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KÖRNYEZETVÉDELEM

és/vagy

TERMÉSZETVÉDELEM

a kettő nem ugyanaz



A KÖRNYEZETVÉDELEM

- önállósult társadalmi tevékenység
- célja az élő és az élettelen környezet 

megóvása az ember által okozott kártételektől
- mindenhol folyik, mert a környezeti károk 

terjednek, nem határolhatóak le
- helyi, regionális, globális mértékű problémák 



A TERMÉSZETVÉDELEM
- célja 

- az élő és az élettelen természeti környezet 
értékeinek a megóvása az ember által okozott 
kártételektől 

- azok fenntartása, kezelése
- általában nem mindenütt zajlik, hanem 

helyhez, vagy tárgyhoz (természeti 
értékhez) kötött 

- de minden tevékenységünk 
környezettudatos kell(ene) legyen…)



ÖNÁLLÓSULT TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG

- KORÁBBAN MÁS CÍMSZÓ ALATT
– talajerózió elleni védelem
– vadászati, halászati rendszabályok
– erdőhasználat --- erdővédelem

az első természetvédők az erdészek közül kerültek ki
– ők ma is annak tartják magukat, de……aki az erdőben 

dolgozik, és szereti az erdőt, az még nem biztos, hogy 
természetvédő is egyben

erdőgazdálkodás --- természetvédelem konfliktusai

– vízgazdálkodási 



- 1879 első erdőtörvény 
- egyes helyeken védőerdő

- 1883 vadászati törvény 
- énekesmadarak általános védelme
- vadászható állatokra vonatkozó korlátozások

- 1923. évi XVIII, tc.  
- természeti értékek ügyei az erdőigazgatóságokhoz

- 1935 második erdőtörvény 
- lV. cikkely önállóan természetvédelem
- FM alatt önálló Természetvédelmi Tanács (Kaán

Károly)
- 1939 első védetté nyilvánítás

- Debreceni nagyerdő egy része (1945-ig 197 db)



- 1961 Elnöki Tanács 18. sz Törv. E. rend. 
– elvált a TV az erdészettől: önálló OTvH, 

OKTvH (Rakonczay Zoltán)
– önálló erdőtörvény és Tv. jogi szabályozás
– barlangok ex lege védelme (!)

- 1971 jogszabály korszerűsítés
- NP-k létesítése lehetővé vált

- 1972 Hortobágy, 1975 Kiskunság, 1977 Bükk …

- 1996. évi LIII. Törvény (Tardy János)
- Minisztérium, államtitkárság,helyettes 

államtitkárság ……?



szűk körű értelmezés 
– a TV csak az állami természetvédelmi 

szervezetek feladata
- Kormányzati szervek (FM, helyettes államtitkárság)

- jogszabályalkotás
- szakmai felügyelet
- szakmai hozzáértés (olykor ártalmas lehet)

- Igazgatóságok (10 db) – kezelő, végzi a munkát, 
Őrszolgálatot biztosít, szakért

- (Fő(felügyelőség)ek) – jelenleg Kormányhivatalok
- hatóság határozatot hoz
- engedélyt ad  
- szankcionál



tág körű értelmezés 
– minden tevékenységünk környezettudatos 
kell(ene) legyen…
– a társadalom minden eleme részt vesz 
benne, a maga eszközeivel
- téli madáretetés (de! galamb???)
- zöld ovi, erdei iskola 
- önkormányzati helyi védettség
- köztestületek (MTA), kutató intézmények, közgyűjtemények

De! a sok civil szervezet közt olykor 
elvész a szakértelem…
…… megélhetési zöldszervezetek



- extenzív TV (szakasz) 
- a jogi háttér megteremtése, a védendő területek és 

természeti értékek kijelölése
- intenzív TV (szakasz) 

- a védett területeken, illetve a védett értékek 
érdekében végzett tényleges munka

- passzív TV
- rezervátum elv: kijelöli a védett területet, azután 

magára hagyja (gyakran katasztrófához vezet)
- őrzi, de nem kezeli 

- aktív TV 
- az intenzív szakaszban megvalósuló tevékenység
- olykor tényleges emberi beavatkozást is igényel



AZ AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM 
- védelem, megőrzés (jogi, kerítés, őr)
- fenntartás (személyzet, költségek)
- kezelés (nem biztos, hogy a tulajdonos a 

Tv. kezelő)
- füvet nyír, legeltet, kiépít, 

- hasznosítás 
- tudományos, oktatási, kutatási
- génbank, referenciaterület
- ökoturisztikai, ismeretterjesztő, tudatformáló
- pihenés, regenerálódás, gyönyörködtetés



A TERMÉSZETI ÉRTÉK

- a természetes környezeti elemek 
- az élővilág, és fennmaradásához 

szükséges élettelen környezete 
Ez a Tvt.–beli kitétel  inplicite azt is sugallja, hogy az élettelen természet csak 
akkor érték, ha az élővilág fennmaradásához járul hozzá. Részben ennek is 
köszönhető az élővilág-védelem hegemóniája mellett az élettelen szakterület 
háttérbe szorulása, elhanyagoltsága.

