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11. fejezet - A környezet - és 
természetvédelem jogszabályi háttere 

1. 11.1 Bevezetés 

Az előző két modulban megismerhettük a környezetvédelem és természetvédelem nemzetközi és hazai 

szervezeteinek kialakulását, felépülését, összetételét. Mindkét fejezet szorosan összefügg a jelenlegi, 

jogszabályokra utaló résszel, hiszen a történeti részek a jogi szabályozás történetét is bemutatták. Ezért jelen 

modul szorosan épül az előző kettőre. 

A fejezetből megismerheti: 

• a hazai környezetvédelmi és természetvédelmi jogi szabályzás legfontosabb elemeit, 

A jogszabályi háttér modul elsajátítása után képes lesz: 

• tájékozódni a hazai környezetvédelmi és természetvédelmi jogi szabályozásában. 

2. 11.2 Jogforrások 

Jog: publikus magatartási normák, jövőbeni cselekvésre irányuló szabályok összessége, amelyek a 

társadalomban érvényesülnek. Ezen szabályok célja jelen esetben a környezet illetve a természet állapotának 

javítása, oltalma. Jogot mindig az állam valamelyik szerve alkotja, és fontos tulajdonsága – szemben az erkölcsi 

normákkal – a kikényszeríthetőség (arányos és adekvát, közhatalmi jelleg), amellyel biztosítható az általános 

érvény. A jogviszony az jogalany és a tárgy között létrejött kapcsolat. Tárgy, az a magatartás (tevékenység), 

amire a jogviszony irányul, amit szabályozni kíván. Alanya lehet: állam, természetes személy, jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, nemzetközi szervezet. 

Környezetjog: formailag a környezetvédelmi és a természet védelmére vonatkozó közjogi szabályok 

összessége. 

Jogforrások hierarchiája: 

• Alkotmány (1949. évi XX. törvény), 

• Törvények (Országgyűlés alkotja), 

• Kormányrendelet, 

• Miniszteri rendelet, 

• Önkormányzati rendelet (pl. helyi védett természeti területté nyilvánítás). 

Közösségi jogforrások. Az európai a környezeti és természetvédelmi jog szempontjából legfontosabb 

jogforrásokat az 1. táblázat foglalja össze. A jogforrási szinthez és a belső tartalomhoz igazodik a tagállami 

cselekvési kötelezettség, amely lehet negatív (deregulációs) vagy pozitív (szabályozási, jogalkotási). 

A legfontosabb közösségi jogforrásaink: 

• A Tanács 1979. április 2-i, 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről 

• A Tanács 1992. május 21-i, 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek és a vadon élő növények és állatok 

védelméről 

Nemzetközi egyezmények (részletesen a 9. modul, illetve a természetvédelmi területi vonatkozásokat az Egyéb 

védelmi kategóriák fejezet mutatja be). 

A hazai jogforrások közül az alábbiakat emeljük ki: 
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• Alkotmány, a 1949. évi XX. törvény; 

• a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban Kvt.) (Célok, 

alapelvek, szabályozási keretek meghatározása, alapintézmények, jogalkotási felhatalmazások); 

• a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) (a természet védelmének 

sajátosságai, jogalkotási felhatalmazások); 

• a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 

1. A környezetvédelem és természetvédelem európai jogforrásainak áttekintése. táblázat 

- 
 

Jellemzők Rendelet Irányelv 

(direktíva) 
Határozat 

(döntés) 
Ajánlás, 

állásfoglalás 

Használat Ritkábban 

használt eszköz 

a jogszabályok 

10%-a 

leggyakrabban 

használt, 
Direktívák vagy 

rendeletek 

kiegészítésekén

t gyakran 

használják 

(ritkán). 

Ritkábban 

használt 

Specifitás Konkrét 

lépéseket ír elő. 
általános 

célkitűzéseket 

fogalmaz meg 

Specifikusak és 

nagyon 

részletesek. 

általános 

Címzett Valamennyi 

tagállam 
valamennyi 

vagy csak 

meghatározott 

tagállamok 

meghatározott 

tagállamok, 

valamint 

természetes és 

jogi személyek 

is 

meghatározott 

tagállamok, 

természetes és 

jogi személyek 

Kötelező erő minden 

elemében 

kötelező, 

közvetlenül 

alkalmazandó a 

tagállamban 

az elérendő cél 

kötelező; a 

módszerek és 

eszközök 

szabadon 

megválasztható

k a tagállam 

által 

a címzettre 

nézve minden 

elemében 

kötelező 

nincs kötelező 

ereje, általában 

jövőbeli 

elvárásokat 

vetít előre 

Hatály A rendeletben 

megjelölt 

időponttól 

hatályos. 

A direktívában 

megjelölt 

időponttól 

hatályos 

A kézhezvétel 

időpontjától lép 

hatályba. 

 

Következmény Vissza kell 

vonni minden a 

nemzeti 

jogalkotásban 

velük szemben 

álló 

jogszabályt. 

Előírt határidőn 

belül a nemzeti 

jogrendbe át 

kell ültetni 

tetszőleges, de 

kötelező 

érvényű 

szabályokkal. 

Hatókörében és 

alkalmazásában 

koncentrált. 

Felül kell 

vizsgálni a 

kifogásolt 

helyzetet 

Alkalmazás Gyakorlati Gyakorlati Gyakorlati 
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alkalmazásuk a 

tagállamokban 

a rendelet 

hatályba lépését 

követően 

azonnal 

kötelező. 

alkalmazásukra 

a 

tagállamokban 

a direktíva 

valamilyen 

nemzeti 

jogszabállyal 

való 

felcserélése 

után, annak 

hatályba lépését 

követően kerül 

sor. 

alkalmazásuk a 

címzett felekre 

nézve a döntés 

hatályba lépését 

követően 

azonnal 

kötelező. 

