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3., Védetté kell nyilvánítani az „arra érdemes” 
- vadon élő szervezeteket, közösségeiket, termő, 

tartózkodó, élőhelyeiket;
- természetes, természet-közeli tájak, tájrészletek,
- egyes növénytelepítések (pl. arborétumok), 

élőállat-gyűjtemények;
- földtani képződmények, alapszelvények, 

ásványok, ősmaradványok és lelőhelyeik;
- típusos és ritka talajszelvények;
- természethez kötődő kultúrtörténeti emlékek;

- fülkéssziklák
- mesterséges üregek 



De ki dönti el, hogy mi érdemes arra, azaz 
mi az érték? Mankó:

- a biológiai sokféleség megőrzése céljából fontos 
- tudományos, kulturális, esztétikai, oktatási, 

gazdasági és más közérdek,
- szép
- ritka
- típusos ….. vagy éppen a típustól eltérő



A könyvtárnyi irodalom ellenére 
nincs jobb definíció, mint az, 
hogy „védelemre érdemes az 
az élettelen természeti érték, 

amelyet a szakmai konszenzus 
arra érdemesnek tart”. 



- honnan szerzünk róla információt?
szakmai és széles társadalmi alapokra 
helyezett információgyűjtés

- jó, ha nem csak jogászok foglalkoznak vele

- ki tartja nyilván?



Minden földtani képződmény, 
geomorfológiai jelenség az 
adott anyagból őt létrehozó 
folyamat, és a létrejöttéhez 
szükséges földtörténeti idő  

egyedi emlékműve, ami 
természetvédelmi törődést, 

védelmet érdemel. 



Az anyag-forma-folyamat hármas 
egységének szem előtt tartása mintha 

nem érvényesülne mostanában, így 
- sokan inkább az anyagot létrehozó 

folyamatra és a „belső erőkre” (geológus);
- mások inkább a formákat létrehozó 

folyamatra és a „külső erőkre” 
(geomorfológus);

- megint mások az anyag és a forma 
kapcsolatára koncentrálnak.



Ebből állandóan (ál)szakmai 
konfliktusok

gerjednek, ezért célszerű és javasolt a 
FÖLDTUDOMÁNYI TERMÉSZETI 

ÉRTÉKEK
kifejezés használata



Földtudományi természeti értékek
- földtani (geológiai) értékek:

- ásványok, ősmaradványok és lelőhelyeik,
- földtani alapszelvények,
- földtani képződmények,

- felszínalaktani (geomorfológiai) értékek
- barlangok és mesterséges üregek
- táji, víztani, talajtani stb. értékek
- természethez kötődő kultúrtörténeti emlékek

Tehát sok minden belefér, de valahol határt 
is kell szabni. Minden nem védhető, 
sajnos. Sajnos?



A. Ásványok és ősmaradványok, ezek 
lelőhelyei
- a védelem indoka a Tvt.-ből eredően:

- ritkaság
- méret, kifejlődés
- tudományos jelentőség

- a védett kör szűkítésének szempontjai
- veszélyeztetettség
- lelőhely veszélyeztetettsége
- nemzetközi szintű unikalitás



• Termésréz
• Kuprit
• Azurit
• Malachit

• Ikunolit
• Wurtzit

• Nemesopál
• Humboldtin
• Mellit

• Whewellit
• Enargit



Termésréz, kuprit
Védetté nyilvánítás indokai

– Lelőhelyek védelme (Rudabánya, Recsk)
– Mérethatár feletti előfordulások ritkasága
– Veszélyeztetettség (gyűjtés)







Wurtzit
• Világviszonylatban is 

jelentős
• Ritkaság
• Lelőhely védelme 

(Gyöngyösoroszi, 
Mátraszentimre)



Malachit, azurit

• Veszélyeztetettség
• Lelőhely védelme 
• (Rudabánya)



Mellit

• Világritkaság
• Lelőhelyek 

megszűnése 
• (Bicske, 
• Csordakút)



Whewellit
• Világritkaság
• Lelőhelyek 

megszűnése 
(Recsk, mélyszint)





kochsándorit
magyar  kuriózumok – de nem védettek, 

és nem is védhetőek 





magnezio-chabasit



klajit (réz-mangán arzenát)



Kipreparálódott 
eocén ősmaradványok egy

Budai-hegységi 
barlang falában



Triász ősmaradvány a biztonságos barlangfalban



Súlyos tájseb, mint világhírű ősmaradvány-lelőhely (Iharkút). 
Hogyan lehet védeni?



