hulladékgyűjtést végző gépjárművek
- a Sportcsarnok működéséhez nélkülözhetetlen gépjárművek.
2. Építési tevékenység
A védett kertben minden építési engedélyhez kötött tevékenység a természetvédelmi hatóság
engedélyéhez, illetve hozzájárulásához kötött. Ennek megszerzése nem mentesíti az építtetot az
egyéb hatósági engedélyek beszerzése alól.
2. 1. A tervezés irányelvei
A védett területen kerülni kell minden új létesítmény elhelyezését.
Amennyiben mégis szükséges, a következők szem előtt tartásával tervezhetők:
- A létesítmények a védett kert kevésbé értékes területére kerüljenek,
- formájuk tájba simuló, esztétikus, az adott terület tájépítési hagyományainak, kultúrájának és a
célnak megfelelő legyen,
- színük harmonikusan illeszkedjen a tájba.

2. 2. A megvalósítás természetvédelmi irányelvei
- A megvalósítás során a felvonulási, anyagtárolási helyet a védett terület határain kívül kell
kijelölni.
- Az építés időtartama alatt igénybevételre kerülő terület a minimumra korlátozódjon.
- Az építési területet le kell keríteni.
- Az építési hulladék eltávolításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Favédelmi terv alapján a fás növényzet maximális védelméről gondoskodni kell (kalodázás).
- Az építési törmelékkel szennyezett talajt el kell távolítani, termőfölddel cserélni, eltüntetve a
mesterséges sebhelyeket (füvesítés, fásítás).
3. Közművek elhelyezése
Nyomvonalvezetésüket minden esetben egyeztetni kell a természetvédelmi hatósággal.
4. Talajerő-gazdálkodás
A kert területén a talaj tápanyag-visszapótlása zöldtrágyával, bióhumusszal és ásványi eredetű
anyagokkal, az erősen igénybe vett területrészeknél 2-3. évente történjen.
Kemikáliák alkalmazása nem megengedett.
5. Gyepfelületek gondozása
Az éves fűkaszálást úgy kell ütemezni, hogy a fű magassága a 10 cm-t nem haladhatja meg.
Biztosítani kell a rendszeres öntözést, tápanyag-utánpótlást, talajlazítást.
6. Idős fák ápolása
Legfontosabb feladatként minél hosszabb ideig kell megtartani az idős fákat egészséges
állapotukban, az időben alkalmazott megelőző tevékenységekkel, melyek lehetnek:
- helyhez, állapothoz igazodó tápanyag-, levegő- és vízellátás biztosítása,
- elsősegély (sebkezelés, fertőzött részek eltávolítása),
- megfelelő alakító- és a korona túlterhelését megakadályozó metszés.
Fakivágás csak a természetvédelmi hatóság előzetes hozzájárulásával végezhető.
7. Fák ültetése, gondozása
A kertbe csak származási igazolvánnyal rendelkező, fajtabiztos növényanyag ültethető. Ültetésre
javasolt a faiskolában előnevelt 2-3 alkalommal átültetett, 8-10 éves fa, melyet gondos ültetés
után három évig rendszeresen és igen gondosan öntözni kell.
A fák életerejének, egészségének megtartásáról fenntartó metszéssel kell gondoskodni. A fajra és
fajtára jellemző koronaalak megtartása elsőrendű szempont, ezért ha ritkítani kell, azt nem
visszametszéssel, hanem az egyes ágak tőből való eltávolításával kell megoldani.
Ifjító metszést kell alkalmazni, ha a fa elvesztette növekedési erejét, s azt erélyesebb beavatkozás
hatására visszakaphatja, illetve a hiányos gondozás miatt elvadult fa természetes habitusának
visszaállítása, időjárás okozta károk helyreállítása, túlnőtt korona miatti egészségi helyzet
megbomlása esetén.
Az ültetett fákat nyilvántartásba kell venni és a terület dendrológiai térképére is rá kell vezetni.
8. Cserjecsoportok gondozása
A védett kertben a cserjecsoportok megőrzése, illetve kialakulása során példaként a természetes
erdő cserjeszintje szolgáljon.

