
 
 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK ADATFELVÉTELI LAPJA 
 

 Megye neve: H E V E S  Település neve: H A T V AN város 
 
 
A rendelet címe: HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

41/2017. (XII. 15.), 23/2020. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEKKEL MÓDOSÍTOTT 
40/2014. (XI. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

HATVAN HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEIRŐL 
 

EGYSÉGES SZERKEZET 
 
Sorszáma: 40/2014. (XI. 15.) Kihirdetés ideje: 2014. XI. 15. 
 
A rendeletet kibocsátó önkormányzat neve:  HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A rendelet tárgykódja: G3 
Tárgykód megnevezése: Természeti értékek 

védelme 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK:  Kibocsátó: Jogsz. típusa: Kapcsolódás oka: 
- 40/2014. (XI. 15.) Önkormányzat rendelet alaprendelet 
- 41/2017. (XII. 15.) Önkormányzat rendelet módosító (2017.XII.17-én hatályát veszti!) 
- 23/2020. (IX. 25.) Önkormányzat rendelet módosító (2020.X.2-án hatályát veszti!) 

 
/A VASTAGON SZEDETT RENDELETEK EGYSÉGES SZERKEZETBEN!/ 
 
 
Az adatlapot kitöltötte: Lukács László Hatvan, 2014.XI.18.; 2017.XII.17.; 2020.IX.25. 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelete1 

Hatvan helyi jelentőségű védett természeti területeiről 
 

EGYSÉGES SZERKEZET 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
24. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § E rendelet hatálya kiterjed Hatvan város közigazgatási területén található helyi jelentőségű védett 
természeti területekre, amelyek lehetnek természetvédelmi területek, vagy természeti emlékek. 

2. § A helyi jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezeléséről Hatvan Város 
Önkormányzata minden évben a saját költségvetése terhére gondoskodik. 

3. § Helyi jelentőségű védett természeti terület állapotát a természetvédelmi érdekekkel ellentétesen 
megváltoztatni tilos. 
 

2. Helyi jelentőségű védett természeti területek 
 

4. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a Cukorgyári tavat. 
(2) A Cukorgyári tó helyi jelentőségű védett terület kiterjedése 20 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi 

száma 0277. 
(3) A terület természeti értékeinek felsorolását és természetvédelmi kezelési tervét az 1. melléklet 

tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja a Zagyva folyó zöldfolyosóját használó 

vándormadarak pihenőhelyének védelme, ezzel párhuzamosan az állandó madár-, növény- és 
emlőspopulációjának megőrzése. Az élőhely optimalizálásával, biztosításával jelentősen növelhető a 
Hatvan környéki élővilág változatossága. 

 
5. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a Kisgombosi tölgyest. 
(2)2 A Kisgombosi tölgyes helyi jelentőségű védett terület kiterjedése 18,7 ha, ingatlan-nyilvántartási 

helyrajzi számai 0479/2. 
(3) A terület természeti értékeinek felsorolását és természetvédelmi kezelési tervét a 2. melléklet 

tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja a terület természeti értékeinek hosszú távú 

megóvása, megőrzése. A fás legelői kép, valamint az azt alkotó őshonos élővilág fenntartása, harmonikus 
együttélésének biztosítása. 

 
6. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a Hatvan, Boldogi úti 31 egyedből álló 

Platanus  x  hybrida fasort, (platánfasort). 
(2)3 A Hatvan, Boldogi úti platánfasor ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai 2630/1, 2630/3, 

2630/16, 5334/4. 
(3) A terület természeti értékeinek felsorolását és természetvédelmi kezelési tervét a 3. melléklet 

                                                           

1 A 41/2017. (XII. 15.), 23/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendeletekkel módosított egységes szerkezet. 
2 Módosította: 41/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. december 16-tól.  
3 Módosította: 23/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. október 1-től. 



tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja a Hatvan, Boldogi úton fellelhető értékes 

faegyedek helyi védelem alá helyezése, a növények megőrzése az utókor számára. 
 
7. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a Grassalkovich kastély kertjében lévő 

23 egyedből álló Tilia cordata fasort (kislevelű hársfasort). 
(2) A Grassalkovich kastély kertjében lévő kislevelű hársfasor ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma 

2713/6 . 
(3) A terület természeti értékeinek felsorolását és természetvédelmi kezelési tervét a 4. melléklet 

tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja a Grassalkovich kastély kertjében fellelhető 

értékes faegyedek helyi védelem alá helyezése, a növények megőrzése az utókor számára. A fasor 
karakteres kastélykerti elem, és látványtengelyt képez a kastély irányába. A fák a kastélykert arculatát 
jelentősen meghatározzák és XIX. századi hangulatot teremtenek. 

