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Miskolc Megyei Jogú Város
            Közgyűlése

H     e     l     y     b     e     n  

Tisztelt Közgyűlés!

Városunk elhelyezkedésének köszönhetően környezete bővelkedik táji és 
természeti értékekben. Ezen adottság nagymértékben ellensúlyozza a korábbi 
időszak túlzott és körültekintés nélkül létrehozott, illetve fejlesztett 
iparszerkezetének negatív hatásait. E funkció megtartása, illetve erősítése 
érdekében rendkívül fontos a még természetközeli állapotú területekkel történő 
ésszerű gazdálkodás és a természeti értékek gondos megőrzése. 

I.        Tartalmi összefoglaló:

2007. július 1.-én hatályba lépett az egyes jogszabályok és jogszabályi 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. 
törvény.

A törvény 1.§ (4) bekezdése –  mely 2008. január 1.-én lép hatályba – 
hatályon kívül helyez valamennyi, a magyar állam joghatósága alapján 
1989. október 23.-át megelőzően alkotott olyan normatív jogi aktust, 
amelyet a jogszabály más előírása nem tart hatályban.
Ezen jogszabályi előírás érinti a települési önkormányzatok 
természetvédelemmel kapcsolatos feladatait is az alábbiak szerint:

A rendszerváltást megelőzően kialakult gyakorlat szerint a városi, illetve 
megyei tanácsok végrehajtó bizottságai VB-határozatokkal, illetve 
rendeletekkel nyilvánítottak védetté egyes arra érdemes természeti 
értékeket, területeket. A rendszerváltás után az így védetté nyilvánított 
területek, mint helyi jelentőségű védett természeti területek a települési 
önkormányzatok felelősségi körébe kerültek.

A fentebb ismertetett törvényi előírás hatályba lépése kapcsán az 
előzőek szerint védetté nyilvánított természeti értékek, területek 
védettsége 2008. január 1.-i hatállyal –  a jogszabály erejénél fogva – 
megszűnne. Ez a védettségi szint csökkenéséhez, ezáltal 
alkotmányellenes helyzet előállásához vezetne, az Alkotmánybíróság 
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28/ 1994.(V.20.) sz. határozatában foglaltak, valamint a tárgykörben 
követett gyakorlatának figyelembe vételével

E helyzet kialakulásának megelőzése érdekében a törvény 6.§ (6) 
bekezdése felhatalmazza a települési önkormányzatok képviselő 
testületét, hogy a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben 
előírt védetté nyilvánítási eljárás lefolytatása nélkül, rendeletben tartsák 
fenn az 1989. október 23. előtt rendelettel, vagy határozattal védetté 
nyilvánított természeti értékek, illetve területek helyi jelentőségi 
természeti értékként, területként fennálló védettségét.

Jelen előterjesztés, illetve a mellékleteként csatolt rendelettervezetek 
Miskolc Megyei Jogú Város 1989. október 23.-a előtt védetté nyilvánított 
12 természeti értéke védettségének fenntartására tesz/nek javaslatot

II.        Az önkormányzati stratégiához való viszony:

Az előterjesztés összhangban áll Miskolc Megyei Jogú Város III-100/95. 
543/ 2006. sz. elfogadott környezetvédelmi programjában foglalt 
célkitűzésekkel. 
A program természetvédelemmel foglalkozó fejezete ugyanis kiemelt 
feladatként határozta meg a település természeti értékeinek 
megőrzését, fokozott védelmük biztosítását.

III.       Előzmények:

Miskolc Megyei Jogú Város Tanács Végrehajtó Bizottsága, valamint a 
B.A.Z. Megyei Tanács 1989. október 23.-át megelőzően határozatokkal, 
illetve rendeletekkel 12 helyi jelentőségi természeti értéket, illetve 
területet nyilvánított védetté, helyezett ezáltal helyi természetvédelmi 
oltalom alá.

A védetté nyilvánítási eljárások lefolytatására 1979 és 1988 között került 
sor. Az ezen időszakban védetté nyilvánított természeti értékek és 
területek az alábbiak:

- Miskolc-Tapolca parkrendszere
- Greutter-kert
- Dr. Kovács Miklós rózsagyűjteménye
- Mocsárciprus a Junó szálló mellett
- Mocsárciprus a Szathmári K. P. utcában
- Majális parki égeres növénytársulás
- Boldogasszony papucsa élőhely Miskolc-Tapolcán
- Vár utcai vadgesztenye fasor
- Gárdonyi Géza Művelődési Ház (Bárczy kúria) parkja
- Kisköves
- Mexikó-völgyi kőszál oldal
- Vár utcai törökmogyorófák
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Az érintett területek tulajdonjogi, ingatlan-nyilvántartási helyzetében, 
illetve az egyes értékek, területek állapotában az elmúlt időszakban 
változások történtek (pl. terület megosztása, egyedszám csökkenés), 
ezért az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetekben az 
aktuális helyzethez igazodó szabályok, védettségi előírások 
megfogalmazására került sor.

A rendelettervezetek összeállítása során egyeztetés történt a városi 
környezetvédő civil szervezetek képviselőivel, javaslataikat, 
véleményüket figyelembe vettük.

IV. Várható szakmai hatások:

A természeti értékek védettségének fenntartása, illetve megerősítése az 
érintett egyedek, területek védelmére jogi garanciát jelent. A különleges 
tájképi és botanikai értéket jelentő természeti értékek fennmaradásának 
biztosítása a természetkedvelők számára kiemelt fontosságú. 

A területek a jövőben is megfelelően szolgálhatják a 
természettudományos ismeretszerzés, az oktatás és a szabadidő 
kellemes eltöltésének céljait.

V. Várható gazdasági hatások:

A védett területek fenntartására az éves költségvetésekben a szükséges 
pénzügyi fedezetet biztosítani kell. Ezen kötelezettség a korábbi, illetve 
a jelenlegi állapothoz képest nem jelent változást a gazdasági hatások 
tekintetében, hiszen az érintett természeti értékek, területek jelenleg is 
védelem alatt állnak, fenntartásukról az Önkormányzat jelenleg is 
gondoskodik.

