
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

 
8/1998.(II. 15.) számú 

 
r e n d e l e t e  

 
Egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról 

(egységes szerkezetben a 15/1998 (V.1.) a 12/2000. (III.1.), az 57/2005.(XII.22.) 
KGY,  az 51/2007. (XII.18.) KGY, 11/2008.(III.4.) KGY, a 40/2008. (IX.23.) KGY  

és a 30/2010.(XI.12.) és a 23/2012.(V.31.)  önkormányzati rendeletekkel) 
 
 
 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a természet védelméről szóló 1996. évi 
LIII. törvény 62. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja: 
 

1. §. 
 
A rendelet hatálya Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő, és 
az 1. sz. mellékletben felsorolt egyes fákra, fasorokra, cserjékre, illetve azok 
termőhelyére terjed ki. 
 

2. §. 
 
 

A védetté nyilvánítás célja 
 
 
A védetté nyilvánítás célja a természeti emlékek károsodásának megelőzése, 
elhárítása, az eddig bekövetkezett károsodás csökkentése, megszüntetése, illetve 
fasorok esetén a hiányzó egyedek pótlása, a jelen- és jövő nemzedék számára 
történő megőrzése és tervszerű fenntartása. 
 

3. §. 
 

A védelem alá vont természeti emlékeket "Védett fa (fák)", "Védett cserje (cserjék)", 
illetve "Védett fasor" feliratú táblával kell ellátni. 
 

4. §. 
 

Védett természeti emlékek egészségi állapotának megőrzése érdekében végzendő 
munkálatok 
 
(1) A fellépő növényi - és állati kártevők elleni megelőző védelem biztosítása 
(permetezés). 
 
(2) A száraz ágrészek gondos időbeni eltávolítása, fasebkezelés. 
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(3) A megfelelő növőtér - és a lombkoronának megfelelő földterület állandó 
gyommentességének biztosítása. 
(4) A védett természeti emlék termőterülete védőövezetnek tekintendő. A védőövezet 
a törzs és a lombkorona széle által meghatározott terület függőleges vetülete körben 
2,00 méterrel megnövelve. A védőövezet a védett cserjére is vonatkozik. 
 
(5) A védőövezeten belül tilos a talajt burkolattal fedni. Amennyiben a védőövezeten 
belül már létezik burkolat, úgy a védőövezet betartása annak felújításakor érvényes. 
 
(6) A védett fasorban lévő faegyed szükségessé vált kivágása után a pótlást a 
következő ültetési időszakban el kell végezni. A pótlásra kerülő egyed kizárólag a 
védett fasor fafajának megfelelő, túlkoros méretű fa lehet. 
 
Védett fasor védőövezetébe a fasor fajától eltérő fajú faegyedet ültetni nem lehet. 
 
(7) A védett természeti emlék egészségi állapotának megőrzése érdekében 
végzendő munkálatok elvégzése a 6.§. a.) és b.) pontjában meghatározottak 
kötelessége. 
 

5. §. 
 

Természetvédelmi jogkör 
 

(1) A védelem alá vont természeti emlékekkel kapcsolatos első fokú  
természetvédelmi feladatokat; illetve védett fasorban lévő, valamint egyes védett 
egyedek természetes állapotának megváltoztatásához, kivágásához szükséges 
engedélyezési feladatokat a jegyző gyakorolja a Közgyűlés Városstratégiai és 
Környezetvédelmi Bizottságának1 véleményezése után, kivéve, ha a fakivágás 
azonnali baleset-veszély elhárítása érdekében történik.2

 
 

(2) 3

6. §. 
 

 
(1) A védelem alá vont emlékek megóvásával, fenntartásával, helyreállításával a 
Közgyűlés 
 
a) az Önkormányzat tulajdonában álló területeken a terület mindenkori kezelőjét; 
ennek hiányában a tényleges használóját, 
 
b) egyéb területeken a terület mindenkori tulajdonosát, vagyonkezelőjét vagy 
használóját bízza meg. 
 