 
8. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja az Óhatvani Köztemetőben lévő 

Platanus  x  hybrida fasort (platánfasort). 
(2) Az Óhatvani Köztemetőben lévő platánfasor ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma 4185 . 
(3) A terület természeti értékeinek felsorolását és természetvédelmi kezelési tervét az 5. melléklet 

tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja az Óhatvani Köztemetőben fellelhető 

értékes faegyedek helyi védelem alá helyezése, a növények megőrzése az utókor számára. A fasor egyedei 
szép habitusú, karakteres, idős fák, amelyek térszervező hatása jelentős. 

 
9. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a 24102 számú út melletti Aesculus x 

hipocastanum fasort (Nagygombosi gesztenyefasort). 
(2) A 24102 számú út melletti gesztenyefasor ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai 0396, 0426. 
(3) A terület természeti értékeinek felsorolását és természetvédelmi kezelési tervét a 6. melléklet 

tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja a fasor karakterének megőrzése az utókor 

számára. 
 
 

3. Helyi jelentőségű védett természeti emlékek 
 

10. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánítja a Hatvan, Népkertben található 
Populus x canescens fát (szürke nyárfát). 

(2) A faegyed ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma 2647/2. 
(3) A védett természeti emlék természetvédelmi kezelési tervét a 7. melléklet tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja a Hatvan, Népkertben fellelhető értékes 

faegyed településképi szerepe, a növény megőrzése az utókor számára. 
 
11. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánítja a Hatvan, Radnóti téren található Acer 

platanoides fát (korai juharfát). 
(2)1 A faegyed ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma 2631/4. 
(3) A védett természeti emlék természetvédelmi kezelési tervét a 8. melléklet tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja a Hatvan, Radnóti téren fellelhető értékes 

faegyed kiváló állapota, elsődleges településképi szerepe, a növény megőrzése az utókor számára. 

                                                           

1 Módosította: 23/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2020. október 1-től. 



 
12. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánítja a Kristály kastély mellett található 

Platanus x hybrida fát (platánfát). 
(2)1 A faegyed ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma 5331/41. 
(3) A védett természeti emlék természetvédelmi kezelési tervét a 9. melléklet tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja a Kristály kastély mellett fellelhető értékes 

faegyed kora, mérete és karakteres megjelenése, a növény megőrzése az utókor számára. 
 
13. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánítja a Zagyva parton található Salix alba 

fát (fehér fűzfát). 
(2) A faegyed ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma 2683. 
(3) A védett természeti emlék természetvédelmi kezelési tervét a 10. melléklet tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja: a Zagyva parton fellelhető értékes faegyed 

a Zagyva parti természetközeli fás vegetáció egyik utolsó elemeként van jelen, emiatt ökológiai, 
tájtörténeti jelentőségű, továbbá a növény megőrzése az utókor számára. 

 
14. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánítja az Albert Schweitzer Kórház-

Rendelőintézet területén található Qercus robur fát (kocsányos tölgyet). 
(2) A faegyed ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma 2713/5. 
(3) A védett természeti emlék természetvédelmi kezelési tervét a 11. melléklet tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja: az Albert Schweitzer Kórház-

Rendelőintézet területén fellelhető értékes faegyed kora, habitusa, és markáns, karaktert meghatározó 
megjelenése, feltehetően az egykori kastélykertből maradt meg. Az idős egyed védett állatfajok potenciális 
élőhelye, továbbá a növény megőrzése fontos az utókor számára. 

 
15. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánítja az Óhatvani Köztemetőben található 

Acer platanoides fát (korai juharfát). 
(2) A faegyed ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma 4185. 
(3) A védett természeti emlék természetvédelmi kezelési tervét a 12. melléklet tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja: az Óhatvani Köztemetőben fellelhető 

értékes faegyed terebélyes koronával, szép habitussal rendelkezik, amely a temető arculatába jól 
illeszkedik, településképi szempontból fontos elem. 
 
 

4. Záró rendelkezések 
 

16. § (1) Ez a rendelet 2014. november 17-én lép hatályba. 
(2) Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 49/2004. (X. 29.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 
 
Hatvan, 2014. november 14. 
 