VI. Kapcsolódások:

Az előterjesztés szorosan kapcsolódik a város Környezetvédelmi 
programjához, a természeti értékek védelmével kapcsolatos feladatok a 
programban megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban kerültek 
meghatározásra

 VII. Fennmaradt vitás kérdések

Az előterjesztés, illetve a rendelettervezetek készítése során vitás 
kérdések nem maradtak
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VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására:

A védettséget fenntartó, illetve megerősítő rendeletek megalkotásáról a 
lakosság széles körét tájékoztatni szükséges. Ennek keretében külön is 
indokolt felhívni a figyelmet a védelmi előírások fokozott betartásának 
fontosságára.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalva a mellékelt 
tervezet szerinti rendeletekkel Miskolc Megyei Jogú Város védett természeti 
értékei védettségének fenntartásáról, megerősítéséről rendelkezni 
szíveskedjen

Miskolc, 2007. október

K á l i  Sándor
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
…../ 2007. (…………..) sz. rendelete

a Boldogasszony papucsa élőhely helyi természeti 
védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a 
Boldogasszony papucsa élőhely helyi természeti védelmét megerősítse, azt 
megfelelő jogi eszközökkel biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) 
bekezdésében, az 1996. évi LIII. törvény 24.§. (1) bekezdés b.) pontjában, 
valamint a 2007. évi LXXXII. Tv. 6.§ (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás 
alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a B.A.Z. Megyei Tanács III./ 1984. 
sz. rendeletével helyileg védett természeti értékké nyilvánított miskolci 
Boldogasszony papucsa élőhely védettségét fenntartja, illetve megerősíti.

2.§

A védett természeti terület Miskolc- Tapolcán, az Iglói úti kemping közelében, 
attól mintegy 100 m-re található. (02 /2 hrsz.) Az ingatlan teljes területe 62 ha, 
8473 m2, ebből a védett növényfaj élőhelye és annak védőövezete 12,2 ha 
(erdőterület)

A természeti érték természetvédelmi besorolása: természeti terület

Jellege: tájképi és botanikai érték.

A védelem célja és indoka

3.§

A védetté nyilvánítás célja: a különlegesen szép és ritka orchideafaj hosszú 
távú fennmaradásának biztosítása.
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A boldogasszony papucsa hazánk egyik legritkább, 1983-tól fokozottan védett 
növénye, az egyetlen hazai nagyvirágú orchideánk. Természetvédelmi értéke: 
250 000 Ft. 

Védelmi előírások

4.§ 

/1/.A védett terület kezelési feladatait az Északerdő Rt., míg az azzal kapcsolatos 
koordinációs teendőket a Polgármesteri Hivatal látja el. 

/2/. A védett területre az 1996. évi LIII. törvényben a „természetvédelmi terület”– re 
előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.
 

/3/. Tilalmak: 

A védett terület fokozottan védett növényállományát kiszedni, megrongálni, 
vagy más módon károsítani, a fokozottan védett növény élőhelyét az 
élőhelyvédelmi kezelések kivételével bolygatni nem szabad.

Tilos a területen hulladékot lerakni, vagy a területet egyéb módon szennyezni
Tilos a területre gépkocsival és más motoros járművel behajtani.
Tilos az élőhelyet közvetlenül megközelítő turista és egyéb útvonal kijelölése.

A védett területen tilos olyan létesítményt elhelyezni, vagy üzemeltetni, illetve 
olyan tevékenységet folytatni, amely a védett növényzet fenntartását, 
fennmaradását zavarja, vagy veszélyezteti.

/4/ Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek: 

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges a jelenlegitől eltérő 
hasznosításhoz, bármilyen építési tevékenység végzéséhez, 
tereprendezéshez, bármilyen műtárgy elhelyezéséhez. 

Kezelési, területhasználati szabályok

5.§

/1/ A fokozottan védett növényfaj élőhelye csak engedéllyel és kísérővel 
látogatható.
Engedély Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzőjétől kapható, aki egyben a 
kíséretre jogosultak körét is meghatározza az engedélyt kérő számára.

/2/. A védett területet táblával kell megjelölni, a terület határán, ill. bekerítés esetén 
a kapuknál. 

/3/. Ugyanitt tájékoztató táblát kell elhelyezni a védett értékek rövid ismertetésével
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/4/ A területen növényvédő szereket és más vegyi anyagokat csak a 
Természetvédelmi Hatóság (Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője) 
hozzájárulásával szabad alkalmazni. A területkezelések és élőhelyi 
beavatkozások összhangban kell legyenek a fokozottan védett növényfaj 
országos fajvédelmi programjával.

/5/  A védett terület részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési terv jelen 
rendelet mellékletét képezi.

Szabálysértések

6.§

A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben a mindenkor hatályos 
természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírság 
szabható ki. Ezen túlmenően – a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, 
büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatályba lépés

7.§

Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. október

         K á l i Sándor    Dr. Mészáros Miklós
         Polgármester    Jegyző

A rendelet mellékletét képező kezelési terv IDE kattintva érhető el.
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
…../ 2007. (…………..) sz. rendelete

A miskolci Greutter-kert helyi természeti 
védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a Greutter-
kert helyi természeti védelmét megerősítse, azt megfelelő jogi eszközökkel 
biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, az 1996. évi LIII. 
törvény 24.§. (1) bekezdés b.) pontjában, valamint a 2007. évi LXXXII. Tv. 6.§ 
(6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet 
alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Megyei Jogú Városi 
Tanács VB. 4/40/TT/79-V-48/Tk.43283/1979. (IV.12) VB. sz. határozatával 
helyileg védett természeti területté nyilvánított miskolci Greutter-kert 
védettségét fenntartja, illetve megerősíti.

2.§

A védett terület Miskolcon, az Aulich utca 16. sz. 8865/4 hrsz. alatt található. 

Az ingatlan teljes területe: 11283 m2, a fokozottan védett terület kiterjedése, 
ahol a legértékesebb növényállomány (egyedi fa és növényfaj gyűjtemény) 
található, 800 m2. 

A terület természetvédelmi besorolása: védett fák és növények 
(természetvédelmi terület)
Jellege: botanikai és tájképi érték.

A védelem célja és indoka

3.§

A védelem célja a dendrológiai és esztétikai értéket képviselő fafajok és cserjék 
megőrzése. 
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A védett terület további fontos funkciója még a természetismeret-szerzési 
lehetőség biztosítása, valamint az oktatás céljainak szolgálata.

Védelmi előírások

4.§ 

/1/.A védett terület kezelési feladatait az ingatlan mindenkori tulajdonosa látja el. 

/2/.A kezelési költségek fedezéséhez az Önkormányzat az éves 
költségvetésekben rendelkezésre keret figyelembe vételével támogatást 
nyújthat. 

/3/. A területre az 1996. évi LIII. törvényben a „természetvédelmi terület”  –  re 
előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.
 

/4/. Tilalmak: 

A védett területen tilos olyan létesítményt elhelyezni, vagy üzemeltetni, illetve 
olyan tevékenységet folytatni, amely a terület fenntartását, fennmaradását 
zavarja, vagy veszélyezteti.

