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9 természetvédelmi őr…



Az intézkedési jogosultságot a 
szolgálati igazolvány igazolja, az
azonosítást pedig a sorszámozott 
szolgálati jelvény teszi lehetővé.



1./ A védett- és fokozottan védett természeti területek (nemzeti park, 
tájvédelmi körzet, országos jelentőségű természetvédelmi terület és az 
„ex lege” védett természeti területek) őrzése, megóvása, károsításának 
megelőzése;

2./A védett- és fokozottan védett természeti értékek (növény- és 
állatfajok, barlangok, ásványi képződmények stb. védett természeti 
területen belül és kívül) őrzése, megóvása, károsításának megelőzése;

3./Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi 
egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek őrzése, 

4./Természeti területnek minősülő földterületek /pl. erdő, gyep, nádas, 
természetes vizek/) őrzése, megóvása, károsításának megelőzése;

A Természetvédelmi Őrszolgálat feladatköre



5./A természeti értékek (vadon élő, nem védett élővilág /pl. vad, nem védett 
halfajok, nem védett vadon élő fás és lágy szárú növények, erdőtalaj, földtani 
értékek) őrzése, megóvása, károsításának megelőzése;

6./A régészeti lelőhelyek és leletek őrzése, megóvása, károsításának 
megelőzése;

7./A természet és a régészeti örökség védelmére vonatkozó előírások 
betartásának ellenőrzése;

8./A védett természeti területek és értékek természetvédelmi kezelésének – 1/ - 
3/ pont alatti természetvédelmi őrzést szolgáló – terepi szakmai feladatai;

9./ A Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Park Igazgatóság 
vagyonkezelésében lévő vagyon őrzése.



Átalakuló vidék…
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Polgárőrség és Tv.-i Őrszolgálat 
kapcsolata

Természetvédelmi őrszolgálat nagyrészt 
külterületen dolgozik
•Külterületi lakott helyek Vas megyében is 
vannak: Vendvidéki szórványtelepülés

•Szőlőhegyek



Polgárőrség segít:
 Információ, a terepi jelenlétből adódóan:
- állami vagyon védelmével kapcsolatban
- illegális tevékenységgel kapcsolatban (pl.: szemétlerakás, technikai 

sport tevékenység)
- élővilággal kapcsolatban (pl.: sérült madár, fontos előfordulási adatok)
 Teszedd! akció
 Kapcsolattartás a terület felosztása
       alapján (közvetlen!)

Fejlődés:
 Közös szolgálat lehetősége 
   (intézkedést megkönnyíti)
 Lovas járőrözés lehetősége

 Szlovéniával jó kapcsolat



Köszönöm a figyelmet!


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9