 
 
 

dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
jegyző polgármester 

 

                                                           

1 Módosította: 41/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. december 16-tól. 



1. melléklet a 40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez 

Cukorgyári tó természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve 

1. Elhelyezkedése: a Zagyva jobb partján, a felhagyott cukorgyártól délre, a 0277 hrsz-ú területen. 
2. Érintett helyrajzi szám: 0277 
3. Térképi vázlata: 

 

 
 

4. Természetvédelmi kezelési terv 

4.1.Természetvédelmi célkitűzések 

a) Elérendő célállapot: 
A Cukorgyári tó HTT területén természetközeli állapot elérése és fenntartása. Ez a degradációt jelző 
fajok visszaszorulását és a természetességet jelző fajok térnyerését jelenti. Célkitűzés: a 
természetességet jelző fajok legalább 80%-os arányának elérése 2020-ig.   
 
b) Elérendő természetvédelmi célok: 
 - a terület vízborításának biztosítása, 
 - a terület élővilágának zavartalansága, az emberi zavarás korlátozása, 
 - ősszel a vonuló madarak táplálkozó és pihenőhelyének biztosítása, 



 - tavasszal és nyáron a területen fészkelő és szaporodó madarak és állatok zavartalan 
              táplálkozó és pihenőhelyének biztosítása, 
 - a védett növény- és állatfajok megőrzése, állományuk növelése. 
 

4.2. Természetvédelmi stratégiák 

a) Inváziós fajok visszaszorítása: 
 - aranyvessző fajok kézi kaszálása, 
 - gyalogakác: csemeték és sarjak esetében kézi gyomlálás, nagyobb példányoknál favágás, 
 - selyemkóró: kézi gyomlálás, 
 - parlagfű: kézi gyomlálás. 
 
b) Az inváziós fajok kiirtása pozitív hatással lesz a természetes növénytársulások szerkezetére, 
fajösszetételére, természetességére. 
 

4.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 

A terület többfunkciós hasznosításának és az azon megtalálható élővilág zavartalanságának érdekében a 
természeti- és kezelési övezetek elkülönítése indokolt. 

4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 

4.3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme 

Vízszabályozás, állandó vízmagasság, fészkelő, táplálkozó, pihenőhelyek biztosítása. 
Invazív fajok irtása. 
Őshonos fa és cserjefajok telepítése. 
 

4.3.1.2. Látogatás 

A terület a kialakított ösvények és megfigyelőhelyek mentén látogatható. A sorompóval lezárt 
területrészek kíméleti területek, ahol az emberi zavarás nem kívánatos. Ezen területekre belépni tilos. 
 

4.3.1.3. Oktatás és bemutatás 

A terület oktatási célú felkeresése tanösvény túravezetés során vagy polgári természetőr kísérettel 
javasolt. A kirándulókat a helyes útirányba további cölöpök terelik (a homoki láprét és a nyílt 
homokpuszta határán). Az élőlények védelme érdekében az ösvényről letérni nem szabad. 
 

4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok 

A tervezési területen természetvédelmi és egyéb célból végzett kutatási tevékenységre vonatkozó 
előírások, korlátozások és tilalmak meghatározása 
 

4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra 

Tájékoztató tábla kihelyezése. 
Esztétikus (környezetbe illő) faanyagú szemétgyűjtők kihelyezése és rendszeres ürítésének biztosítása. 
 



4.3.1.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek 

Maga a Cukorgyári tó emberi tevékenység hatására jött létre, azonban jelenlegi állapotában pótolja a folyó 
mentén található élővilág számára a folyószabályozást követően elveszített szaporodó és táplálkozó 
helyeket. 

A Cukorgyári tó szervesen illeszkedik a Zagyva folyó mentén megmaradt természetes élőhelyek által 
alkotott ökológiai folyosóba.  

4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, 
korlátozások és tilalmak 

4.3.2.1. Művelési alól kivett terület 

a) Invazív növényfajok eltávolítása, őshonos, tájba illő fajok telepítése, pótlása. 

b) Vízszabályozás, állandó vízmagasság biztosítása. 

c) Korábban itt élt állatfajok visszatelepítése. 

d) Turizmus tervezett irányítása, bemutatóhelyek kialakítása. 

e) Horgászat és kis szerszámos halászat engedéllyel. 



2. melléklet a 40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez 

Kisgombosi Tölgyes természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve 

1. Elhelyezkedése: a Kisgombosi tölgyes Heves megyében, Hatvantól északra, annak közigazgatási 
határán belül helyezkedik el, közvetlenül a Hatvan-Kisgombos külterületi településrésztől keletre levő 
domb nyugati oldalában. 
2.1 Érintett helyrajzi számok: 0479/2 
3. Térképi vázlata: 

 

 
                                                           

1 Módosította: 41/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1). Hatályos: 2017. december 16-tól. 



 
 