(2) A tulajdonos (vagyonkezelő, használó) köteles kártérítés nélkül tűrni a 
természetvédelmi hatóságnak a védett természeti emlék és termőhely oltalma, 
tudományos megismerése, vagy bemutatása érdekében végzett tevékenységét; így 
különösen annak megközelítését, bemutatását, őrzését, állapotának ellenőrzését, és 
a hatósági tájékoztató, valamint eligazító táblák elhelyezését. 
 

                     
1 A 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet 16.§ (2) bekezdés 3. pontja módosította 
2 Az 57/2005.(XII:22.) KGY rendelet 1.§-a módosította. 
3 Az 57/2005.(XII:22.) KGY rendelet 1.§-a hatályon kívül helyezte. 
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(3) A tulajdonos (vagyonkezelő, használó) köteles tűrni, hogy a természetvédelmi 
hatóság a természeti emlék oltalma, tudományos megismerése érdekében ingatlanát 
időszakosan használja, de csak olyan mértékben, hogy az a tulajdonos 
(vagyonkezelő, használó) mindennapi életvitelét nem zavarhatja. 
 
(4) Az ingatlan mindenkori tulajdonosa (használója) köteles tűrni a védetté 
nyilvánítás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését. 
 
 
 

7. §. 
 

(1) Tilos minden olyan tevékenység folytatása, amely a védelem alá vont természeti 
emlékek állapotát közvetlen vagy közvetett módon a természetvédelmi célokkal 
ellentétesen megváltoztatja vagy veszélyezteti. Gondoskodni kell a védett természeti 
emlék fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a 
talajviszonyok és a vízháztartás megőrzéséről. 
 
(2) A jegyző korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti 
emléket és annak termőhelyét károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységet.  
A határozat - a védett természeti emlék vagy termőhely közvetlen vagy súlyos 
sérelme, illetve veszélyeztetése esetén - a jogorvoslatra tekintet nélkül azonnal 
végrehajthatónak nyilvánítható.  
 

8.§ 
 

Szabálysértés 
 

(1) Aki 
a) 4

 
 

b) a védett természeti emléket cselekedetével vagy mulasztásával veszélyezteti, 
károsítja vagy elpusztítja, valamint azok termőhelyét veszélyezteti, rongálja, abban 
kárt okoz,  
 
 
c) a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenysége 
engedély vagy hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően végez,  
természetvédelmi bírságot köteles fizetni.  
 
 
(2) A természetvédelmi bírságot a jegyző szabja ki a vonatkozó jogszabályok 
alapján.  
 
 
(3) A természetvédelmi bírság az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 
bevételi forrása.  
 
 
                     
4 A 23/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet 3.§-a hatályon kívül helyezte.  



4 
 

(4) A természetvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, a 
szabálysértési, a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, 
felfüggesztésére, tiltására, továbbá a helyreállításra vonatkozó kötelezettség 
teljesítése alól.  
 

9.§ 
 

E rendelet 1998. február 15-én lép hatályba.  
 
 
Nyíregyháza, 1998. február 13.  
 
 
Csabai  Lászlóné                                                            Dr. Fazekas János 
  polgármester                                                                          jegyző 
 
 
E rendeletet 1998. február 15-én kihirdetem. 
 
 
Nyíregyháza, 1998. február 13.  
 
 
                                                                                       Dr. Fazekas János 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.sz. melléklet 
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egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 
8/1998. (II.15.) számú rendelethez5

 
 

A rendelet 1. §-ban előírt természetvédelmi védettséget élvező egyes fák, cserjék és 
fasorok jegyzéke: 
 
 
1./  Név: Taxodium distichum (mocsárciprus)  

Termőhely: Nyíregyháza, Benczúr tér 22.  
Hrsz: 6177/1  
Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft.  
Védetté nyilvánítás indoka: a városban egyedülálló fafaj fenntartásának biztosítása 

 
 
2./  Név: Koelreuteria paniculata (csörgőfa)  

Termőhely: Nyíregyháza Petőfi tér  
Hrsz: 6704  
Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft.  
Védetté nyilvánítás indoka: a különleges magasságú és törzsvastagságú, idős fa 
fenntartásának biztosítása 