De!
nem védhető minden (sajnos – sajnos?)



A védelem szemléletbeli különbségei, 
szélsőségei

Zöldek
mindenütt meg kell őrizni az érintetlen 
természetes állapotokat, abból kivételes 
esetekben lehet kiszakítani kis területeket a 
gazdaság és az emberi települések számára

Technokraták
a világ egy nagy gazdasági térség, ahol kis 
területeket meg lehet őrizni eredeti természetes 
állapotukban (rezervátumok) 
ezért különösen fontos a helyes mérték és a 

helyes módszer megtalálása 



A VÉDELEM MÓDSZERTANI 
KÜLÖNBSÉGEI, JOGSZABÁLYI 
LEHETŐSÉGEI

I. Általános védelem
II. Kiemelt védelem
1.) „Ex lege” védelem
2.) Védett természeti terület
3.) „Arra alkalmas” objektumok védelme



I. Általános védelem
- tájvédelem - Jelenleg szakmai jogszabályokban, de önálló 

jogszabályt igényel, ha egyáltalán lehet…
- egyedi tájérték, tájképi érték, tájkarakter, tájseb

- a vadon élő élővilág általános védelme
- őshonos, behurcolt, tájidegen, visszatelepülő

ellentmondás az erdőtörvénnyel
- minden egyed, állapota, része
- vadállomány genetikai védelme
- biodiverzitás védelme



- az élőhelyek általános védelme
- fenntartható használat, tartamos, természetkímélő
- gazdálkodást a természeti értéket védve kell folytatni
- növényvédő szerek és műtrágyák

- a földtani természeti értékek általános védelme
- karsztok
- bányászati tevékenység során, és utána a

természetes állapot visszaállítása
- előkerülő érték bejelentése (Igazgatóság),

leletmentése, esetleg bányászat korlátozása
- megőrzés az eredeti helyen, vagy közgyűjteményben

- tilos a jogellenes károsítás (?)



19. § (1)„… A földtani természeti értékek 
általános védelme kiterjed … ásványokra, 
ásványtársulásokra, ősmaradványokra.”, 
de nem terjed ki a lelőhelyekre. 

19. § (2) „A természeti érték 
igénybevételével járó tevékenység … 
során a földtani természeti érték …csak a 
lehető legkisebb mértékben károsodjon.” 
bányában?
- tilos a jogellenes károsítás (?)



működő bányabeli előfordulás azonban 
jórészt nem a Tvt. hatálya alá tartozik
• 1993. évi XLVIII. Törvény (Bt.) 27. § (6) 

szerint „A bányászati tevékenység során 
feltárt, szakmai-tudományos szempontból 
jelentős ásványokról, ásványtársulásokról, 
ősmaradványokról a bányavállalkozó 
köteles tájékoztatni a védett természeti 
területek természetvédelmi kezeléséért 
felelős szervet és lehetővé tenni a lelet 
mentését.”



Bükkábrány, ahol lehetőség volt a bányabeli mentésre … 
egyszer 



II. Kiemelt védelem
1., az „ex lege”, azaz egyes értékeknek a 
törvény erejével való általános védelme

- forrás, láp, szikes tó
- víznyelő, barlang 
- kunhalom, földvár

Problémák: 
- egy szerencsétlen definíció sok gondot 

okozhat
- kontrol kicsúszhat a szakmai kezekből  



Amikor „ex lege” védett barlangra gondolunk,
valami ilyesmi jut az eszünkbe



Ezzel szemben a cca. 4150 
kataszterezett barlang 

nagy része ilyen 
(rövidebb 5 méternél)



Mindamellett a barlangvédelem 1961 óta 
a természetvédelem talán legjobban 
kidolgozott része!

Védelme, szabályozása kiterjed: 
- a bejáratára, teljes járatrendszerére, 
befoglaló kőzetére, képződményeire, 
formakincsére, kitöltésére, de…nem csak 
a cseppkő a barlangi képződmény !!!
- természetes élővilágára;
- látogatására, kutatására, hasznosítására, 
kiépítésére;



A barlangok kutatása nem csupán egyszerű szabadidős tevékenység

Értéket teremt

Természetvédelmi:

-megjelenés és formavilág
-egyediség, különlegesség

Tudományos ismeretek:

-hidrogeológiai
-rétegtani
-őslénytani
-építésföldtani

Gazdasági, egyéb:

-idegenforgalmi bemutatás
-vízkivétel
-fürdő, terápia
-szakrális
-alkalmi hasznosítások



Típuspéldánk a tapolcai Kórház-Berger-
barlangrendszer

Kezdetek:

Kórház-barlang

Felfedezés:
Kútásás közben (1925)

Berger-Károly-barlang

Felfedezés:
szállodaépítéshez kapcsolódóan (2002)

Összekötés - 2011

Jövő: „Tavas-Kórház-Berger-barlangrendszer”

Berger Károly
-barlang



A tapolcai barlangrendszer hideg és meleg vizű tavai a 
Hévizi-tó hidrogeológiai rendszerét képezik le kicsiben





Különleges „cseppkőkőpződmények 
a Berger Károly-barlangban





Szarmata mészkő bentonitosodott 
tufabetelepülésekkel a Berger-barlangban



Barlangjáratok (egyelőre) ismeretlen 
rétegtani helyzetű kavicsban



szarmata ősmaradványok a barlang falában



A Berger-barlang mindkét, több mint 25 méter átmérőjű 
tavát alig néhány méter vastag mészkőréteg hidalja át



•

Barlangi védőterület kijelölése



víznyelő: a Tvt. szerint a felszíni vízfolyás 
karsztban történő elnyelődési helye



Valyon minden vízelnyelődés víznyelő?