4. Természetvédelmi kezelési terv 

4.1. Természetvédelmi célkitűzések 

a) Természeti értékek védelmi szintjének a fenntartása: 
aa) El kell választani az erdőként és a hagyásfás legelőként fenntartandó területrészeket.  
ab) Miután a fás legelői jellegű területrészeket leválasztják legeltetni és kaszálni kell a  területen.  
ac) A fás legelőként fenntartandó területeken meg kell akadályozni az elbozótosodást, az invazív 
tájidegen fafajok eluralkodását, illetve az őshonos faállomány záródását is. A hagyásfák pótlásáról 
gondoskodni kell.  
ad) Az erdőként fenntartandó területeken elő kell segíteni az erdő természetes fejlődését, a tájidegen, 
invazív fafajok visszaszorításával, fafajcserés átalakításokkal.  
ae) A tervezési terület Ny-i oldalában lévő homokfalat a telepesen költő gyurgyalagok és partifecskék 
számára helyre kell állítani, és biztosítani kell fennmaradását.  

 
b) A tervezési terület természetvédelmi érdekekkel összhangban álló, tartós hasznosításának biztosítása: 

aa) Meg kell teremteni a feltételeit egy olyan hagyományos gazdálkodáson alapuló rendszernek, 
amely a későbbiekben önfenntartóvá válik és képes a tervezési terület kezelését ellátni.  
ab) A természetvédelmi kezelés során bekövetkező változásokat nyomon kell követni és rögzíteni 
azokat. A kapott eredmények alapján - ha az szükséges - módosítani kell a természetvédelmi kezelési 
tervet. 
ac) A terület élővilágának részletesebb felmérése szükséges. A tervezési területre jellemző védett és 
fokozottan védett fajok állományának alakulását monitoringozni kell.  
ad) A lehetőségekhez mérten mind szélesebb körben kell – elsősorban az iskolás korosztállyal – 
megismertetni a tervezési terület természeti értékeit.  

4.2. Természetvédelmi stratégiák 

A fás legelőként fenntartandó területeken meg kell akadályozni az elbozótosodást, az invazív tájidegen 
fafajok eluralkodását, illetve az őshonos faállomány záródását is. A hagyásfák pótlásáról gondoskodni 
kell. 

4.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 

Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások nem végezhetők el a védett területen. 

4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 

4.3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme 

 A fás legelőként fenntartandó területeken meg kell akadályozni az elbozótosodást, az invazív tájidegen 
fafajok eluralkodását, illetve az őshonos faállomány záródását is. A hagyásfák pótlásáról gondoskodni 
kell. 

A homokbánya aktív kezelést igényel, amely a gyurgyalagok és a partifecskék költését veszélyeztető 
tényezők megszüntetését jelenti és a homokfal évenkénti megújulását eredményezi. 
A kezelési területen az élőhelyek védelmével megvalósul a fajok védelme is, azonban vannak olyan fajok, 
amelyek úgynevezett fókuszfajok, így kiemelt figyelmet és prioritást élveznek a kezelés során. 
 
4.3.1.2. Látogatás 

A tervezési terület korlátozottan látogatható. Kerékpárral, lóval, autóval és motorkerékpárral csak a 



kijelölt földutakon szabad közlekedni, arról letérni tilos. Gyalog szabadon látogatható a terület. Homokfal 
közelében esetleg időszakos korlátozásra lehet szükség (pl. fóliaszalaggal, táblával, stb.). 
 

4.3.1.3. Oktatás és bemutatás 

A terület egészének oktatási és bemutatási hasznosítása kívánatos.  
 

4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok 

A tervezési területen szabadon folytatható kutatás a természetvédelmi szabályok betartásával. 
 

4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra 

A területen ipari és építési tilalmat kell érvényesíteni.  
Vadgazdálkodás:  

a) A területen vadgazdálkodási létesítmény (pl.: szóró, magasles, stb.) csak szakhatósági 
hozzájárulással létesíthető.  
b) A vadgazdálkodási létesítmények nem rögzíthetők vagy támaszthatók élő fához.  
c) A tervezési területen vad tenyésztése tilos.  
d) A tervezési területen csak őshonos vadfajok tarthatók fenn, amelyek mesterséges betelepítéséhez, 
pótlásához az I. fokú természetvédelmi hatóság engedélye szükséges, kivétel a fácán (Phasianus 
colchicus), amely mesterségesen telepíthető és pótolható a tervezési területen.  
e) A területen vadászati korlátozás nincs, de törekedni kell a vadállomány fenntartható hasznosítására. 

 

4.3.1.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek 

A terület kimagasló tájképi és kultúrtörténeti értéket képvisel az itt kialakult élővilág, a hagyományos 
külterjes paraszti gazdálkodás, az árpád kori és bronzkori leletek bemutatásának lehetőségével.  
 