A terület jelzett fáit és évelő értékes exóta fajait engedély nélkül kivágni, 
megrongálni, valamint más módon károsítani tilos.

A védett értékeket tartalmazó területet érintő telekalakítás nem 
engedélyezhető.

/5/  Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek: 

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges a jelenlegitől eltérő 
hasznosításhoz, bármilyen építési tevékenység végzéséhez, fakivágáshoz, 
tereprendezéshez, bármilyen műtárgy elhelyezéséhez. 
A védett területen történő építés engedélyezéséhez részletes környezet-, 
természetvédelmi vizsgálat, tervfejezet készítendő, illetve a környezetre 
jelentős hatást gyakorló tevékenységek esetében - az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mindenkor hatályos 
jogszabály vonatkozó előírásainak megfelelően - környezetvédelmi engedély 
előzetes beszerzése is szükséges.

Kezelési, területhasználati szabályok

5.§
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/1/ A terület –  a tulajdonossal történt egyeztetés alapján –  (korlátozottan) 
látogatható.

/2/.A védett területet táblával kell megjelölni, a kapuknál. 
/3/. A területen belül tájékoztató táblát kell elhelyezni a védett értékek rövid 

leírásával.

/4/ A területen növényvédő szereket és más vegyi anyagokat csak a 
Természetvédelmi Hatóság (Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője) 
hozzájárulásával szabad alkalmazni.

 
/3/ A védett terület értékes növényállományát rendszeresen kezelni kell – 

figyelemmel arra, hogy abban kár ne keletkezzen, illetve a terület állatvilága 
zavarást, károsodást ne szenvedjen.

/4/ Fakivágás csak a Természetvédelmi Hatóság előzetes hozzájárulásával 
végezhető. 

/5/  A védett terület részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési terv jelen 
rendelet mellékletét képezi.

Szabálysértések

6.§

A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben a mindenkor hatályos 
természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírság 
szabható ki. Ezen túlmenően – a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, 
büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatályba lépés

7.§

Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. október

         K á l i Sándor    Dr. Mészáros Miklós
         Polgármester    Jegyző
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A rendelet mellékletét képező kezelési terv IDE kattintva érhető el.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
…../ 2007. (…………..) sz. rendelete

a Gárdonyi Géza Művelődési Ház (Bárczy kastély) parkja helyi természeti 
védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház (Bárczy kastély) parkja helyi természeti védelmét 
megerősítse, azt megfelelő jogi eszközökkel biztosítsa, az 1990. évi LXV. 
törvény 16.§. (1) bekezdésében, az 1996. évi LIII. törvény 24.§. (1) bekezdés 
b.) pontjában, valamint a 2007. évi LXXXII. Tv. 6.§ (6) bekezdésében biztosított 
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a B.A.Z. Megyei Tanács III./ 1985. 
sz. rendeletével helyileg védett természeti értékké nyilvánított miskolci 
Gárdonyi Géza Művelődési Ház (Bárczy kastély) parkja védettségét fenntartja, 
illetve megerősíti.

2.§

A védett természeti érték Miskolcon, a Sütő János u. 42. sz. alatt található. 
(41008 hrsz.) Az ingatlan teljes területe 2 ha, 3546 m2.

A természeti érték természetvédelmi besorolása: természetvédelmi terület 
(védett park)

Jellege: tájképi és botanikai érték.

A védelem célja és indoka

3.§
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A védetté nyilvánítás célja: az arborétum jellegű, őshonos és exóta fajokban 
gazdag terület megőrzése, a dendrológiai és esztétikai értéket képviselő 
növényfajok védelme. A park oktatási és ismeretterjesztési célokat is 
szolgáljon.

A park mintegy 32 fajból álló különleges növényei közül említést érdemelnek a 
hatalmas kocsányos tölgyek és a koros, terebélyes mezei juharok, valamint 
magas kőrisek.

Védelmi előírások

4.§ 

/1/.A védett terület kezelési feladatait a Miskolc Holding Zrt látja el. 

/2/. A védett területre az 1996. évi LIII. törvényben a „természetvédelmi terület”– re 
előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.
 

/3/. Tilalmak: 

Tilos a park művelési ágát megváltoztatni, területét csökkenteni, fáit, cserjéit 
megrongálni, engedély nélkül kivágni, zöld gallyakat, virágokat, magvakat 
gyűjteni, valamint növényzetét más módon károsítani

A védett területen tilos olyan létesítményt elhelyezni, vagy üzemeltetni, illetve 
olyan tevékenységet folytatni, amely a védett növényzet fenntartását, 
fennmaradását zavarja, vagy veszélyezteti.

/4/   Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek: 

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges a védett terület 
gondozási, karbantartási munkáinak elvégzéséhez, növényvédőszerek 
alkalmazásához. 
A területen fa kivágására csak rendkívül indokolt esetben, a természetvédelmi 
hatóság engedélye alapján kerülhet sor.

Kezelési, területhasználati szabályok

5.§

/1/ A védett terület korlátozottan, a tulajdonos, illetve az üzemeltető engedélyével 
látogatható.

/2/.A védett területet táblával kell megjelölni a bejáratnál.
/3/. A területen belül tájékoztató táblát kell elhelyezni a védett értékek rövid 

leírásával.
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/4/ A védett területet folyamatosan gondozni kell. Ennek során kiemelt figyelmet 
kell fordítani arra, hogy a fa- és cserjeállományban kár ne keletkezzen.

/5/ A védett terület részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési terv jelen 
rendelet mellékletét képezi.

Szabálysértések

6.§

A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben a mindenkor hatályos 
természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírság 
szabható ki. Ezen túlmenően –  a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, 
büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatályba lépés

7.§

Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. október

         K á l i Sándor    Dr. Mészáros Miklós
         Polgármester    Jegyző

A rendelet mellékletét képező kezelési terv IDE kattintva érhető el.
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
…../ 2007. (…………..) sz. rendelete

a Junó Szálló melletti mocsárciprus helyi természeti 
védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a Junó 
Szálló melletti mocsárciprus helyi természeti védelmét megerősítse, azt 
megfelelő jogi eszközökkel biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) 
bekezdésében, az 1996. évi LIII. törvény 24.§. (1) bekezdés b.) pontjában, 
valamint a 2007. évi LXXXII. Tv. 6.§ (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás 
alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Megyei Jogú Városi 
Tanács VB. 4/37/TE/79-V-48/Tk. 43283/1979. (IV. 12) VB. sz. határozatával 
helyileg védett természeti értékké nyilvánított miskolci Junó Szálló melletti 
mocsárciprus védettségét fenntartja, illetve megerősíti.