Lehet-e védeni magát a tárgyat?



Problémák:
- a Tvt. alapján jelenleg csak védett 
ásvány és ősmaradvány lelőhelyét 
lehet védetté nyilvánítani
- az ásvány és ősmaradvány fajok „ex 
lege” védelme hogyan valósítható meg? 
- ki ismeri fel a védett ásványt és 
ősmaradványt?
- a 21/2007.(VI.20.) KvVM rendelet nem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket, csak 
bonyolította az életszerűtlen helyzetet



Ősmaradványok ex lege védelme? 
- gerincesek esetében részben 

megvalósítható (javaslat)
- minden mezozoikumi, és annál 
idősebb lelet; 
- fiatalabbak esetében a koponyák, és 
a 70%-nál teljesebb vázmaradványok;
- minden főemlős lelet



szemléletbeli váltásra van szükség

- mivel az ásványok és ősmaradványok
védelme, csekély kivételtől eltekintve, nem
oldható meg „ex lege” módon, ezért
elsősorban a lelőhelyek védelme útján
érhető el;

- Minden védett lelőhelyről előkerülő minden
ősmaradvány legyen védett? Isten ments!



Mi a természetvédelmi cél az adott 
lelőhelyen?

- megőrzés 
- bemutatás
- továbbkutathatóság biztosítása

Gyűjtés vs. helyszíni bemutatás



- a védelemnek nem csak a lelőhelyek
kereskedelmi célú kifosztását kell 
megakadályoznia, hanem minden más 
olyan jellegű tevékenységet is, amelyek 
a lelőhelyek hosszú távú 
fennmaradását veszélyeztetik; 

- a lelőhelyek védelmével adott esetekben 
biztosítani lehet a helyszíni megőrzés 
és bemutatás lehetőségét



- ugyanakkor a lelőhelyek 
karbantartásának eszközeként 
biztosítani kell a szabályozott gyűjtés 
lehetőségét a közintézményeken 
kívül a magángyűjtők számára is, 
mert 
– erre van társadalmi igény;
– a közintézményekét jóval meghaladó 

amatőr gyűjtőkapacitás, megfelelő 
szabályozással mederben tartva, a 
közszféra és a tudomány számára igen 
jelentős értékeket tárhat fel.



Koncepciónk szerint a lelőhelyeket három 
csoportba soroljuk:

- érdektelen előfordulás nem igényel 
semmilyen további tennivalót, de jó, ha tudunk 
róla, mert bármi előkerülhet még onnan….

- védelemre érdemes előfordulás
- részterület vagy természeti emlék
- ebben a kategóriában a gyűjtés a 
magángyűjtők számára szabályozottan 
engedélyezhető lehet



- kiemelt védelemre érdemes előfordulás
- részterület vagy természeti emlék
- megfelelő (gerinces) leletanyag 

esetén önálló jogszabályban is védett 
lehet

- ebben a kategóriában a gyűjtést 
csak szakmailag illetékes
közintézmények végezhetik



Természethez (is) kötődő 
kultúrtörténeti emlékek 

- fülkés sziklák (kaptárkövek)

- mesterséges üregek

- földvárak, kunhalmok (ex lege)



Fülkés szikla a Bükk-hegységben



Fülkés szikla a Visegrádi-hegységben



Mesterséges üregek
- nem csak denevér élőhely(!), 

hanem
- földtani feltárás
- bányászattörténeti helyszín
- kultúrtörténeti helyszín

- probléma a nehezen értelmezhető 
tulajdonjog



Felhagyott vasbánya-vágat, mint földtani feltárás (Börzsöny, 
Királyrét)



Felhagyott vasbánya-vágat, mint földtani feltárás (Börzsöny, Szokolya)



Felhagyott vasbánya-vágat, mint bányászattörténeti emlék 
(Börzsöny, Királyrét)





Ez vajon milyen érték?