4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, 
korlátozások és tilalmak 

4.3.2.1. Erdők kezelése 

  a) Erdőgazdálkodás: 
aa) El kell választani az erdőként és a hagyásfás legelőként fenntartandó területrészeket.  
ab) A fás legelőként fenntartandó területeken meg kell akadályozni az elbozótosodást, az invazív 
tájidegen fafajok eluralkodását, illetve az őshonos faállomány záródását is. A hagyásfák pótlásáról 
gondoskodni kell.  

b) Az erdőként fenntartandó területeken elő kell segíteni az erdő természetes fejlődését, a tájidegen, 
invazív fafajok visszaszorításával, fafajcserés átalakításokkal. 



3. melléklet a 40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez 

A Hatvan, Boldogi úton található platánfasor természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi 
kezelési terve 

1. Elhelyezkedése: Hatvan, Boldogi út két oldalán. 
2.1 Érintett helyrajzi számai: 2630/1, 2630/3, 2630/16, 5334/4. 
3. Térképi vázlatok: 

 

 
 

                                                           

1 Módosította: 23/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2020. október 1-től. 



 
 
 

4. Természetvédelmi kezelési terv 
4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések 

a) A jelentős dendrológiai értékkel bíró idős fasor védelme. 

b) A fákhoz kötődő élővilág megőrzése. 

c) A bemutatást szolgáló infrastruktúra kialakítása. 

4.2. Természetvédelmi stratégiák 

A szükséges egészségügyi, állapotfenntartási beavatkozások folyamatos biztosítása a faegyedeken. 

4.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 
Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások csak hatósági engedéllyel végezhetők el 
a védett területen. 

4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 

A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a 
területen az illetékes természetvédelmi hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg. 

4.3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme 

A platánfasor megőrzését elősegítő beavatkozásokat (száraz, letört ágak eltávolítása, sebkezelés) 
vegetációs időszakon kívül, de az énekesmadarak költési időszaka előtt kell elvégezni. 

4.3.1.2. Látogatás 

A tervezési terület szabadon látogatható. 

4.3.1.3. Oktatás és bemutatás 

Az oktatást és bemutatást elősegítő új információs tábla kihelyezése. 



4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok 

A tervezési terület egészén hatósági engedély nélkül lehet kutatást végezni. 

4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra 

a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos. 

b) A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell 
állítani. 

c) A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani. 

4.3.1.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek 

A platánfasor környékének tájképi jellegét meg kell őrizni. 

4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, 
korlátozások és tilalmak 

Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások hatósági engedéllyel végezhetők el. 



4. melléklet a 40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez 

A Grassalkovich kastély kertjében található kislevelű hársfasor természetvédelmi terület adatai és 
természetvédelmi kezelési terve 

1. Elhelyezkedése: Hatvan, Grassalkovich kastély kertjében. 
2. Érintett helyrajzi száma: 2713/6. 
3. Térképi vázlat: 

 

 
 

4. Természetvédelmi kezelési terv 
4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések 

a) A jelentős dendrológiai értékkel bíró idős fasor védelme. 

b) A fákhoz kötődő élővilág megőrzése. 

c) A bemutatást szolgáló infrastruktúra kialakítása. 

4.2. Természetvédelmi stratégiák 

A szükséges egészségügyi, állapotfenntartási beavatkozások folyamatos biztosítása a faegyedeken. 

4.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 
Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások csak hatósági engedéllyel végezhetők el 
a védett területen. 



4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 

A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a 
területen az illetékes természetvédelmi hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg. 

4.3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme 

A kislevelű hársfasor megőrzését elősegítő beavatkozásokat (száraz, letört ágak eltávolítása, 
sebkezelés) vegetációs időszakon kívül, de az énekesmadarak költési időszaka előtt kell elvégezni. 

4.3.1.2. Látogatás 

A tervezési terület a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum kertjének 
látogatási idejében szabadon látogatható. 

4.3.1.3. Oktatás és bemutatás 

Az oktatást és bemutatást elősegítő új információs tábla kihelyezése. 

4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok 

A tervezési terület egészén hatósági engedély nélkül lehet kutatást végezni. 

4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra 

a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos. 

b) A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell 
állítani. 

c) A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani. 

4.3.1.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek 

A kislevelű hársfasor környékének tájképi jellegét meg kell őrizni. 

4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, 
korlátozások és tilalmak 

Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások hatósági engedéllyel végezhetők el. 



5. melléklet a 40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez 

Az Óhatvani Köztemetőben található platánfasor természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi 
kezelési terve 

1. Elhelyezkedése: Hatvan, Óhatvani Köztemető 
2. Érintett helyrajzi száma: 4185. 
3. Térképi vázlat: 

 

 
 

4. Természetvédelmi kezelési terv 
4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések 

a) A jelentős dendrológiai értékkel bíró idős fasor védelme. 

b) A fákhoz kötődő élővilág megőrzése. 

c) A bemutatást szolgáló infrastruktúra kialakítása. 