2.§

A védett természeti érték Miskolc-Tapolcán, a Csabai úton lévő Júnó Szálló 
gépkocsi bejárata mellett, a 45581 hrsz. – ú közterületi ingatlanon található. 

A természeti érték természetvédelmi besorolása: természeti emlék (védett fa)

Jellege: botanikai érték.

A védelem célja és indoka

3.§

A védetté nyilvánítás célja: a fa egyedi jellegének megőrzése. A 
fajtatulajdonságok megismerési lehetőségének biztosítása

Védelmi előírások

4.§ 
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/1/.A védett fa kezelési feladatait a Miskolci Városgazda Kht. látja el. 

/2/. A természeti értékre az 1996. évi LIII. törvényben a „természeti emlék” –  re 
előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.
 

/3/. Tilalmak: 

Tilos a fát megrongálni, törzsét megsérteni, gyökérzetét elvágni, termőterületén 
a felszínt szilárd burkolattal ellátni.

/4/ Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek: 

A természetvédelmi hatóság (Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője) 
hozzájárulása szükséges a fa kezelésének, gallyazásának elvégzéséhez.

Kezelési, területhasználati szabályok

5.§

/1/ A természeti érték szabadon) látogatható.

/2/.A védett fát táblával kell megjelölni, a fa melletti területen. 
/3/. Ugyanitt tájékoztató táblát kell elhelyezni a védett értékek rövid leírásával.

/4/ A védett fát növényvédelmi szempontból rendszeresen ellenőrizni, illetve 
száraz időszakban locsolni kell.

 
/5/  A védett terület részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési terv jelen 

rendelet mellékletét képezi.

Szabálysértések

6.§

A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben a mindenkor hatályos 
természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírság 
szabható ki. Ezen túlmenően –  a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, 
büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatályba lépés

7.§

Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. október
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         K á l i Sándor    Dr. Mészáros Miklós
         Polgármester    Jegyző

A rendelet mellékletét képező kezelési terv IDE kattintva érhető el.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
…../ 2007. (…………..) sz. rendelete

a Tapolcai kisköves helyi természeti 
védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a Tapolcai 
kisköves helyi természeti védelmét megerősítse, azt megfelelő jogi 
eszközökkel biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, az 
1996. évi LIII. törvény 24.§. (1) bekezdés b.) pontjában, valamint a 2007. évi 
LXXXII. Tv. 6.§ (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a B.A.Z. Megyei Tanács II./ 1986. 
sz. rendeletével helyileg védett természeti értékké nyilvánított miskolci Tapolcai 
kisköves védettségét fenntartja, illetve megerősíti.

2.§

A védett természeti érték Miskolc- Tapolcán a Baghy Gy. utca végén található. 
(45075, illetve 010/ 3 hrsz.) Az ingatlanok együttes teljes területe 11 ha, 8974 
m2.

A természeti érték természetvédelmi besorolása: természetvédelmi terület 

Jellege: tájképi és botanikai érték.

A védelem célja és indoka

3.§

A védetté nyilvánítás célja és indoka: a város belterületének határán található 
páratlanul gazdag, ritkaságokban is bővelkedő növény- és rovarvilág 
megőrzése, valamint annak biztosítása, hogy az a védelem révén hosszú távon 
is megközelíthető oktatási, ismeretterjesztési lehetőséget nyújtson.
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A terület jellemző növénytársulása a gyertyános-kocsánytalan tölgyes, amely 
mellett a sajmeggyes karsztbokorerdő foltok, a zárt mészkő sziklagyepek és a 
pusztafüves lejtősztyeppek teszik változatossá a tájat.

Védelmi előírások

4.§ 

/1/.A védett terület kezelési feladatait az Északerdő Zrt, míg az azzal kapcsolatos 
koordinációs teendőket a Polgármesteri Hivatal látja el. 

/2/. A védett területre az 1996. évi LIII. törvényben a „természetvédelmi terület”– re 
előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.
 

/3/. Tilalmak: 

Tilos a terület művelési ágát megváltoztatni, területét csökkenteni, fáit, cserjéit 
megrongálni, engedély nélkül kivágni, zöld gallyakat, virágokat, magvakat 
gyűjteni, valamint növényzetét más módon károsítani

A védett területen tilos olyan létesítményt elhelyezni, vagy üzemeltetni, illetve 
olyan tevékenységet folytatni, amely a védett növényzet fenntartását, 
fennmaradását zavarja, vagy veszélyezteti.

Tilos a terület megközelíthetőségét megakadályozni.

/4/ Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek: 

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges a területen vegyi 
anyagok, növényvédőszerek alkalmazásához, illetve a területen történő 
kaszáláshoz.

Kezelési, területhasználati szabályok

5.§

/1/ A védett terület szabadon látogatható.

/2/.A védett területet táblával kell megjelölni a belterület felőli bejáratnál, valamint 
az egyéb megközelítő útjainál

/3/. A területen belül tájékoztató táblát kell elhelyezni a védett értékek rövid 
leírásával.

/4/ A védett terület védett fajokban gazdag gyepes társulásainak védelme 
érdekében, meg kell akadályozni azok beerdősülését.

/5/ A területen fellelhető nem honos fafajokat (fenyők) fokozatosan el kell távolítani
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/6/  A védett terület részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési terv jelen 
rendelet mellékletét képezi.

Szabálysértések

6.§

A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben a mindenkor hatályos 
természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírság 
szabható ki. Ezen túlmenően –  a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, 
büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatályba lépés

7.§

Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. október

         K á l i Sándor    Dr. Mészáros Miklós
         Polgármester    Jegyző

A rendelet mellékletét képező kezelési terv IDE kattintva érhető el.
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
…../ 2007. (…………..) sz. rendelete

Dr. Kovács Miklós rózsagyűjteménye helyi természeti 
védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy Dr. Kovács 
Miklós rózsagyűjteményének helyi természeti védelmét megerősítse, azt 
megfelelő jogi eszközökkel biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) 
bekezdésében, az 1996. évi LIII. törvény 24.§. (1) bekezdés b.) pontjában, 
valamint a 2007. évi LXXXII. Tv. 6.§ (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás 
alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Megyei Jogú Városi 
Tanács VB. 4/39/TT/79-V-48/Tk. 43283/1979. (IV. 12) VB. sz., valamint a 
B.A.Z. Megyei Tanács 4/58./88/TT. B.A.Z.M.T.5/88. sz. határozatával, illetve 
V./1988. sz. rendeletével helyileg védett természeti területté nyilvánított 
miskolci Dr. Kovács Miklós rózsagyűjteményének védettségét fenntartja, illetve 
megerősíti.