3. 11.3 A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi 
XX. törvény) 

„18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.” 

illetve: 

„70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 

egészséghez. 

(2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság ... az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg.” 

Alkotmányban deklaráltakat a jogalkotás és a jogalkalmazási gyakorlat alkalmazza. Mindkettőt felügyeli, 

irányítja az Alkotmánybíróság, ami a természet védelme tekintetében kiemelt jelentőségűnek értékelhető. Az 

Alkotmánybíróság ugyanis a 28/1994. (V. 20.) AB határozatában rögzítette, hogy az "Alkotmány 18. §-ában 

megállapított, az egészséges környezethez való jog az államnak azt a kötelezettségét is magában foglalja, hogy 

az állam a természetvédelem jogszabályokkal biztosított szintjét nem csökkentheti, kivéve, ha az más alapjog 

vagy alkotmányos érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen". A védelmi szint csökkentésének a mértéke az elérni 

kívánt célhoz képest ekkor sem lehet aránytalan. Az Alkotmánybíróság fenti rendelkezéseinek továbbgondolása 

egyértelműen jelzi, hogy a környezetjogi és különösen a természet védelmét szolgáló jogi szabályozásban nincs 

helye visszalépésnek, azaz a hatályos szabályozást szigorúbb rendelkezések válthatják fel. Ez az elv az eddigi 

alkotmánybírósági - környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos - döntésekben közvetlenül érvényesült. 

4. 11.4 A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. 
törvény 

A Kvt. hazai környezetjog letéteményese. Rögzíti a célokat, alapelveket, szabályozási kereteket, 

alapintézményeket. Jogalkotási felhatalmazásokat tesz. A kapcsolódó törvények viszonyát a Kvt. 3. § (2)-(3) 

bekezdései rendezik. A jogszabály szerinti jogintézmények és a természet védelme összhangjának a 

megteremtése a végrehajtási normák szintjén is jelentkezik (pl. környezeti hatásvizsgálat, egysége 

környezethasználati engedélyezés). 

A Kvt. „mögöttes” jogszabálya a Tvt.-nek (lásd: Tvt. 3. § (2) bekezdés: A természetvédelemmel összefüggő e 

törvényben nem szabályozott kérdésekre, a Kvt. rendelkezéseit kell alkalmazni). 

Szabályozási köre: 

• Engedélyezési eljárások 

• Határozatok 

• Bejelentési kötelezettség, ellenőrzés 

• Anyagok, termékek és technológiák környezetvédelmi minősítése 
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• Határértékek 

• Szakértői tevékenység 

4.1. 11.4.1 Az állami környezetvédelem feladatai 

A Ktv. 38. § felsorolása szerint: 

a)  a környezetvédelmi követelmények érvényesítése az állam más irányú feladatai ellátása során; 

b)  a környezet igénybevételének, megóvásának, károsodása megelőzésének, veszélyeztetése megszüntetésének, 

helyreállításának, illetve állapota fokozatos javításának irányítása; 

c)  a környezetvédelem kiemelt feladatainak meghatározása; 

d)  a környezetvédelmi célok elérését szolgáló jogi, gazdasági és műszaki szabályozórendszer megállapítása; 

e)  a környezetvédelmi államigazgatási feladatok ellátása; 

f)  a feladatok végrehajtását megalapozó, a környezet állapotát és az arra gyakorolt hatásokat mérő-, 

megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információsrendszer kiépítése, fenntartása és működtetése;g)  a környezet 

állapotának, mennyiségi és minőségi jellemzőinek feltárása, terhelhetősége és igénybevétele mértékének, 

továbbá elérendő állapotának (célállapot) meghatározása, figyelembe véve a népesség egészségi állapotának 

mutatóit is;h)  a környezetvédelem kutatási, műszaki-fejlesztési, nevelési-képzési és művelődési, tájékoztatási, 

valamint a környezetvédelmi termék- és technológia-minősítési feladatok meghatározása, és ellátásuk 

biztosítása; 

i)  a környezetvédelem gazdasági-pénzügyi alapjainak biztosítása. 

Kt. 64. § (1) A környezetvédelmi igazgatás körébe tartozik 

• a) a környezetvédelmi hatósági tevékenység ellátása, így különösen a környezethasználat — e törvényben 

meghatározott szabályok szerinti — engedélyezése, a környezetért való közigazgatási jogi felelősség 

érvényesítése; 

• b) az Információs Rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelési, valamint tájékoztatási feladatok 

ellátása; 

• c) anyagok, termékek és technológiák környezetvédelmi szempontból történő minősítési rendszerének 

meghatározása, forgalomba hozataluk, illetőleg alkalmazásuk engedélyezése; 

• d) a környezeti károk elhárítására irányuló feladatok szervezése; 

• e) a leghatékonyabb megoldás, az elérhető legjobb technika alkalmazására vonatkozó követelmények 

érvényesítése; 

• f) a környezet védelmét és javítását, valamint helyreállítását szolgáló intézkedések, programok kidolgozása és 

végrehajtásának ellenőrzése.” 

Kt. 64/A. § (1) Adatkezelés és környezetvédelmi hatóságok együttműködése. 

Kt. 66. § Hatósági engedélyeztetés folyamata, hatásvizsgálatok. 

4.2. 11.4.2 Az önkormányzatok környezetvédelem feladatai 

A 10.3.2. fejezet áttekintette a legfontosabb feladatokat. Alábbiakban néhány jogszabályi kiemelést ismertetünk. 