4.2. Természetvédelmi stratégiák 

A szükséges egészségügyi, állapotfenntartási beavatkozások folyamatos biztosítása a faegyedeken. 

4.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 
Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások csak hatósági engedéllyel végezhetők el 
a védett területen. 



4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 

A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a 
területen az illetékes természetvédelmi hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg. 

4.3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme 

A platánfasor megőrzését elősegítő beavatkozásokat (száraz, letört ágak eltávolítása, sebkezelés) 
vegetációs időszakon kívül, de az énekesmadarak költési időszaka előtt kell elvégezni. 

4.3.1.2. Látogatás 

A tervezési terület a temető látogatási idejében szabadon látogatható. 

4.3.1.3. Oktatás és bemutatás 

Az oktatást és bemutatást elősegítő új információs tábla kihelyezése. 

4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok 

A tervezési terület egészén hatósági engedély nélkül lehet kutatást végezni. 

4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra 

a) A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell 
állítani. 

b) A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani. 

4.3.1.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek 

A platánfasor környékének tájképi jellegét meg kell őrizni. 

4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, 
korlátozások és tilalmak 

Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások hatósági engedéllyel végezhetők el. 



6. melléklet a 40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez 

A 24102 számú út melletti Nagygombosi gesztenyefasor természetvédelmi terület adatai és 
természetvédelmi kezelési terve 

1. Elhelyezkedése: a 24102 számú út két oldalán. 
2. Érintett helyrajzi számai: 0396, 0426. 
3. Térképi vázlat: 

 

 
 

4. Természetvédelmi kezelési terv 
4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések 

a) Az idős fasor egyedeinek vizsgálata szemrevételezéssel, és 3D-s műszeres vizsgálattal. 

b) A balesetveszélyes fák pótlása. 

c) A bemutatást szolgáló infrastruktúra kialakítása. 

4.2. Természetvédelmi stratégiák 

A szükséges egészségügyi, állapotfenntartási beavatkozások folyamatos biztosítása a faegyedeken. 

4.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 
Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások csak hatósági engedéllyel végezhetők el 
a védett területen. 



4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 

A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a 
területen az illetékes természetvédelmi hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg. 

4.3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme 

A gesztenyefasor megőrzését elősegítő beavatkozásokat (száraz, letört ágak eltávolítása, sebkezelés) 
vegetációs időszakon kívül, de az énekesmadarak költési időszaka előtt kell elvégezni. A 
gesztenyefasor egyedeinek kivágását minden esetben pótlás kell, hogy kövesse. 

4.3.1.2. Látogatás 

A tervezési terület szabadon látogatható. 

4.3.1.3. Oktatás és bemutatás 

Az oktatást és bemutatást elősegítő új információs tábla kihelyezése. 

4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok 

A tervezési terület egészén hatósági engedély nélkül lehet kutatást végezni. 

4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra 

a) A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell 
állítani. 

b) A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani. 

4.3.1.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek 

A gesztenyefasor környékének tájképi jellegét meg kell őrizni. 

4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, 
korlátozások és tilalmak 

Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások hatósági engedéllyel végezhetők el. 

 



7. melléklet a 40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez 

A Hatvan, Népkertben található szürke nyárfa természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési 
terve 

1. Elhelyezkedése: Hatvan, Népkert területén. 
2. Érintett helyrajzi szám: 2647/2. 
3. Térképi vázlat: 

 

 
 

4. Természetvédelmi kezelési terv 
4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések 

a) A jelentős dendrológiai értékkel bíró idős fa védelme 

b) A fához kötődő élővilág megőrzése. 

c) A bemutatást szolgáló infrastruktúra kialakítása. 

4.2. Természetvédelmi stratégiák 

A szükséges egészségügyi, állapotfenntartási beavatkozások folyamatos biztosítása a faegyeden. 

4.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 
Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások nem végezhetők el a védett területen. 

4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 



A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a 
területen az illetékes természetvédelmi hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg. 

4.3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme 

A szürke nyárfa megőrzését elősegítő beavatkozásokat (száraz, letört ágak eltávolítása, sebkezelés) 
vegetációs időszakon kívül, de az énekesmadarak költési időszaka előtt kell elvégezni. 

4.3.1.2. Látogatás 

A tervezési terület szabadon látogatható. 

4.3.1.3. Oktatás és bemutatás 

Az oktatást és bemutatást elősegítő új információs tábla kihelyezése. 