Többszintes telepítésre kell törekedni. A magasabb cserjesávok elé alacsony növényeket kell
ültetni. Helytelen az ún. felpucolás alkalmazása. Metszést a díszcserjék természetes habitusának
megtartására és az öreg, növekedési erejét vesztett cserjék esetében szükséges végezni.
Vágott sövény nyírását úgy kell végezni, hogy a sövény idő előtt fel ne kopaszodjék, kicsit trapéz
alakra, hogy az alsó része is elegendő fényhez jusson.
9. Örökzöldek gondozása
Télen a hónyomástól meg kell szabadítani őket, illetve az elfagyott, elszáradt vagy beteg részeket
nyeséssel kell eltávolítani.
A karácsonyfa-telepeken alkalmazott riasztó anyagok alkalmazásától a védett kertben el kell
tekinteni.
10. Virágfelületek gondozása
A virágágyakra évente kiültetési tervet kell készíteni. A kiültethető növénnyel szembeni
követelmény az, hogy edzett, betegségektől mentes, jól begyökeresedett, fajtaazonos, zömök,
virágszínben és magasságban kiegyenlített állományból származzon. Az elvirágzott részeket el
kell távolítani, az évelőknek ezzel növelhető az élettartama, a két nyáriaknál elősegíthető a
remontálás.
11. Növényvédelem
A védett kertben a legfontosabb növényvédelmi feladat a helyes tápanyagellátás, a szakszerű
öntözés, mert ezáltal fokozódik a növényeknek a károsítókkal szembeni ellenállása. A
legveszélytelenebb és leghatásosabb védekezés a biológiai védelem: a madarak életfeltételeinek
biztosítása.
Fáknál a gyökér- és tősarjak eltávolításával, a vízhajtások kivágásaival, a szellős, levegős,
napfényes koronaalak kialakításával meg lehet akadályozni a felesleges tápanyagelvonást, illetve
a károsítók megtelepedési helyét meg lehet szüntetni.
Ha a fertőzés az értékek létét veszélyezteti és más módon nincs lehetőség a megóvásra, az
óvatosság elvének betartásával a kereskedelemben kapható növényvédő szerek alkalmazásához
kell fordulni.
12. Madárvédelem
A védett kertben a bokorlakó madarak életterének, megtelepedésének biztosítása érdekében a
kert egyes részein a cserjéket úgy kell metszeni, hogy a madarak fészkelésére alkalmas ágcsévék
alakuljanak ki. A háborítatlanságot biztosító kertrészekbe bogyós gyümölcsű cserjék
telepítendők. Búvóhelyek biztosítása céljából örökzöldeket kell ültetni.
Az odúlakó madarak számára odúk kihelyezéséről kell gondoskodni. Az odúknak változatos
méretűeknek kell lenniük, hogy több faj állandó megtelepedését biztosítsák.
13. Kert-berendezési tárgyak gondozása
A védett kert területén csak esztétikus kivitelű kerítések, padok, szeméttárolók, hirdetőtáblák,
játszótéri berendezések helyezhetők el, melyek felületkezelését az időjárás károsító hatásaival
szemben rendszeresen biztosítani kell.
14. Kulturális-, sport- és egyéb rendezvények

Azoknak a rendezvényeknek a lebonyolítását, amelyeket a kertben szervezetten, viszonylag
tömegesen, s ebből fakadóan intenzíven végeznek, a természetvédelmi hatósággal egyeztetni kell.
A rendező szerv készítsen az eseményről környezetvédelmi tervet, mely kiterjed mind a
felvonulási, mind a levonulási időszakra is.
A park területén táborozni tilos!
A park védettségéből jellegéből adódó mozgásformák, sportok - elsősorban futás, kisterületű
labda játék, kerékpározás - megengedett.
15. Kutyasétáltatás
A védett kert területére kutyákat bevinni tilos, kivéve a Táncsics sétányon történő átvezetést.