A szabályzás alapja az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (Öt.) valamint a 1991. évi XX. 

törvény azok feladatairól és hatásköréről (Öht.). 

4.2.1. 11.4.2.1 A megyei önkormányzat környezet- és természetvédelemmel 
összefüggő feladatai és hatásköre 
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Öt. 70. § (1) c) A megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik különösen az épített és természeti 

környezet védelmével, a térségi területrendezéssel kapcsolatos feladatok összehangolásáról, a megyei 

idegenforgalmi értékek feltárásáról, a megyei idegenforgalmi célkitűzések meghatározásáról, a teljesítésükben 

részt vevők tevékenységének összehangolásáról; továbbá közreműködik a térségi foglalkoztatási feladatok és a 

szakképzés összehangolásában, valamint részt vesz a területi információs rendszer kialakításában. 

Tvt. A megyei önkormányzatok fő feladata a helyi védett területekkel kapcsolatos települési önkormányzati 

feladatok összehangolása, amelyeket a Tvt. részletesen szabályoz. Ezek szerint a megyei önkormányzat 

javaslatot tesz a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra, a települési önkormányzat felkérése 

alapján részt vesz a helyi védetté nyilvánítás előkészítésében, elősegíti a települési önkormányzatok 

természetvédelmi tevékenységét, valamint megállapodást köthet a helyi jelentőségű védett természeti területek 

fenntartása érdekében a települési önkormányzatokkal vagy ilyen célra társulást hozhat létre. 

4.2.2. 11.4.2.2 A települési önkormányzat feladata 

Öt. 8. § 

1) a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és 

természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz-elvezetés, a csatornázás, a 

köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és 

településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; 

közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú 

nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról való 

gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport 

támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód 

közösségi feltételeinek elősegítése. 

2) A települési önkormányzat maga határozza meg — a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően 

—, hogy ezek közül mely feladatokat milyen mértékben és módon lát el. 

4.2.3. 11.4.2.3 a Fővárosi Önkormányzat környezet- és természetvédelemmel 
összefüggő feladat- és hatáskörei 

Öt. 63/A. § 

• meghatározza a főváros városfejlesztési és városrehabilitációs programját, valamint általános rendezési tervét, 

megalkotja Budapest városrendezési szabályzatát; rendeletében védetté nyilvánítja a főváros városképe, 

történelme szempontjából meghatározó épített környezetét, különös tekintettel a világörökség részévé 

nyilvánított épületekre, építményekre és területekre, szabályozza ezen védett értékek fenntartásának, 

felújításának, karbantartásának feltételeit; 

• gondoskodik az egy kerületet meghaladó víz-, egészséges ivóvíz-, gáz-, távhőszolgáltatási, vízrendezési, 

szenny- és csapadék-vízelvezetési, szennyvíztisztítási feladatokról, közreműködik a főváros 

energiaellátásának, közvilágításának biztosításában; gondoskodik a főváros ár- és belvízvédelméről, ennek 

körében különösen a főváros ár- és belvízvédelmi létesítményei fenntartásáról, fejlesztéséről; 

• gondoskodik a hulladékártalmatlanítás önkormányzati feladatainak ellátásáról; biztosítja a 

településtisztaságot, gondoskodik a települési kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről, 

elhelyezéséről, ártalmatlanításáról és hasznosításáról, kijelöli az elhelyezéshez szükséges lerakóhely területét; 

• ellátja a főváros tömegközlekedési és forgalomtechnikai feladatait, kijelöli a főútvonalakat, a 

tömegközlekedés által igénybe vett útvonalakat, ellátja Budapest területén a Fővárosi Önkormányzat 

tulajdonában levő országos közutak, közúti hidak, alul- és felüljárók — az autópályák és autóutak kivételével 

— üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését, valamint a kerületi önkormányzatok tulajdonában levő 

tömegközlekedés által igénybe vett utak üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését; 

• rendeletében szabályozza a főváros parkolási és parkolásgazdálkodási rendszerét, az alkalmazható várakozási 

díjak megállapítását, a közterület-használatot és a közterület rendjét, a közterület-felügyelet szervezetét és 

feladatait; — megállapítja a főváros idegenforgalmi koncepcióját, a feladatok ellátása érdekében; 
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• ellátja az önkormányzati levegőtisztaság-, vízminőség-védelmi feladatokat, kijelöli, fejleszti és fenntartja a 

rendeletében meghatározott módon a főváros városképe szempontjából védendő természeti környezetet, 

közcélú zöldterületet; 

• fővárosi információs rendszert működtet. 

Öht. 85. § (1) 

A települési önkormányzat képviselő-testületének környezet- és természetvédelmi feladat- és hatáskörébe 

tartozik: 

• területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása; 

• csendes övezet kialakításának elrendelése a zaj ellen fokozott védelmet igénylő létesítmény körül; 

• helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítása; 

• az önkormányzati környezetvédelmi alappal való rendelkezés és gazdálkodás. 

A települési önkormányzatok feladatai 

Tvt. 

A települési önkormányzat helyi jelentőségű védett természeti területekhez kötődő feladatai kapcsán ki kell 

emelni, hogy a védetté nyilvánító önkormányzat köteles gondoskodni a védett természeti terület fenntartásáról, 

természeti állapotának fejlesztéséről és őrzéséről. Emellett bármely települési önkormányzat a természet 

védelmének helyi-területi feladatai ellátására környezetvédelmi alapjában természetvédelmi célokat szolgáló 

részt hozhat létre. Például azért is hasznos lehet ilyet létrehozni, mert ebbe az alapba folyik be egyebek mellett a 

természetvédelmi bírságok kiszabásából keletkező bevétel is. Ha pedig az önkormányzat nem rendelkezik 

környezetvédelmi alappal, a bírságolásból származó bevétel az állami központi költségvetést illeti. További 

lehetősége a települési, illetve a fővárosi önkormányzatnak, hogy – az erről szóló külön törvény rendelkezései 

szerint – a helyi védett természeti területek védelme érdekében önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatot 

működtessen. 