4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok 

A tervezési terület egészén hatósági engedély nélkül lehet kutatást végezni. 

4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra 

a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos. 

b) A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell 
állítani. 

c) A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani. 

4.3.1.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek 

A szürke nyárfa környékének tájképi jellegét meg kell őrizni. 

4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, 
korlátozások és tilalmak 

Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások hatósági engedéllyel végezhetők el. 



8. melléklet a 40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez 

A Hatvan, Radnóti téren található korai juharfa természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési 
terve 

1. Elhelyezkedése: Hatvan, Radnóti térem. 
2.1 Érintett helyrajzi száma: 2631/4. 
3. Térképi vázlat: 

 

 
 

4. Természetvédelmi kezelési terv 
4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések 

a) A jelentős dendrológiai értékkel bíró idős fa védelme 

b) A fához kötődő élővilág megőrzése. 

c) A bemutatást szolgáló infrastruktúra kialakítása. 

4.2. Természetvédelmi stratégiák 

                                                           

1 Módosította: 23/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2020. október 1-től. 



A szükséges egészségügyi, állapotfenntartási beavatkozások folyamatos biztosítása a faegyeden. 

4.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 
Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások nem végezhetők el a védett területen. 

4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 

A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a 
területen az illetékes természetvédelmi hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg. 

4.3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme 

A korai juharfa megőrzését elősegítő beavatkozásokat (száraz, letört ágak eltávolítása, sebkezelés) 
vegetációs időszakon kívül, de az énekesmadarak költési időszaka előtt kell elvégezni. 

4.3.1.2. Látogatás 

A tervezési terület szabadon látogatható. 

4.3.1.3. Oktatás és bemutatás 

Az oktatást és bemutatást elősegítő új információs tábla kihelyezése. 

4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok 

A tervezési terület egészén hatósági engedély nélkül lehet kutatást végezni. 

4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra 

a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos. 

b) A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell 
állítani. 

c) A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani. 

4.3.1.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek 

A korai juharfa környékének tájképi jellegét meg kell őrizni. 

4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, 
korlátozások és tilalmak 

Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások hatósági engedéllyel végezhetők el. 



9. melléklet a 40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez 

A Kristály kastély mellett található platánfa természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve 

1. Elhelyezkedése: Hatvan, volt cukorgyár területe, a Kristály kastély mellett. 
2.1 Érintett helyrajzi száma: 5331/41 
3. Térképi vázlat: 

 

 
 

4. Természetvédelmi kezelési terv 
4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések 

a) A jelentős dendrológiai értékkel bíró idős fa védelme 

b) A fához kötődő élővilág megőrzése. 

c) A bemutatást szolgáló infrastruktúra kialakítása. 

4.2. Természetvédelmi stratégiák 

                                                           

1
 Módosította: 41/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2). Hatályos: 2017. december 16-tól. 



A szükséges egészségügyi, állapotfenntartási beavatkozások folyamatos biztosítása a faegyeden. 

4.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 
Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások nem végezhetők el a védett területen. 

4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 

A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a 
területen az illetékes természetvédelmi hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg. 

4.3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme 

A platánfa megőrzését elősegítő beavatkozásokat (száraz, letört ágak eltávolítása, sebkezelés) 
vegetációs időszakon kívül, de az énekesmadarak költési időszaka előtt kell elvégezni. 

4.3.1.2. Látogatás 

A tervezési terület a tulajdonos engedélyével látogatható. 

4.3.1.3. Oktatás és bemutatás 

Az oktatást és bemutatást elősegítő új információs tábla kihelyezése. 

4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok 

A tervezési terület egészén hatósági engedély nélkül, a tulajdonos hozzájárulásával lehet kutatást 
végezni. 

4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra 

a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos. 

b) A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell 
állítani. 

c) A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani. 

4.3.1.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek 

A platánfa környékének tájképi jellegét meg kell őrizni. 

4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, 
korlátozások és tilalmak 

Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások hatósági engedéllyel végezhetők el. 



10. melléklet a 40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez 

A Zagyva mellett található fehér fűzfa természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve 

1. Elhelyezkedése: Hatvan, Zagyva partján. 
2. Érintett helyrajzi száma: 2683. 
3. Térképi vázlat: 

 

 
 

4. Természetvédelmi kezelési terv 
4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések 

a) A jelentős dendrológiai értékkel bíró idős fa védelme 

b) A fához kötődő élővilág megőrzése. 

c) A bemutatást szolgáló infrastruktúra kialakítása. 

4.2. Természetvédelmi stratégiák 

A szükséges egészségügyi, állapotfenntartási beavatkozások folyamatos biztosítása a faegyeden. 