2.§

A védett terület Miskolcon, a Kőporos u.34. sz. 20150/1 illetve 20150/3 hrsz,. 
alatt található. 

Az ingatlan teljes területe a két telekrészen együttesen 1578 m2.

A terület természetvédelmi besorolása: természetvédelmi terület (katalogizált 
és fajtahiteles rózsagyűjtemény)

Jellege: botanikai és tájképi érték.

A védelem célja és indoka

3.§
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A védetté nyilvánítás indoka: a rózsagyűjtemény a város egy érdekes színfoltját 
képezi, melynek fenntartása a kapcsolódó tudományos munka és az 
idegenforgalmi látványosság miatt szükséges. A rózsagyűjtemény olyan 
értékes növénycsoportot képez, amely a helyi talaj- és klímaviszonyok között 
tapasztalati alapot nyújt a szárazságtűrő típusok elszaporításához.
 A gyűjtemény génbank szerepet is betölt, esztétikai élményt nyújt és 
lehetőséget biztosít az oktatási tevékenységek támogatására is

Védelmi előírások

4.§ 

/1/.A védett terület kezelési feladatait a Tulajdonos, míg a koordinációs teendőket 
a Polgármesteri Hivatal látja el. 

/2/.A kezelési költségek fedezésére az Önkormányzat az éves költségvetésekben 
rendelkezésre álló keret figyelembe vételével támogatást nyújthat.

/3/. A területre az 1996. évi LIII. törvényben a „természetvédelmi terület”  –  re 
előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.
 

/4/. Tilalmak: 

A védett területen tilos olyan létesítményt elhelyezni, vagy üzemeltetni, illetve 
olyan tevékenységet folytatni, amely a terület fenntartását, fennmaradását 
zavarja, vagy veszélyezteti.

A rózsafajták számát, területét csökkenteni nem szabad. A terület 
felhasználást, művelési ágát megváltoztatni nem szabad.

/5/ Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek: 

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges bármilyen építési 
tevékenység végzéséhez, tereprendezéshez, bármilyen műtárgy 
elhelyezéséhez. 

Kezelési, területhasználati szabályok

5.§

/1/ A terület –  a tulajdonossal történt egyeztetés alapján –  (korlátozottan) 
látogatható.

/2/.A védett területet táblával kell megjelölni, a kapuknál. 
/3/. A területen belül tájékoztató táblát kell elhelyezni a védett értékek rövid 

leírásával.
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/4/ A terület növényállományának fenntartása érdekében növényvédő szereket és 
más vegyi anyagokat a Természetvédelmi Hatósággal (Miskolc Megyei Jogú 
Város Jegyzője) való egyeztetés alapján szabad alkalmazni.

 
/5/ A védett terület értékes növényállományát rendszeresen kezelni kell – 

figyelemmel arra, hogy abban kár ne keletkezzen.
/6/  A védett terület részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési terv jelen 

rendelet mellékletét képezi.

Szabálysértések

6.§

A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben a mindenkor hatályos 
természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírság 
szabható ki. Ezen túlmenően –  a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, 
büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatályba lépés

7.§

Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. október

         K á l i Sándor    Dr. Mészáros Miklós
         Polgármester    Jegyző

A rendelet mellékletét képező kezelési terv IDE kattintva érhető el.
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
…../ 2007. (…………..) sz. rendelete

a Mexikóvölgyi Kőszál oldal helyi természeti 
védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a 
Mexikóvölgyi Kőszál oldal helyi természeti védelmét megerősítse, azt megfelelő 
jogi eszközökkel biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, 
az 1996. évi LIII. törvény 24.§. (1) bekezdés b.) pontjában, valamint a 2007. évi 
LXXXII. Tv. 6.§ (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a B.A.Z. Megyei Tanács V./ 1988. 
sz. rendeletével helyileg védett természeti értékké nyilvánított miskolci 
Mexikóvölgyi Kőszál oldal védettségét fenntartja, illetve megerősíti.

2.§
A védett természeti érték Miskolc- Bükkszentlászlóra vezető út mentén, annak 
északi oldalán található. (02016 hrsz.) Az ingatlan teljes területe 30 ha, 2822 
m2.

A természeti érték természetvédelmi besorolása: természetvédelmi terület 
(véderdő)

Jellege: tájképi és botanikai érték.

A védelem célja és indoka

3.§

A védetté nyilvánítás célja és indoka: az értékes erdőtársulások, sziklagyepek, 
sziklafüves lejtők, korróziós sziklaalakzatok – melyek jó néhány védett állat- és 

23



növényfajnak is élőhelyet jelentenek - védelmének, fennmaradásának jogi 
eszközökkel való biztosítása. 

A terület jelentősebb természeti értékei közé tartoznak: a pikkelypáfrány, a 
magyar nyúlfarkfű, a sárga kövirózsa, az apró nőszirom, a leánykökörcsin, a 
tavaszi hérics.
Állattani szempontból kiemelendő a kígyászölyv, a bajszos sármány, illetve a 
pannon gyík és a zöld gyík előfordulása.

Védelmi előírások

4.§ 

/1/.A védett terület kezelési feladatait az Északerdő Zrt., míg az azzal kapcsolatos 
koordinációs teendőket a Polgármesteri Hivatal látja el. 

/2/. A védett területre az 1996. évi LIII. törvényben a „természetvédelmi terület”– re 
előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.
 

/3/. Tilalmak: 

Tilos a terület művelési ágát megváltoztatni, területét csökkenteni, fáit, cserjéit 
megrongálni, zöld gallyakat, virágokat, magvakat gyűjteni, valamint 
növényzetét más módon károsítani

A védett területen tilos olyan létesítményt elhelyezni, vagy üzemeltetni, illetve 
olyan tevékenységet folytatni, amely a védett növényzet fenntartását, 
fennmaradását zavarja, vagy veszélyezteti.

Tilos a favágás, a bányászkodás és a gyepek égetése

/4/   Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek: 

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges a területen vegyi 
anyagok, növényvédőszerek alkalmazásához, valamint bármilyen a véderdő 
funkciójához nem szorosan kapcsolódó tevékenység végzéséhez.

Kezelési, területhasználati szabályok

5.§

/1/ A védett terület szabadon látogatható, de a terület védelme érdekében javasolt 
a szakember által vezetett bejárás, megismerés. Szakvezetés a Polgármesteri 
Hivatal által megjelölt szervezettől kérhető.

/2/.A védett területet táblával kell megjelölni a közút felőli bejáratnál, valamint az 
egyéb megközelítő útjainál
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/3/. A terület bejáratánál, - a völgyben lévő út mellett - tájékoztató táblát kell 
elhelyezni a védett értékek rövid leírásával.