A helyi jelentőségű védett természeti terület tulajdonjogának változása esetén – sorrendben a nemzeti park 

igazgatóságot követően – törvényi elővásárlási jog illeti meg a települési önkormányzatot. 

A települési önkormányzatok – fővárosban a fővárosi önkormányzat – fontos feladata, hogy az illetékességi 

területén található helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartására tervet készítsen. A tervnek az 

országos és regionális tervekkel összhangban kell lennie. A tervet a települési önkormányzat képviselő-testülete 

(a fővárosban és a megyei jogú városokban a közgyűlés) rendelettel fogadja el. 

A tervek előterjesztéséhez a működési területe alapján érintett nemzeti park igazgatóság előzetes véleménye 

szükséges, illetve az elfogadott önkormányzati természetvédelmi terv egy példányát is meg kell küldeni az 

érintett igazgatóságnak. 

További feladatként rögzíti a Tvt., hogy a természetvédelmi hatóság eljárásához szükséges adatokat valamennyi 

önkormányzati szervezet köteles az eljáró hatóság rendelkezésére bocsátani. 

5. 11.5 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény 

Korábban láttuk (10. fejezet), hogy a milyen újdonságokat hozott az 1996. évi jogszabály, ismétlésként annyit, 

hogy valóságos paradigmaváltás következett be a rezervátumszemléletből történő kilépéssel. 

• Minden természeti érték (élő és élettelen) általános védelem alatt áll, vagyis bármely emberi tevékenység 

kizárólag a természeti értékek védelme mellett folytatható. Tvt. 6-21. §. 

• Vannak viszont olyan területek, növény- és állatfajok, élettelen értékek (pl. minden barlang és láp), amelyeket 

külön jogszabály véd, így ezek elpusztítása, vagy károsítása minden esetben tiltott. Tvt. 22-52. §. 
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• A természeti értékek folyamatos pusztulása és a megváltozott társadalmi igények azonban nemcsak az 

általános védelmet követelik meg, hanem a természetvédelem klasszikus tevékenységi körét kibővítették az 

idegenforgalommal, az ismeretterjesztéssel, és a természet-gazdálkodási tevékenységekkel. 

5.1. 11.5.1 A természetvédelem legfontosabb céljai 

a) a természeti értékek megőrzése, megóvása, fenntartása. 

b) génmegőrzés. 

c) indikátor szerep. 

d) kutatás feltételeinek biztosítása. 

e) tudatformálás. 

f) gyógyítás. 

g) gyönyörködtetés. 

h) környezetvédelmi mintaterületek kialakítása. 

i) szabadidő eltöltés. 

5.2. 11.5.2 A természetvédelem tárgyai 

A természetvédelem tárgyai jellegük szerint az alábbi kategóriákba sorolhatók: 

• Földtani, felszín-alaktani értékek: barlang, szikla alakzat, hegy, völgy, sziget, puszta (síkság), talaj, 

kunhalom, ásványok, ásványtársulások, kőzetfeltárások, őskövületek stb. védelme; 

• víztani értékek: forrás, tó, fertő, mocsár, láp, turján, szikes tó védelme; 

• növénytani értékek: fajok, populációk, élőhelyek, növénytársulások védelme; 

• állattani értékek: fajok, populációk, élőhelyek, őshonos háziasított állatfajták (pl. racka juh, szürke marha) 

védelme; 

• tájképi értékek: jellegzetes tájrészletek védelme (pl. Hortobágyi puszta, Hollókő); 

• a tájba illeszkedő kultúrtörténeti értékek védelme és a természetkímélő ősi gazdálkodási formák 

megőrzése pl. tanyavilág, szőlőművelési- és borászati emlékek, pásztorkodás, régi építészeti emlékek, 

régészeti feltárások, történelmi emlékhelyek. 

A védett területek nagysága, összetettsége függvényében ezek a kategóriák kombinálódhatnak és 

összegződhetnek. 

5.3. 11.5.3 A természetvédelem feladatainak logikai sorrendje 

1. A különleges oltalmat igénylő természeti értékek körének megállapítása. 

2. A védelemre érdemes természeti értékek számbavétele. 

3. Védetté nyilvánítás. 

4. A természetvédelmi értékek birtokbavétele. 

5. A természetvédelmi értékeket veszélyeztető tényezők feltárása. 

6. A helyreállítási, fenntartási és fejlesztési tervek elkészítése. 

7. A természetvédelmi értékek helyreállítása. 
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8. A természetvédelmi területek berendezése. 

9. A természetvédelmi értékek bemutatása. 

10. Természetvédelmi kezelés. 

11. Kutatás, biodiverzitás monitorozás. 

5.4. 11.5.4 A természetvédelem eszközei 

A természetvédelem legfontosabb eszközeinek Rakonczay nyomán (1995) a következőket tekintjük. 

1. A megfelelő jogszabályok (törvényes rendelkezések, szabályzatok, utasítások, előírások, tilalmak, 

kötelezések). (Kaán Károly ezt nevezte a legfontosabb eszköznek). 