Természetvédelmi szempontból ez nem víznyelő, 
más jogszabály pedig nem foglalkozik vele



Valaki mégis nekiállt „kutatni”. 
Valyon miért?





- Forrás

A Tvt. szerint a felszín alatti víz 
természetes felszínre bukkanása, ha 
a vízhozam tartósan meghaladja az 
5 liter/perc értéket akkor is, ha 
időszakosan elapad 
…de ki, hogyan és mikor méri?



A forrás szóról valami ilyesmi jut az eszünkbe



Ezzel szemben a kataszterezett források 2/3-a ilyen



Mélyfúrású kút természetes vízkifolyással, kőből épült 
kútházban - mennyiben tekinthető forrásnak, azaz ex lege  

védendő természeti értéknek?



Legalább 3 felé más szempont szerint is 
meg lehetne még határozni a forrás 
definícióját: 

- hidrológiai-hidrogeológiai szempont 
(vízhozam)
- fenntart-e valamilyen számottevő élőhelyet 
(„favöko” – felszín alatti víztől függő ökológiai 
rendszer)
- általános természetvédelmi szempont 
(ritkaság, egyediség, típusosság)



további szempontok lehetnek még:

- működésük időtartama, 
- hőmérsékletük,  
- kémiai jellegük, 
- megbízhatóságuk,
- kultúrtörténeti jelentőségük

de ezt a Tvt. nem érinti



Ez mérhető, de nincs hozzá „favöko”, 
és nem is nagyon természetszerű



Ehhez van „favöko”, 
de nem mérhető



2., Védett természeti terület létrehozása
- nemzeti park NP
- tájvédelmi körzet TK
- természetvédelmi terület TT
- természeti emlék TE

Jellemzők:
- az egyes területi kategóriáknak a Tvt. által megadott 
kritériumoknak kell megfelelniük
- a Tvt. által előírt az általános védelem és a speciális 
védelem nagy része, de a már védett területek arra 
alkalmas részterületein az általános tilalmak speciális 
célból feloldhatóak (pl. a földtani továbbkutathatóság 
érdekében)



- nemzeti park (nem tévesztendő össze a 
Nemzeti Park Igazgatósággal!)

- jellegzetes természeti adottságaiban meg nem 
változtatott nagyobb terület

- alapvető rendeltetése a természeti és kultúrtörténeti 
értékvédelem, és …

- … a természeti rendszerek zavartalan működésének 
fenntartása

- tájvédelmi körzet
- jellegzetes természeti, tájképi adottságok
- ember és természet alakította táj harmóniája

- természetvédelmi terület
- jellegzetes és különleges természeti értékek kisebb 

összefüggő területe



- természeti emlék !

- különösen jelentős egyedi természeti érték, 
képződmény, és annak védelmét szolgáló 
terület

- még nem védett területen, önállóan hozható 
létre, ahol ilyen módon
- biztosítható az általános védelem 
(fennmaradás)
- egyedi kezelési előírások alkalmazhatóak



Egyéb kategóriák:
- Bioszféra rezervátum, Natura 2000, magterület
- Naturpark – a Miniszter adja
- Geopark – nemzetközi zsűri (Tvt.-ben nem 

szerepel)
- Nemzeti Értéktár egy nem Tvt. Alapú új, 

ellentmondásos kezdeményezés

Az ezeken folyó tevékenységekre szabályok 
vonatkoznak – TvT., alapító okiratok, törvények, 
rendeletek, KEZELÉSI TERV 



A védett természeti területté válás lépései:
- tervezési terület meghatározása

- önálló védett természeti terület
- már védett természeti terület sajátos kezelési igényű 

részterülete;
- természetvédelmi kezelési terv elkészítése

- megalapozó dokumentáció
- részletes kezelési terv

- területi, társadalmi és tárcaközi egyeztetés
- felterjesztés, jogszabályi kihirdetés





de mi történik a védett területen kívül az 
általános védelmen túlmutatóan?
- védett növény- és állatfajok, társulások

- tételes felsorolás más jogszabályokban
- élettevékenység minden színhelyén védett
- minden állapotában védett
- gyűjtés, befogás, birtoklás, adás-vétel, 

szaporítás, 
- külföldre szállítás, behozatal, átszállítás

- védett ásványok – nem vált be



KÖSZÖNÖM  A 
FIGYELMET!