 
 
3./  Név: Cercis siliquastrum (júdásfa) 

Termőhely: Nyíregyháza Búza u. 1. (a Művészeti Szakközépiskola  
          Bethlen G. uti előkertje)  

Hrsz: 5478/1  
Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Terület kezelője: Művészeti szakközépiskola  
Védetté nyilvánítás indoka: a városban ritka fajtájú, idős fa, fenntartásának 
biztosítása 

 
 
4./  Név: Populus nigra "Italica" (jegenyenyár)  

Termőhely: Nyíregyháza Eszperantó tér - Erdő sor sarok  
Hrsz: 1394/42  
Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 
Védetté nyilvánítás indoka: a különleges magasságú és törzsvastagságú idős fa  
 fenntartásának biztosítása 

                     
5 Az 51/2007. (XII.18.) KGY rendelet 1.§-a módosította 
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5./  …. 
 
6./ Név: Quercus robur (kocsányos tölgy)  

Termőhely: Nyíregyháza, Sarkantyú u. 25. számú házzal szemben, a trafóház 
mellett.   
Hrsz: 1955/20 
Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 
Védetté nyilvánítás indoka: a különleges magasságú és törzsvastagságú, idős 
fa fenntartásának biztosítása 
 

7./  Név: Paulownia tomentosa (császárfa) 3 db  
Termőhely: Nyíregyháza, Bethlen G. u. l. sz. postahivatal előtt  
Hrsz: 5825 
Terület tuladjonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 
Védetté nyilvánítás indoka: a különleges, városunkban ritka fák fenntartásának 
biztosítása 
 

8./  Név: Platanus sp. (platán)  
Termőhely: Nyíregyháza Polgármesteri Hivatal udvara  
Hrsz: 202 
Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Terület kezelője: Polgármesteri Hivatal  
Védetté nyilvánítás indoka: a különleges magasságú és törzsvastagságú, idős 
fa fenntartásának biztosítása 
 

9./  Név: Paulownia tomentosa (császárfa) 2 db 
Termőhely: Nyíregyháza Állomás tér, volt MÁV laktanya előkertje  
Hrsz: 6497 
Terület tulajdonosa: Magyar Állam  
Terület kezelője: MÁV 
Védetté nyilvánítás indoka: a különleges, városunkban ritka fák fenntartásának 
biztosítása 
 

10./  Név: Ficus carica (füge) 4 db 
Termőhely: Nyíregyháza, Bethlen G. u. 83. sz. lakóház előtti zöldsáv 
Hrsz: 5825 
Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 
Védetté nyilvánítás indoka: a különleges, városunkban igen ritka cserjefajta 
fenntartásának biztosítása 
 

11./ Név: Sophora japonica (japánakác) fasor 
Termőhely: Nyíregyháza Szent István út mindkét oldala (Luther u. - Inczédy sor 
között). Az utca páros oldalán 64 db, a páratlan oldalán 51 db faegyed 
Hrsz: 4086/1 
Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 
Védetté nyilvánítás indoka: az utcaképet nagyban meghatározó, tradicionális  
fasor fenntartásának biztosítása



 
12./  Név: Populus nigra "Italica" (jegenyenyár) 2 db 

Termőhely: Nyíregyháza Pazonyi tér lépcsőlejáró mellett 
Hrsz: 2393/1 
Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 
Védetté nyilvánítás indoka: a különleges magasságú és törzsvastagságú, idős fák 
fenntartásának biztosítása 
 

13./  Név: Platanus x hispanica (platán) fasor 
Termőhely: Nyíregyháza Kiss E. u. mindkét oldala (Petőfi u. - Jósa A. u. között)  
Az utca páros oldalán 6 db, a páratlan oldalán 35 db faegyed 
Hrsz: 6151, 6282, 6330 
Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 
Védetté nyilvánítás indoka: az utcaképet nagyban meghatározó, tradicionális fasor 
fenntartásának biztosítása 
 