2. Hatékony irányító és végrehajtó szervezet (központi hivatal, háttérintézet, igazgatóság, felügyelőség), magas 

együttműködő készséggel. (Kaán Károly ezt nevezte a második legfontosabb eszköznek). 

3. A természetvédelmi célok elérését, feladatok megoldását elősegítő gazdasági szabályozórendszer 

(támogatások, élőhelyrekonstrukciók, fajvédelmi tervek, erdőfelújítás, adómentesség, kedvezmények). 

4. Erős társadalmi háttér (egyesületek, szövetségek, baráti körök). 

5. Természeti értékeket veszélyeztető mulasztások, cselekmények, magatartásformák szankcionálása (büntetés, 

szabálysértés, bírságolás). 

6. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszer. 

7. Tudományos feltárás, kutatás, adatgyűjtés, monitorozás. 

8. A védett és védendő értékek számbavétele alapján elkészített természeti értékek leltárának (barlangkataszter, 

a növények és állatok listája, természetvédelmi törzskönyv stb.) folyamatos vezetése és közzététele révén 

megfelelő információrendszer, széles körű tájékoztatási rendszer. 

9. A védett természeti értékek állagmegóvását, helyreállítását és továbbfejlesztését biztosító és tartalmazó 

műszaki tervek elkészítése. 

10. A feladatok végrehajtását garantáló jól képzett szakszemélyzet. 

11. A lakosság körében kialakítandó kedvező arculat kialakítása. 

12. Szakemberképzés, oktatás, környezeti nevelés. 

Jelen modulhoz szorosan kapcsolódó, és a 9. és 10. fejezetben nem részletezett eszközökből néhányat alább 

tekintünk át. 

5.4.1. 11.5.4.1 A természetvédelem legfontosabb közigazgatási eszközei 

• bejelentési kötelezettség (barlang 8 napon belül); 

• természetvédelmi hatóság előzetes engedélyének beszerzése (pl. kutatás, fokozottan védett területen filmezés, 

kaszálás stb.); 

• természetvédelmi hatóság hozzájárulásának beszerzése (pl. vízi munka); 

• tevékenység korlátozása (pl. tartózkodás); 

• tevékenység megtiltása, eltiltás (pl. építési tilalom); 

• kötelezés. 

5.4.2. 11.5.4.2 A természetvédelmi felelősségi rendszer 
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Amennyiben valamennyi állampolgár önkéntes jogkövető lenne, akkor nem lenne szükség az ostorra, mint a jog 

érvényesítés eszközére. A hazai jogrend az elkövetés súlya, módja és személye alapján különböző felelősségi 

eszközöket ismer. 

Közigazgatási (államigazgatási) felelősség 

• Szabálysértési felelősség (az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, 

amelyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít) 1999. évi LXIX. 

törvény (Sztv.). 

• Természetvédelmi bírság (Tvt. 80. §). Aki tevékenységével vagy mulasztásával: 

a) a természet védelmét szolgáló jogszabály, illetve egyedi határozat előírásait megsérti; 

b) a védett természeti értéket jogellenesen veszélyezteti, károsítja, elpusztítja, vagy védett természeti terület 

állapotát, minőségét jogellenesen veszélyezteti, rongálja, abban kárt okoz; 

c) a védett természeti területet, továbbá barlangot jogellenesen megváltoztatja, átalakítja, illetve azon vagy 

abban a védelem céljával össze nem egyeztethető tevékenységet folytat; 

d) a védett élő szervezet, életközösség élőhelyét, illetőleg élettevékenységét jelentős mértékben zavarja; 

e) a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély, hozzájárulás 

nélkül vagy attól eltérően végez természetvédelmi bírságot köteles fizetni. 

• Végrehajtási bírság (hatósági végzés kikényszerítése). 

• Szabálysértési felelősség (az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, 

amelyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít) 1999. évi LXIX. 

törvény Sztv. 

2. A természetvédelem szabálysértés és bírás összehasonlítás (Csepregi nyomán). 

táblázat - 
 

Természet

-védelmi 
Alanya 

/elkövető 
Jogi alap Elkövetési 

magatartá

s 

Eljáró 

hatóság 
Szankció 

formája 
Szankció 

mértéke 

Szabály-

sértés 
Természete

s személy 
Felróható-

sági alapú 

(szándékos

, 

gondatlan) 

Sztv. 147. 

§ 
NPI Alapvetőe

n 

pénzbírsá

g 

elzárás, 

pénzbírság 

(1000 Ft - 

150 eFt, 

spec.: a 

helyszíni 

bírság, 

önkormányza

ti rendelet: 

30.000 Ft) 

bírság Bárki 

(természete

s vagy jogi 

személy) 

Objektív Tvt. 80.§ 

33/1997. 

(II. 20.) 

Korm. rend 

Tv. 

hatóság 
Bírság 

(pénzbeli) 
Nincs 

maximálva 

(alapbírság, 

szorzótényez

ő) 

Büntetőjogi felelősség – önálló törvényi tényállás esetén. 

• természetkárosítás (1978. évi IV. törvény (Btk.) 281. § (1) bek. b. pont). 

• egyéb, kapcsolódó tényállások (pl. környezetkárosítás – Btk. 280. § –, rongálás). 
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Polgári jogi felelősség - az, aki a természet védelmére vonatkozó jogszabályokat, egyedi hatósági előírásokat 

megszegve kárt okoz, a kárt a 1959. évi IV. törvény Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 345-346. §-aiban foglalt 

szabályok szerint köteles megtéríteni. 

• birtokvédelem, szomszédjog; 

• ártérítés; 

• felelősség a szerződésen kívül okozott károkért; 

• egyéb (pl. kötelmi jogi). 