/4/ A gyepek és a nyílt területek cserjésedésének, erdősülésének 
megakadályozásáról gondoskodni kell.

/5/  A védett terület részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési terv jelen 
rendelet mellékletét képezi.

Szabálysértések

6.§

A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben a mindenkor hatályos 
természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírság 
szabható ki. Ezen túlmenően –  a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, 
büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatályba lépés

7.§

Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. október

         K á l i Sándor    Dr. Mészáros Miklós
         Polgármester    Jegyző

A rendelet mellékletét képező kezelési terv IDE kattintva érhető el.
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
…../ 2007. (…………..) sz. rendelete

a Majális parki égeres növénytársulás helyi természeti 
védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a Majális 
parki égeres növénytársulás helyi természeti védelmét megerősítse, azt 
megfelelő jogi eszközökkel biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) 
bekezdésében, az 1996. évi LIII. törvény 24.§. (1) bekezdés b.) pontjában, 
valamint a 2007. évi LXXXII. Tv. 6.§ (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás 
alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Megyei Jogú Városi 
Tanács VB. II-12/Tk. 43065/1981. (II. 13) VB. sz. határozatával helyileg védett 
természeti értékké nyilvánított miskolci Majális parki égeres növénytársulás 
védettségét fenntartja, illetve megerősíti.

2.§

A védett természeti terület Miskolcon, a Majális parki autóbusz végállomás dél, 
délnyugati részén, a Szinva meder mentén található. (31334/1 hrsz.) 
Középpontjának EOV koordinátái: 769739-309093. A területen mintegy 140 db 
100 éves 25 m magas 200 cm törzskerületű facsoportosulás található, melyet a 
mederszélen mintegy 0,5 ha területen egészít ki a 30-40 éves természetes 
újulat. A fák között leggyakoribb a névadó mézgás éger.

A természeti érték természetvédelmi besorolása: természeti terület

Jellege: tájképi és botanikai érték.

A védelem célja és indoka

3.§
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A védetté nyilvánítás célja: a honos fafajokban gazdag terület megőrzése, 
valamint a természeti értékek megismerésére irányuló turizmus és 
idegenforgalom szolgálata. 
A terület természetes patakmedrével annak élővilágával jelentős tájképi és 
természeti értéket képvisel a Bükki Nemzeti Park kapujában

Hazánkban a hegyvidéki égerligetek erősen megfogyatkoztak, így különösen 
fontos  e szép és értékes növényállomány megőrzése, védelmének biztosítása.

Védelmi előírások

4.§ 

/1/.A védett terület kezelési feladatait az Északerdő Rt., míg az azzal kapcsolatos 
koordinációs teendőket a Polgármesteri Hivatal látja el. 

/2/. A védett területre az 1996. évi LIII. törvényben a „természetvédelmi terület”– re 
előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.
 

/3/. Tilalmak: 

A védett terület fáit, cserjéit engedély nélkül kivágni, megrongálni, vagy más 
módon károsítani nem szabad.

Tilos a területen hulladékot lerakni, a patakmedret és az élővizet szennyezni.

A védett területen tilos olyan létesítményt elhelyezni, vagy üzemeltetni, illetve 
olyan tevékenységet folytatni, amely a terület fenntartását, fennmaradását 
zavarja, vagy veszélyezteti.

/4/   Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek: 

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges a jelenlegitől eltérő 
hasznosításhoz, bármilyen építési tevékenység végzéséhez, fakivágáshoz, 
tereprendezéshez, bármilyen műtárgy elhelyezéséhez. 

Kezelési, területhasználati szabályok

5.§

/1/ A természeti érték szabadon látogatható.

/2/.A védett területet táblával kell megjelölni, a bevezető utakon ill. bekerítés 
esetén a kapuknál. 

/3/. A területen belül tájékoztató táblát kell elhelyezni a védett értékek rövid 
leírásával.
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/4/  A területen található természetes élőhelyi közösségek összetételének és 
állapotának megőrzése érdekében az erőteljesen terjeszkedő özöngyomokat 
vissza kell szorítani. 

/5/ A területen növényvédő szereket és más vegyi anyagokat csak a 
Természetvédelmi Hatóság (Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője) 
hozzájárulásával szabad alkalmazni.

/6/  A védett terület részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési terv jelen 
rendelet mellékletét képezi.

Szabálysértések

6.§

A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben a mindenkor hatályos 
természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírság 
szabható ki. Ezen túlmenően –  a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, 
büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatályba lépés

7.§

Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. október

         K á l i Sándor    Dr. Mészáros Miklós
         Polgármester    Jegyző

A rendelet mellékletét képező kezelési terv IDE kattintva érhető el.

28

file:///C:/czakogabriella/anyagok/megkapott%20anyagok/k%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9si%20el%C5%91terjeszt%C3%A9sek/2007-11-22/01_term_ved_rend/kezelesi_tervek/egeres_kezterv.pdf


MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
…../ 2007. (…………..) sz. rendelete

a Szathmári Király Pál utcai mocsárciprus helyi természeti 
védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a Szathmári 
Király Pál utcai mocsárciprus helyi természeti védelmét megerősítse, azt 
megfelelő jogi eszközökkel biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) 
bekezdésében, az 1996. évi LIII. törvény 24.§. (1) bekezdés b.) pontjában, 
valamint a 2007. évi LXXXII. Tv. 6.§ (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás 
alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Megyei Jogú Városi 
Tanács VB. II-12/Tk. 43065/1981. (II. 13) VB. sz. határozatával helyileg védett 
természeti értékké nyilvánított miskolci Szathmári Király Pál utcai mocsárciprus 
védettségét fenntartja, illetve megerősíti.

2.§

A védett természeti érték Miskolc-Tapolcán, a Szathmári Király Pál utca 6. sz. 
alatti, 45113 hrsz. – ú magántulajdonú ingatlan utcafronti részén található. 

A természeti érték természetvédelmi besorolása: természeti emlék (védett fa)

Jellege: botanikai érték.

A védelem célja és indoka

3.§

A védetté nyilvánítás célja: a fa egyedi jellegének megőrzése. A 
fajtatulajdonságok megismerési lehetőségének biztosítása

Védelmi előírások
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4.§ 

/1/.A védett fa kezelési feladatait a Tulajdonos, míg a kapcsolódó koordinációs 
teendőket a Polgármesteri Hivatal látja el. 

/2/.A kezelési költségek fedezésére az Önkormányzat az éves költségvetésekben 
rendelkezésre álló  keret figyelembe vételével támogatást nyújthat. 