A táj is érték! De hogyan fogható meg?

- tájképi érték
- tájkarakter
- egyedi tájérték 
…… egy-egy földtani képződmény akár mind a 3 

szempont szerint is fontos lehet

- tájseb



Földtani alapszelvények
- természetvédelmi szempontból más a 
megítélésük, mint szakmai szempontból,
- nem lehet ex lege védeni

- a valódi jelentőség megítélését
szubjektív szempontok nehezíthetik, 

- az egyes földtörténeti korok és 
képződmények aránytalanul 
reprezentáltak,

- a lista nem konstans,
- nem egyformán veszélyeztetettek
- nem azonosak a feltártsági viszonyok 



Ezért
- természeti emlékként vagy részterületként 

védhető,

- sajátos kezelési igények (pl. bemutatás, 
továbbkutathatóság, gyűjtés) 

- fontos, hogy a végleges listát a 
specialisták javaslata alapján hozzáértő, 
de nem elfogult független szakemberek 
állítsák össze.



Tata, Kálvária-domb TT (T-20, J-34, K-12)



Tölgyháti-kőfejtő (J-35) 
földtani alapszelvény 
természeti emlék



Mencshely, nemzetközi 
jelentőségű anizuszi-ladini 

határszelvény 



Ezért
- természeti emlékként vagy részterületként 

védhető, (miért is vonjuk ki az általános 
védelem alól?)

- sajátos kezelési igények (pl. bemutatás, 
továbbkutathatóság, gyűjtés) 

- fontos, hogy a védelemre kerülő listát a 
specialisták javaslata alapján hozzáértő, 
de nem elfogult független szakemberek 
állítsák össze

- szükséges kijelölni a tervezési területet és
megírni a természetvédelmi kezelési tervet



Kezelési terv
- a természetvédelmi kezelő a működési 

területével érintett NPI…. de ki a 
tulajdonos, vagyonkezelő, használó?

- ki finanszírozza a kezelést? 
- az egyes helyszínek eltérő kezelést 

igényelhetnek: egyesek jól karbantartottak, 
másokat alig lehet megtalálni;

- biztosítani kell a hozzáférhetőséget és 
a továbbkutatás lehetőségét, de 
rögzíteni kell a térbeli és időbeli 
korlátozásokat.



E., Egyéb földtudományi természeti 
értékek
-a Tvt. szerint az arra alkalmas földtani 
képződmények, felszíni, felszínalaktani 
képződmények védhetőek;

De!

Hogyan védhetőek mindazok a földtani 
szakirodalomban jól definiált dolgok, amelyek 
a Tvt.-ben nincsenek külön nevesítve (így ex 
lege eleve nem védhetőek)?



MEGOLDÁS: egy jól definiált új jogszabályi 
kategória, a
földtani képződmény
- valamilyen kőzetféleség, rétegtani egység, 
tektonikai elem, felszínforma, vagy más, a 
feltárásban megjelenő földtani, 
felszínalaktani jelenség;
- kezelésük alapelve azonos az alapszelvé-
nyekével;



Őrdöggáti-bánya, 
földtani képződmény 



Tervezési terület 
megadása légifotóra 

helyezett 
kataszteri fedvénnyel



Tervezési terület megadása topotérképre helyezett 
kataszteri fedvénnyel (pirossal maga az alapszelvény)



Az 55/2015. (IX.18.) FM rendelet felépítése

Rendelkező rész
- felhatalmazás, definíciók, védetté nyilvánítás

Mellékleletek
- 1. természeti emlékek (alapszelvény, képződmény)
- 2. részterületek (alapszelvény, képződmény)
- 3. természetvédelmi kezelési terv

- általános előírások
- speciális előírások  

- 4. beépítve a 13/1991 (XII. 24.) KTM rendeletbe



KÖSZÖNÖM  A 
FIGYELMET!