5.4.3. 11.5.4.3 Nemzetközi kapcsolatrendszer 

5.4.3.1. Európai Szabályok 

Az Európa Diplomát az Európa Tanács (ET, Strassbourg) hozta létre 1965-ben természeti örökségének 

megóvása érdekében. A kitüntetéssel olyan védett területek kerülnek az ET védnöksége alá, amelyek geológiai, 

biológiai vagy tájképi sokfélesége Európában kiemelkedő. A diplomával a területen végzett természetvédelmi 

kezelés hatékonyságát is elismerik. Hazánkban ilyenek az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi 

Területe (1995), a Budai-hegységben a Szénások fokozottan védett területe (pilisi len termőhelye, 1995), illetve 

a Tihanyi Gejzírkúpok (2003). A tanács folyamatosan ellenőrzi a diplomás területek állapotát, és negatív 

tendenciák esetén visszavonják a címet. 

A Natura 2000 az Európai Unió természeti értékeinek és területeinek megóvására létrehozott összefüggő 

ökológiai hálózata (a 12. modul mutatja be részleteiben). Az EU a természetvédelem nemzetközi kereteit a 

biológiai sokféleség megőrzése érdekében két egymást kiegészítő irányelvben (kötelező érvényű uniós 

jogszabály) fektette le. Céljuk a területi védelem eszközeivel biztosítani a közösségi jelentőségű, veszélyeztetett 

élővilág in situ megőrzését, helyreállítását. Hazánkban 56 különleges madárvédelmi terület és 477 különleges 

természet megőrzési terület tartozik a Natura 2000 hálózatba. Az EU közösségen belül a földterület mintegy 

ötöde esik a Natura 2000 hatálya alá, hazánkban is ez az arány tapasztalható (21,4 százalék). 

5.4.3.2. Nemzetközi Egyezmények 

A védelemre érdemes területek jellegzetességeik, funkciójuk, természetben betöltött szerepük, emberi 

tevékenységgel érintettségük szerint a védelem számos formája közül kapják a számukra megfelelőt. Az 1948-

ban alapított Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) államokat, kormányzati szervezeteket és széles 

tevékenységi körű nem kormányzati szervezeteket egyesít sajátos együttműködés keretében. A szövetség a 

védett területek csoportosítására 10 kategóriát tartalmazó rendszert dolgozott ki 1978-ban, amelyet 1984-ben 6-

ra redukált (3. táblázat). Az IUCN szabályok világszerte egységesek, bár hangsúlyeltolódások, illetve többlet-

követelmények lehetnek, de alapvetően egy dél-amerikai nemzeti park kezelésére ugyanazok a szabályok 

érvényesek, mint egy európaira (természetesen az összes kategória nem fordul elő minden országban). 

5.5. 11.5.5 Védett természeti területek 

A hazai csoportosítás az IUCN kategóriákra épül, viszont kétszintű (országos és helyi). A rendszerezés alapja a 

természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény. 

3. Természetvédelmi Világszövetség védett terület kategóriái (Takács, 2010). táblázat - 
 

I. vadonterület (szigorú 

természetvédelmi terület, nálunk a 

fokozottan védett területhez áll közel) 

IV. kezelt természetvédelmi terület 

(védett természeti érték, terület egy 

szervezet, közösség által terv szerinti 

kezelésbe vétele) 

II. nemzeti park (természetes erőforrás, 

gazdasági hasznosítás tilos) 
V. tájvédelmi körzet (jellegzetes, 

természeti, tájképi értékekben gazdag, 

nagyobb összefüggő területegység) 
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III. természeti emlék (egyedi természeti 

érték, képződmény, illetve ezek területe) 
VI. Védett területek a természeti 

erőforrások fenntartható kitermelésével 

5.5.1. 11.5.5.1 Országos jelentőségű védett természeti területek és értékek 

5.5.1.1. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek 

A nemzeti park (Tvt. 28. § 1.a) az ország jellegzetes, természeti adottságaiban lényegesen meg nem 

változtatott, olyan nagyobb kiterjedésű területe, amelynek elsődleges rendeltetése a különleges jelentőségű, 

természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai 

sokféleség és természeti rendszerek zavartalan működésének fenntartása, az oktatás, a tudományos kutatás és a 

felüdülés elősegítése (IUCN II. kategória). A 10 nemzeti parkunk (NP) a védetté nyilvánítás éve szerint: 

Hortobágyi NP 1972, Kiskunsági NP 1974, Bükki NP 1976, Aggteleki NP 1984, Fertő-Hanság NP 1991, Duna-

Dráva NP 1996, Körös-Maros NP 1997, Balaton-felvidéki NP 1997, Duna-Ipoly NP 1997, Őrségi NP 2002. 

A tájvédelmi körzet (Tvt. 28. § 1.b) az ország jellegzetes természeti, tájképi adottságokban gazdag, nagyobb, 

általában összefüggő területe, tájrészlete, ahol az ember és természet kölcsönhatása esztétikai, kulturális és 

természeti szempontból jól megkülönböztethető jelleget alakított ki, és elsődleges rendeltetése a tájképi és a 

természeti értékek megőrzése (IUCN V. kategória). Jelenleg 38 tájvédelmi körzettel rendelkezünk. 

A természetvédelmi terület (Tvt. 28. § 1.c) az ország jellegzetes és különleges természeti értékekben gazdag, 

kisebb összefüggő területe, amelynek elsődleges rendeltetése egy vagy több természeti érték, illetve ezek össze-

függő rendszerének a védelme (IUCN IV. kategória). A természet védelméről szóló törvény alapján védett láp, 

szikes tó természetvédelmi területnek minősül. Hazánkban 160 (országos védettségű) természetvédelmi terület 

található. 