4.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 
Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások nem végezhetők el a védett területen. 

4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 

A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a 
területen az illetékes természetvédelmi hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg. 



4.3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme 

A fehér fűzfa megőrzését elősegítő beavatkozásokat (száraz, letört ágak eltávolítása, sebkezelés) 
vegetációs időszakon kívül, de az énekesmadarak költési időszaka előtt kell elvégezni. 

4.3.1.2. Látogatás 

A tervezési terület szabadon látogatható. 

4.3.1.3. Oktatás és bemutatás 

Az oktatást és bemutatást elősegítő új információs tábla kihelyezése. 

4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok 

A tervezési terület egészén hatósági engedély nélkül lehet kutatást végezni. 

4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra 

a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos. 

b) A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell 
állítani. 

c) A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani. 

4.3.1.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek 

A fehér fűzfa környékének tájképi jellegét meg kell őrizni. 

4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, 
korlátozások és tilalmak 

Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások hatósági engedéllyel végezhetők el. 



11. melléklet a 40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez 

Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet területén található kocsányos tölgyfa természeti emlék 
adatai és természetvédelmi kezelési terve 

1. Elhelyezkedése: Hatvan, Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet területén  
2. Érintett helyrajzi száma: 2713/5. 
3. Térképi vázlat: 

 

 
 

4. Természetvédelmi kezelési terv 
4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések 

a) A jelentős dendrológiai értékkel bíró idős fa védelme 

b) A fához kötődő élővilág megőrzése. 

c) A bemutatást szolgáló infrastruktúra kialakítása. 

4.2. Természetvédelmi stratégiák 

A szükséges egészségügyi, állapotfenntartási beavatkozások folyamatos biztosítása a faegyeden. 

4.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 
Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások nem végezhetők el a védett területen. 



4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 

A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a 
területen az illetékes természetvédelmi hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg. 

4.3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme 

A kocsányos tölgyfa megőrzését elősegítő beavatkozásokat (száraz, letört ágak eltávolítása, sebkezelés) 
vegetációs időszakon kívül, de az énekesmadarak költési időszaka előtt kell elvégezni. 

4.3.1.2. Látogatás 

A tervezési terület a kórház látogatási idejében szabadon látogatható. 

4.3.1.3. Oktatás és bemutatás 

Az oktatást és bemutatást elősegítő új információs tábla kihelyezése. 

4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok 

A tervezési terület egészén hatósági engedély nélkül lehet kutatást végezni. 

4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra 

a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos. 

b) A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell 
állítani. 

c) A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani. 

4.3.1.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek 

A kocsányos tölgyfa környékének tájképi jellegét meg kell őrizni. 

4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, 
korlátozások és tilalmak 

Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások hatósági engedéllyel végezhetők el. 



12. melléklet a 40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez 

Az Óhatvani Köztemető területén található korai juharfa természeti emlék adatai és természetvédelmi 
kezelési terve 

1. Elhelyezkedése: Hatvan, Óhatvani Köztemető területén  
2. Érintett helyrajzi száma: 4185. 
3. Térképi vázlat: 

 

 
 

4. Természetvédelmi kezelési terv 
4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések 

a) A jelentős dendrológiai értékkel bíró idős fa védelme 

b) A fához kötődő élővilág megőrzése. 

c) A bemutatást szolgáló infrastruktúra kialakítása. 

4.2. Természetvédelmi stratégiák 

A szükséges egészségügyi, állapotfenntartási beavatkozások folyamatos biztosítása a faegyeden. 

4.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 



Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások nem végezhetők el a védett területen. 

4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 

A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a 
területen az illetékes természetvédelmi hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg. 

4.3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme 

A korai juharfa megőrzését elősegítő beavatkozásokat (száraz, letört ágak eltávolítása, sebkezelés) 
vegetációs időszakon kívül, de az énekesmadarak költési időszaka előtt kell elvégezni. 

4.3.1.2. Látogatás 

A tervezési terület a temető látogatási idejében szabadon látogatható. 

4.3.1.3. Oktatás és bemutatás 

Az oktatást és bemutatást elősegítő új információs tábla kihelyezése. 

4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok 

A tervezési terület egészén hatósági engedély nélkül lehet kutatást végezni. 

4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra 

a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos. 

b) A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell 
állítani. 

c) A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani. 

4.3.1.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek 

A korai juharfa környékének tájképi jellegét meg kell őrizni. 

4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, 
korlátozások és tilalmak 

Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások hatósági engedéllyel végezhetők el. 

 

 



13. melléklet a 40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 49/2004. (X. 29.) önkormányzati rendelethez 
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