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Útmutató önkormányzatok részére 
helyi jelentőségű természeti értékek kijelöléséhez

HELYI ÉRTÉK
 HELYI KÉZBEN



Természeti környezetünk megóvása 

eredményesen köthető össze az aktív 

pihenéssel, sportolással és egyéb 

rekreációs tevékenységekkel. A helyi 

jelentőségű védett természeti területek 

kiváló helyszínei lehetnek a települések 

turisztikai szolgáltatásainak.
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Melyek is pontosan a helyi jelentőségű 
természetvédelmi területek?

A hazai természetvédelmi szabályozásban két módon lehet terüle-

ti oltalmat biztosítani. Országos jelentőségű védett természeti 
területek és természeti emlékek miniszteri rendeletben kerülnek 

kihirdetésre. Sajnos számos értékes élőhely nem került az 

országos oltalom alá vont értékek közé. A természet védelméről 

rendelkező 1996. évi LIII. törvény azonban a települési ön- 

kormányzatoknak is lehetőséget biztosít arra, hogy saját rendelet-

ben nyilvánítsanak védetté természeti értékeket. Ezeket nevezzük 

helyi jelentőségű védett természeti területeteknek, illetve 
emlékeknek.

Mi a szerepük a helyi jelentőségű
védett természeti értékeknek?

Kijelölésük legfontosabb célja, hogy olyan területek is védelem alá 

kerüljenek, amelyek azelőtt nem kapták meg az országos 

védettségi státuszt, azonban jelentős természeti értéket 

képviselnek. A két védelmi kategória kiegészíti egymást: helyi 

jelentőségű védett természeti területek egymástól távol eső, ám 

jelentős kiterjedésű élőhelyeket kötnek össze azáltal, hogy köztes 

elhelyezkedésük lehetővé teszi az olyan élőlények terjedését, 

vándorlását, amelyek egyszerre nem képesek nagyobb 

távolságokat áthidalni.

A jellegzetes élőhelyek és élő szervezetek megóvásán túl az adott 

település és az azt magába ágyazó régió hagyományos 

tájszerkezete is profitálhat a védetté nyilvánításból. A hosszú 

évszázadok során kialakuló tájkép, hagyományok és a régi 

kulturális emlékek ugyanis épp olyan sérülékeny nemzeti és 

közösségi kincseink, akár a védett élőlények. 



Profitálhatnak-e az illetékes települések helyi jelentőségű 
természetvédelmi területek létrehozásából?

Helyi jelentőségű védett természeti 

területek létrehozása pozitívan befolyásol-

hatja a természetvédelem mai társadalmi 

megítélését, emellett más előnyökkel is 

kecsegtet. Az önkormányzatok gazdál- 

kodásában kiemelt jelentőséggel bírnak 

a rendelkezésükre álló javak, erőforrások. 

Védett területek létesítésével a turizmus 

felé is megnyílnak a kapuk. Napjainkban 

egyre többen szeretnék szabadidejüket 

a  természet  békéjében  tölteni.  Ezek 

a területek önálló látványosságként is 

megállják a helyüket, de a lakosok 

bevonásával akár egyéb tevékenységekkel 

is  össze  lehet  kötni  a  természetjárást. 

A kerékpárkölcsönzés, a lovasprogramok, 

a szakember által vezetett túrák mind 

nagyszerű bevételi lehetőséget jelentenek

a helyieknek, mely pozitívan hat a település 

gazdaságára és demográfiai helyzetére is. 

A környezeti nevelés lehetősége nemcsak 

a helyi gyermekekkel foglalkozó pedagógu-

sokat vonzza, hanem a távolabbról érkező 

csoportoknak is nagyszerű lehetőséget 

biztosít az egészséges környezetben 

történő tanulásra és ezzel együtt a település 

szélesebb körökben megvalósuló 

népszerűsítésére. A védelem alá helyezett, 

közeli erdők környezetre gyakorolt hatása 

ökológiai, humánegészségügyi, város- 

klimatológiai szempontból is fontos: 

megtisztítják a levegőt a szennyező 

anyagoktól, friss oxigént termelnek, 

kiegyenlítik az aszfaltozott, betonozott 

felületek szélsőséges klimatikus hátrányait.
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Az abádszalóki Aranyosi kosboros rét a hosszú 

évszázadok óta jellemző tájhasználat 

megszűnésével nem lenne képes megőrizni 

jelenlegi természetközeli arculatát, egyhangú, 

jellegtelen bozótosok, bokrosok vennék át az 

európai viszonylatban is fontos élőhelyek 

helyét és eltüntetnék az értékes élőlényeket.