A természeti emlék (Tvt. 28. § 1.d) valamely különlegesen jelentős egyedi természeti érték, képződmény és 

annak védelmét szolgáló terület (IUCN III. kategória). Hazánk egyetlen országos jelentőségű természeti emléke 

1991-től az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényei. A természetvédelmi törvény szerint 

természeti emléknek minősül valamennyi védett forrás, víznyelő, kunhalom, földvár. 

5.5.1.2. Egyedi jogszabállyal védett természeti értékek 

Á21/2007. (VI. 20.) KvVM rendelet) ásványtársulások, ősmaradványok, mesterséges üregek, amelyeket egyedi 

jogszabály nyilvánít védetté. 

5.5.1.3. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett kincseink (Tvt. 23. § 2) 

Természeti területek 

A láp olyan földterület, amely tartósan vagy időszakosan víz hatásának kitett, illetőleg amelynek talaja 

időszakosan vízzel telített, és amelynek jelentős részén lápi életközösség, illetve lápi élő szervezetek találhatók, 

vagy talaját változó kifejlődésű tőzegtartalom, illetve tőzegképződési folyamatok jellemzik. 

A szikes tó olyan természetes vagy természet közeli vizes élőhely, amelynek medrét tartósan vagy időszakosan 

legalább 600 mg/liter nátrium kation dominanciájú oldott ásványi anyag tartalmú felszíni víz borítja, illetve a 

területén sziki életközösségek találhatók. 

Természeti emlékek 

Természeti emléknek minősül valamennyi: 

kunhalom, olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág védelmi szempontból jelentős 

domború földmű, amely kimagasodó jellegével meghatározó eleme lehet a tájnak; 

földvár, olyan védelmi céllal létesített vonalas vagy zárt alakzatú földmű, amely azonosíthatóan fenn-maradt 

domborzati elemként történeti, kulturális örökségi, felszínalaktani, illetve tájképi értéket képvisel; 

forrás, a felszín alatti víz természetes felszínre bukkanása, ha a vízhozama tartósan meghaladja az 5 liter/percet, 

akkor is, ha időszakosan elapad; 

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=sub_667
http://www.termeszetvedelem.hu/.index.php?pg=menu_1545
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=sub_524
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=sub_527
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=sub_528
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=sub_525
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víznyelő, az állandó vagy időszakos felszíni vízfolyás karsztba történő elnyelődési helye. 

Természeti értékek 

A törvény erejénél fogva védett természeti értékek közé tartozik valamennyi barlang, amelyek a földkérget 

alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, amelynek hossztengelye meghaladja a két métert és – jelenlegi 

vagy természetes kitöltésének eltávolítása utáni – mérete egy ember számára lehetővé teszi a „bemászást”. 

5.5.1.4. Fokozott védelem 

Amennyiben a védett természeti érték, terület védelme csak különleges intézkedésekkel biztosítható, a 

természeti értéket, területet, vagy annak egy részét fokozottan védetté kell nyilvánítani. 

5.5.1.5. Egyéb védelmi kategóriák (a teljesség igénye nélkül) 

Tudományos rezervátum: nemzeti parkot, tájvédelmi körzetet vagy országos jelentőségű természet-védelmi 

területet a miniszter rendeletben tudományos célokra kijelölhet. 

Erdőrezervátum: A természetes vagy természet közeli állapotban levő erdei életközösség megóvását, a 

természetes folyamatok szabad érvényesülését, továbbá a kutatások folytatását szolgáló erdőterület. Hazánkban 

63 db erdőrezervátumot tartunk nyilván. 

A Bioszféra rezervátumok olyan védett természeti területek, ahol a természeti értékek megóvása mellett fontos 

cél, hogy a területen élők alkalmazkodjanak a táji adottságokhoz, és azok előnyeit kihasználva, valamint a 

megfelelő tájhasználattal hosszú távon biztosítsák az élő táj, és így a jövő generációinak fennmaradását. A 

bioszféra rezervátumon belül a kiemelkedő természetvédelmi érték közvetlen megóvását magterület biztosítja. 

Hazánkban öt bioszféra rezervátumot találunk, mintegy 130 ezer hektár összes kiterjedéssel (4. táblázat). 

4. Hazai bioszféra rezervátumaink (Takács, 2010). táblázat - 
 

Név Terület (ha) Magterület (ha) 

Hortobágyi Bioszféra-rezervátum 52 173 1 285 

Kiskunsági Bioszféra-rezervátum 22 095 2 280 

Fertő-tavi Bioszféra-rezervátum 12 542 375 

Aggteleki Bioszféra-rezervátum 19 247 230 

Pilisi Bioszféra-rezervátum 23 323 1 716 

Összesen 129 380 5 886 

A nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 

1971-ben elfogadott egyezmény rendelkezik azokról a területekről, amelyeket egyszerűsítve csak "Ramsari 

terület"-nek nevezünk. Az egyezmény célja a vizes élőhelyek megőrzésének elősegítése, elsősorban az 

egyezményben résztvevő államok együttműködésére építve, továbbá az ehhez szükséges jogi, intézményi 

keretek megalapozása. Az egyezmény alapállása nem a tiltás, hanem az ésszerű, fenntartható gazdálkodás, a 

területek megóvásával, ami természetesen más-más hasznosítást jelent a különböző területeken (1993. évi XLII. 

törvény). 

Hazánk 28 Ramsari területet tart nyilván, mintegy 234 ezer hektár kiterjedéssel az 5. táblázat szerint. 