14./  Név: Populus alba (fehérnyár) 
Termőhely: Nyíregyházi Főiskola hátsó gépkocsi parkolója  
Hrsz: 1375/6 
Terület tulajdonosa: Magyar Állam  
Terület kezelője: Nyíregyházi Főiskola  
Védetté nyilvánítás indoka: a magában álló, feltűnően szabályos koronájú fa 
tipikus morfológiai jegyeket mutat 
 

15./  Név: Paulownia tomentosa (császárfa) fasor 
Termőhely: Nyíregyházi Főiskola atlétikai csarnokával párhuzamosan, az út 
ellentett oldalán 13 egyedből álló fasor  
Hrsz: 1375/6 
Terület tulajdonosa: Magyar Állam  
Terület kezelője: Nyíregyházi Főiskola  
Védetté nyilvánítás indoka: a különleges, városunkban ritka fák fenntartásának 
biztosítása 

 
16./  Név: Sophora japonica (japánakác) fasor 

Termőhely: Nyíregyháza Dózsa Gy. út mindkét oldala  (Vay Á. krt. - Pazonyi tér 
között) Az utca páros oldalán 43 db, a páratlan oldalán 30 db faegyed.  
Hrsz: 156 
Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft.  
Védetté nyilvánítás indoka: az utcaképet nagyban meghatározó, tradicionális 
fasor fenntartásának biztosítása 
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17./  Név: Nyíregyházi Főiskola „Tuzson János”  Botanikus Kertje 

Helye: Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.  
Hrsz. 1375/3,1375/13. 
Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Terület kezelője: Nyíregyházi Főiskola  
Védetté nyilvánítás indoka: Botanikus Kert szabadföldi (pl. páfrányfenyő, atlanti 
cédrus, mammutfenyő, tulipánfa, teacserje, stb.) és zártkerti különleges 
növényállománya kimagasló városi botanikai értéket képvisel.  
 

18./  Név: Corylus colurna (törökmogyoró) fasor 
Termőhely: Nyíregyháza, Nádor u. (páros oldalon 7 db, páratlan oldalon 10 db fa) 
Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 
Védetté nyilvánítás indoka: a különleges, városunkban ritka fák fenntartásának 
biztosítása. 
 

19./  Név: Sophora japonica (japánakác) fasor 
Termőhely: Nyíregyháza, Árok u. (Vasvári P. u. - Széna tér között, a páros oldalon 
39 db, a páratlan oldalon 46 db fa)  
Hrsz: 468/4 
Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 
Védetté nyilvánítás indoka: az utcaképet nagyban meghatározó, tradicionális fasor 
fenntartásának biztosítása. 
 

20./  Név: Platanus x hispanica (platán) fasor 
Termőhely: Nyíregyháza, Vasvári P. u. (Árok u. - Északi krt. között 50 db)  
Hrsz: 363 
Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 
Védetté nyilvánítás indoka: az utcaképet nagyban meghatározó, tradicionális 
fasor fenntartásának biztosítása 

 
21./ Név: Ginkgo biloba (páfrányfenyő) 
 Termőhely: Petőfi tér Park Üzletház déli oldala 
 Hrsz: 6702 
 Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 
Védetté nyilvánítás indoka: a városunkban igen ritka, idős fa fenntartásának 
biztosítása 

 
22./ Név: Taxus baccata (tiszafa) 

Termőhely: a jelenleg Corvin Mátyás étterem és hotel udvara (Egyház u. 1.) 
 Hrsz: 196 
 Terület tulajdonosa: Goldrex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Terület kezelője: Goldrex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Védetté nyilvánítás indoka: a különlegesen nagyméretű, idős fa 
fenntartásának biztosítása 

 



 9 

 
 
 
 
23./ Név: Sequoiadendron giganteum (mammutfenyő) 

Termőhely: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság székházának 
udvarán (Kótaji u. 33.) 2 db. faegyed 

 Hrsz: 1375/16 
Terület tulajdonosa: Magyar Állam 
Terület kezelője: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 
Védetté nyilvánítás indoka: a városunkban igen ritka nagyméretű fa 
fenntartásának biztosítása 

 
 

 


	Termőhely: Petőfi tér Park Üzletház déli oldala