/3/. A természeti értékre az 1996. évi LIII. törvényben a „természeti emlék” –  re 
előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.
 

/4/. Tilalmak: 

Tilos a fát megrongálni, törzsét megsérteni, gyökérzetét károsítani, 
termőterületén a felszínt a levegőt és nedvességet elzáró szilárd burkolattal 
ellátni.

Tilos a gyökérzet által behálózott talajfelszín engedély nélküli letermelése, 
illetve feltöltése. 

/5/  Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek: 

A természetvédelmi hatóság (Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője) 
hozzájárulása szükséges a fa kezelésének, gallyazásának elvégzéséhez.
A védett fa közelében történő bárminemű építési munkavégzés, vagy 
tereprendezés csak a természetvédelmi hatóság előzetes engedélyével, illetve 
hozzájárulásával történhet.

A védett természeti érték környezetében az esetleges beruházások (bontások, 
építkezések) csak a védett fa fennmaradását szolgáló megfelelő védő intézkedések 
kikötésével engedélyezhetők. 

Kezelési, területhasználati szabályok

5.§

/1/ A természeti érték szabadon látogatható.

/2/.A védett fát táblával kell megjelölni, a fa melletti területen. 
/3/. Ugyanitt tájékoztató táblát kell elhelyezni a védett érték rövid leírásával.

/4/ A védett fát növényvédelmi szempontból rendszeresen ellenőrizni, illetve 
száraz időszakban locsolni kell.

 /5/ A védett fa kivágásához hozzájárulás csak annak biológiai pusztulása esetén 
adható ki, bárminemű csonkítása pedig csak akkor engedélyezhető, ha a fa 
állapota a környezetre károsodással járó veszélyt jelent. 
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/6/  A védett természeti emlék részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési 
terv jelen rendelet mellékletét képezi.

Szabálysértések

6.§

A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben a mindenkor hatályos 
természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírság 
szabható ki. Ezen túlmenően –  a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, 
büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatályba lépés

7.§

Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. október

         K á l i Sándor    Dr. Mészáros Miklós
         Polgármester    Jegyző

A rendelet mellékletét képező kezelési terv IDE kattintva érhető el.
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
…../ 2007. (…………..) sz. rendelete

A Miskolc -Tapolcai parkrendszer helyi természeti 
védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a Miskolc-
Tapolcai parkrendszer helyi természeti védelmét megerősítse, azt megfelelő 
jogi eszközökkel biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, 
az 1996. évi LIII. törvény 24.§. (1) bekezdés b.) pontjában, valamint a 2007. évi 
LXXXII. Tv. 6.§ (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Megyei Jogú Városi 
Tanács VB. 4/36/TT/79-V-48/Tk.43283/1979. (IV.12) VB. sz. határozatával 
helyileg védett természeti területté nyilvánított Miskolc-Tapolcai parkrendszer 
védettségét fenntartja, illetve megerősíti.

2.§
A védett terület Miskolc-Tapolcán a 46286, 46289, 46292/1, 46292/2, 46292/4, 
46292/5, 46292/6 46294/1, 46294/2, 46298/3, 46298/4    hrsz.-ok alatt található

A védett terület kiemelkedő eleme a csónakázótó, aminek mentén 
megmaradtak az égeres-forrásláp tájképileg fontos mézgás-éger facsoportjai 

A védelem célja és indoka

3.§

A védelem célja az arborétum jellegű őshonos és exóta fajokban gazdag terület 
megőrzése. A park az idegenforgalmat, valamint a szabadidő kultúrált eltöltését 
is szolgálja. A védett parkrendszer további fontos funkciója még a természet- 
ismeret-szerzési lehetőség biztosítása, valamint a terület geológiai és tájképi 
értékeinek védelme.

Védelmi előírások

4.§ 
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/1/.A védett terület kezelési feladatait a Miskolci Városgazda Kht. látja el. 

/2/. A területre az 1996. évi LIII. törvényben a „természetvédelmi terület”  –  re 
előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.
 

/3/. Tilalmak: 

A terület művelési ágát megváltoztatni, területét csökkenteni nem lehet.

A védett területen tilos olyan létesítményt elhelyezni, vagy üzemeltetni, illetve 
olyan tevékenységet folytatni, amely a terület fennmaradását és fenntartását, 
zavarja, vagy veszélyezteti.

A védett terület fáit, cserjéit engedély nélkül kivágni, megrongálni, vagy más 
módon károsítani nem szabad.

/4/  Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek: 

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges a jelenlegitől eltérő 
hasznosításhoz, bármilyen építési tevékenység végzéséhez, fakivágáshoz, 
tereprendezéshez, bármilyen műtárgy elhelyezéséhez. 
A védett területen történő építés engedélyezéséhez részletes környezet-, 
természetvédelmi vizsgálat, tervfejezet készítendő, illetve a környezetre 
jelentős hatást gyakorló tevékenységek esetében - az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mindenkor hatályos 
jogszabály vonatkozó előírásainak megfelelően - környezetvédelmi engedély 
előzetes beszerzése is szükséges.

Kezelési, területhasználati szabályok

5.§

/1/ A terület szabadon látogatható.

/2/.A védett területet táblákkal kell megjelölni, a bevezető utakon ill. bekerítés 
esetén a kapuknál. 

/3/. A területen belül tájékoztató táblákat kell elhelyezni a védett értékek rövid 
leírásával.

/4/ A területen növényvédő szereket és más vegyi anyagokat csak a 
Természetvédelmi Hatóság (Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője) 
hozzájárulásával szabad alkalmazni.

 
/3/ A védett terület növényzetét rendszeresen kezelni kell – figyelemmel arra, hogy 

a fa- és cserjeállományban kár ne keletkezzen, illetve a park állatvilága 
zavarást, károsodást ne szenvedjen.
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/4/ Fakivágás, gallyazás, cserjegondozás csak a Természetvédelmi Hatóság 
előzetes hozzájárulásával végezhető. Faültetés esetén a területre csak 
őshonos fafajok telepíthetőek. 

/5/  A védett terület részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési terv jelen 
rendelet mellékletét képezi.

Szabálysértések

6.§

A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben a mindenkor hatályos 
természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírság 
szabható ki. Ezen túlmenően –  a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, 
büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatályba lépés

7.§

Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. október

         K á l i Sándor    Dr. Mészáros Miklós
         Polgármester    Jegyző

A rendelet mellékletét képező kezelési terv IDE kattintva érhető el.
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
…../ 2007. (…………..) sz. rendelete

a Vár utcai törökmogyorófák helyi természeti 
védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a Vár utcai 
törökmogyorófák helyi természeti védelmét megerősítse, azt megfelelő jogi 
eszközökkel biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, az 
1996. évi LIII. törvény 24.§. (1) bekezdés b.) pontjában, valamint a 2007. évi 
LXXXII. Tv. 6.§ (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a B.A.Z. Megyei Tanács V./ 1988. 
sz. rendeletével helyileg védett természeti értékké nyilvánított miskolci Vár 
utcai törökmogyorófák védettségét fenntartja, illetve megerősíti.