Habár a természeti értékek helyi védelem 

alá helyezése az önkormányzatok 

hatáskörébe tartozik, a területi oltalom 

szükségességét felismerve bárki felhívhatja 

a településvezetés figyelmét a megóvandó 

területekre. A védetté nyilvánítást a szakmai 

előkészítés alapozza meg, amikor szak- 

emberek segítségével sor kerül a 

természeti értékek felmérésére és 

megőrzésük hosszú távú stratégiájának 

kidolgozására. Ezután a jegyző az elkészült 

szakmai anyagot megküldi a területileg 

illetékes nemzeti park igazgatóságnak. 

Az igazgatóság szakmailag véleményezheti 

a javaslatot, illetve dönthet az országos 

jelentőségű védett természeti területté 

nyilvánításáról. A védetté nyilvánítás 

folyamatának fontos állomása a terület 

tulajdonosaival, a szakhatósággal, illetve 

a helyi lakossággal történő egyeztetés. 

Ekkor van lehetőség ugyanis az érintettek 

álláspontjának megismerésére és az 

esetleges érdekellentétek feloldására. 

A  tulajdonosokkal  meg  kell  ismertetni 

a készülő kezelési tervet, illetve tájékoztat-

ni kell őket a természeti értékek megóvása 

érdekében alkalmazandó korlátozásokról, 

az ebből fakadó esetleges anyagi kárról és 

a rendelkezésükre álló kompenzációs 

forrásokról is. A helyi védelem 

kimondásáról szóló rendelet kötelező része 

a terület természeti értékeinek hosszú távú 

megőrzését szolgáló természetvédelmi 

kezelési terv elkészítése. A terv a 

követendő kezelési stratégia mellett 

tartalmazza a nyilvántartásról, a bemutatás-

ról és – ha szükséges – a helyreállításról 

szóló rendelkezéseket is. A kezelési tervet 

is egyeztetni kell az érintettekkel. A kezelési 

terv egyeztetése után a közgyűlés szavazza 

meg a helyi védelmet, és önkormányzati 

rendeletben hirdeti ki azt. A kihirdetést 

a helyi védelem alá vont természeti érték 

ingatlan-nyilvántartásba történő jegyez-

tetése, illetve táblával való kijelölése követi.

Védetté nyilvánításra bárki tehet javaslatot!
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A Jászberényi Állat- és Növénykert 

példamutató színtere a környezeti nevelés-

nek. Az ide látogatók a magas fák lombja 

alatt ismerkedhetnek az állatkert lakóival, 

ideális környezetben bővíthetik 

természetvédelmi ismereteiket.



Mi az ideiglenes védetté nyilvánítás?

Ha egy nem védett vagy védelemre tervezett, természetvédelmi szempontból értékes terület 

potenciális veszélynek van kitéve, a jegyző a területet azonnal végrehajtható határozattal 

ideiglenesen védetté nyilváníthatja. A települési önkormányzat az ideiglenes védetté 

nyilvánításról egy területen csak egyszer rendelkezhet, a határozat a végleges védettséget 

kimondó jogszabály hatályba lépéséig tart, ennek hiányában maximum 3 hónapra szólhat.  

Az ideiglenes védettség ideje alatt a jegyző korlátozhatja, sőt fel is függesztheti a területen 

előforduló természeti értékek károsodását okozó tevékenységet, ezzel lehetősége van 

megakadályozni a természeti értékek sérülését, pusztulását.
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A Szenttamás Imre Majori Park létrehozása már az 
1700-as években elkezdődött. A kastélypark ugyan 
megszenvedte a II. világháború viszontagságait, ám egy 
része eredeti állapotában, megőrizve az évszázados 
tölgyeket és gyertyánokat, máig fennmaradt. 



Milyen természeti értékek lehetnek 
érdemesek a helyi védelemre 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében?

A megyében mára nagyon kevés természetes vagy 

az eredetit idéző állapotban fennmaradt terület 

található, mely nem élvez sem országos, sem 

pedig helyi védettségi státuszt. 

 löszgyepek hírnökeként megmaradt 
 határmezsgyék

 szigetszerűen fennmaradt gyepek

 természetközeli állapotú erdők,

 egykori folyómedrek, laposok,   
 holtágak

 unikális értékeket őrző területek,   
 termőhelyek

Ezek a mára az eredeti élővilág hírmondóiként 

fennmaradt természeti kincsek mellett különleges 

értékeket rejthetnek a tudatos emberi tevékeny- 

ség eredményeképp létrejött, elsősorban 

gazdasági vagy jóléti rendeltetésű területek.

 halastavak, aktívan művelt rizsföldek

 a települések központjába ültetett   
 fasorok, szép küllemű magányos fák

 impozáns, természeti értékekben 
 gazdag közparkok
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