2.§

A védett természeti érték Miskolcon  a Vár u. 18. sz. alatti ingatlanon található. 
(Hrsz: 32531/1)
A természeti érték természetvédelmi besorolása: természeti emlék (védett fák)

Jellege: történeti és botanikai érték.

A védelem célja és indoka

3.§

A védetté nyilvánítás célja és indoka: a történelmi nevezetességű fák 
háborítatlan fennmaradásának biztosítása.

A fák annak a 600 éves eredetű, valószínűleg többször is új fákat növelő ős 
fatönknek a gyökeréből sarjadtak, melynek az 1848 előtti időkben törvényfa volt 
a neve. Ugyanis korábban e lombok alatt hirdettek ki és hajtottak végre 
ítéleteket. 
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A fák törzskerülete 2 m. körüli, magasságuk 12-13 m.

Védelmi előírások

4.§ 

/1/.A védett fák kezelési feladatait az ingatlan Tulajdonosa míg az azzal 
kapcsolatos koordinációs teendőket a Polgármesteri Hivatal látja el. 

/2/.A kezelési költségek fedezésére az Önkormányzat az éves költségvetésekben 
rendelkezésre álló keret figyelembe vételével támogatást nyújthat. 

/3/. A védett értékre az 1996. évi LIII. törvényben a „természeti emlék”– re előírtak 
alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.
 

/4/. Tilalmak: 
A védett fákat kivágni, megrongálni, vagy más módon károsítani nem szabad. 
Tilos a fák gyökérzetét elvágni, illetve a gyökérzet feletti felszínt a törzs 2 m-es 
körzetében szilárd burkolattal ellátni.

/5/ Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek: 

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges a védett fák gondozási, 
karbantartási munkáinak elvégzéséhez, növényvédőszerek alkalmazásához. 
.

Kezelési, területhasználati szabályok

5.§

/1/ A védett terület korlátozottan, a tulajdonossal történt egyeztetést követően 
látogatható.

/2/.A védett értéket táblával kell megjelölni a fák melletti területen.
/3/. Ugyanitt tájékoztató táblát kell elhelyezni a védett érték rövid ismertetésével.

/4/ A védett fákat növényvédelmi szempontból rendszeresen ellenőrizni kell, és el 
kell végezni a szükséges növényvédelmi beavatkozásokat.

/5/  A védett természeti emlék részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési 
terv jelen rendelet mellékletét képezi.
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Szabálysértések

6.§

A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben a mindenkor hatályos 
természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírság 
szabható ki. Ezen túlmenően –  a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, 
büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatályba lépés

7.§

Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007.október

         K á l i Sándor    Dr. Mészáros Miklós
         Polgármester    Jegyző

A rendelet mellékletét képező kezelési terv IDE kattintva érhető el.
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
…../ 2007. (…………..) sz. rendelete

a Vár utcai gesztenyefasor helyi természeti 
védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a Vár utcai 
gesztenyefasor helyi természeti védelmét megerősítse, azt megfelelő jogi 
eszközökkel biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, az 
1996. évi LIII. törvény 24.§. (1) bekezdés b.) pontjában, valamint a 2007. évi 
LXXXII. Tv. 6.§ (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a B.A.Z. Megyei Tanács III./ 1984. 
sz. rendeletével helyileg védett természeti értékké nyilvánított miskolci Vár 
utcai gesztenyefasor védettségét fenntartja, illetve megerősíti.

2.§

A védett természeti érték Miskolcon, a Vár utcában, az utca két oldalán 
található. (32.532/ 1 hrsz.) Az ingatlan teljes területe 2240 m2.

A természeti érték természetvédelmi besorolása: természeti emlék (védett 
fasor- összesen 39 fa)

Jellege: tájképi és botanikai érték.

A védelem célja és indoka

3.§

A védetté nyilvánítás célja: a városképi és dendrológiai szempontból egyaránt 
értékes fasor megóvása.
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A 39 db idős (80 év körüli) vadgesztenyefa lombkoronája kupolaként borítja a 
város egyik legjelentősebb műemlékéhez vezető utcát. Az utca így jelentős 
városképi, esztétikai értékkel is bír.

Védelmi előírások

4.§ 

/1/.A védett terület kezelési feladatait a Miskolci Városgazda Kht, míg az azzal 
kapcsolatos koordinációs teendőket a Polgármesteri Hivatal látja el. 

/2/. A védett fasorra az 1996. évi LIII. törvényben a „természeti emlék”– re előírtak 
alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.
 

/3/. Tilalmak: 

A védett fasor egyedeit kivágni, megrongálni, vagy más módon károsítani nem 
szabad. Tilos a fák gyökérzetét elvágni, illetve a gyökérzet feletti felszínt a törzs 
2 m-es körzetében a levegőt és nedvességet elzáró szilárd burkolattal ellátni.

A védett területen tilos olyan létesítményt elhelyezni, vagy üzemeltetni, illetve 
olyan tevékenységet folytatni, amely a védett növényzet fenntartását, 
fennmaradását zavarja, vagy veszélyezteti.

/4/  Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek: 

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges a védett fasor 
gondozási, karbantartási munkáinak elvégzéséhez, növény védőszerek 
alkalmazásához. 

Kezelési, területhasználati szabályok

5.§

/1/ A védett fasor korlátozás nélkül, szabadon látogatható.

/2/.A védett területet táblával kell megjelölni, az utca 2 végén
/3/. A területen belül tájékoztató táblát kell elhelyezni a védett értékek rövid 

leírásával.

/4/ A védett fasort növényvédelmi szempontból rendszeresen ellenőrizni kell. 
Szükség esetén a fák locsolásáról és tápanyagpótlásáról is gondoskodni 
szükséges

/5/  A védett fasor részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési terv jelen 
rendelet mellékletét képezi.
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Szabálysértések

6.§

A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben a mindenkor hatályos 
természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírság 
szabható ki. Ezen túlmenően –  a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, 
büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatályba lépés

7.§

Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. október

         K á l i Sándor    Dr. Mészáros Miklós
         Polgármester    Jegyző

A rendelet mellékletét képező kezelési terv IDE kattintva érhető el.
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