5. Ramsari területek Magyarországon (Takács, 2010). táblázat - 
 

Szaporcai Ó-Dráva meder, 257 ha (1979) Rétszilasi tavak TT, 1508 ha (1997) 

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=sub_526
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Dinnyési Fertő és a Velencei 

Madárrezervátum, 965 ha (1979) 
Biharugrai halastavak, 2791 ha 

(1997) 

Kardoskúti Fehértó, 488 ha (1979) Gemenc, 16873,3 ha (1997) 

Mártélyi TK, 2232 ha (1979) Béda-Karapancsa, 1149,7 ha (1997) 

Felső Kiskunsági szikes tavak, 6637 ha 

(1979, bővítés 2003) 
Izsáki Kolon-tó, 2962 ha (1997) 

Pusztaszeri TK, 4721 ha (1979) Baradla, 2075,3 ha (2001) 

Hortobágy (NP 4 különböző területe), 

23121,4 ha (1979, bővítés 1997) 
Ipoly-völgy, 2227,6 ha (2001) 

Kis-Balaton 14745 ha (1979, bővítés 

1989) 
Felső-Tisza, 22310,7 ha (2003) 

Tatai tavak, 1633,4 ha (1989, bővítés 

2006) 
Csongrád-bokrosi Sós-tó, 770 ha 

(2003) 

Fertő, 8432 ha (1979, bővítés 1997) Nyirkai-Hany, 433,7 ha (2006) 

Balaton (okt.1. és ápr. 30. között), 59800 

ha (1989) 
Rába-völgy, 9475,0 ha (2006) 

Bodrogzug (Tokaj-Bodrogzug TK), 

4073,2 ha (1989) 
Felső-Kiskunsági Szikesek, 13632,3 

ha (2006) 

Ócsai TK, 1078 ha (1989) Borsodi-Mezőség,  17 932,2 ha 

(2008) 

Pacsmagi tavak TT, 485,2 ha (1997) Montág-puszta, 2 203 ha (2008) 

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) széleskörű szervező 

munkájának az eredményeképpen 1972-ben Párizsban írták alá ,,A világ kulturális és természeti örökségének 

védelméről" szóló nemzetközi egyezményt, amelyhez Magyarország 1985-ben csatlakozott. Nyolc területet 

hagyott eddig jóvá hazánkból a Világörökség Bizottság. 

1. Budapest Duna-parti látképe és a Budai Várnegyed, az Andrássy út és történelmi környezete (1987, 2002. 

Kulturális kategória). 

2. Hollókő Ófalu és táji környezete (1987. Kulturális kategória) 

3. Az Aggteleki-karszt barlangjai (a világörökségi terület Szlovákiába, a Szlovák-karszt barlangjaira is átterjed) 

(1995. Természeti kategória) 

4. Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete (1996. Kulturális kategória) 

5. Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta (1999. Kulturális kategória, kultúrtáj) 

6. Pécsi ókeresztény sírkamrák (2000. Kulturális kategória) 

7. Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj (2001. Kulturális kategória, kultúrtáj) 

8. Tokaj történelmi borvidék (2002. Kulturális kategória, kultúrtáj) 
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Natúrpark: az ország jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag, a természetben 

történő aktív kikapcsolódás, felüdülés, gyógyulás, fenntartható turizmus és a természetvédelmi oktatás, nevelés, 

ismeretterjesztés, továbbá a természetkímélő gazdálkodás megvalósítását szolgáló nagyobb kiterjedésű területe. 

Természeti terület, védett természeti terület, valamint ezen területek meghatározott része tekintetében a 

miniszter – ha annak nemzetközi gyakorlatban kialakult és elfogadott feltételei fennállnak – a na-túrpark 

elnevezés használatához hozzájárulhat. Hazánkban öt natúrpark működik miniszteri jóváhagyással: Vértesi 

Natúrpark (2005. október 27.), Írottkő Natúrpark (2006. április 1.), Sokoró-Pannontáj Natúrpark (2006. április 

1.), Cserhát Natúrpark (2009. október 22.), Szatmár-Beregi Natúrpark (2010. január 17.). Hat natúrpark nem 

kért miniszteri minősítést: Ipolymente-Börzsöny Natúrpark, Kerkamente Natúrpark, Körösök Völgye Natúrpark 

Egyesület, Nagy-Milic Natúrpark, Soproni-hegység Natúrpark, Ráckevei Kis-Duna Natúrpark. 

5.5.2. 11.5.5.2 A helyi jelentőségű védett természeti területek 

Két típusba sorolhatók: természetvédelmi terület, természeti emlék. 

A természeti területet és más védelemre érdemes földterületet: országos jelentőségű terület esetén a miniszter, 

helyi jelentőségű terület esetén rendeletben a települési – Budapesten a fővárosi – önkormányzat nyilvánítja 

védetté. Székesfehérváron országos védelmet élvez a Székesfehérvári Homokbánya TT. Helyi oltalom alatt 

állnak fák, fasorok TT (6/28/TT/92), a Székesfehérvári Aplitbánya Geológiai Rétegsora TE (6/41/TE/00), a 

Székesfehérvári Sóstó TT (6/40/TT/99) és a Csala-pusztai Tájképi Kert TT (6/21/TT/83). 

5.6. 11.5.6 Fajok védelme 

A természet megismételhetetlen génkombinációinak következtében létrejött fajok elvesztése a bioszférából 

sajnos mindennapos a Földön. A Természetvédelmi Világszövetség szerint az emlősök negyedét kihalás 

fenyegeti, pedig 1970 és 2005 között már a szárazföldi fajok negyede, a tengeri élőlények pedig 28 százaléka 

tűnt el a Föld színéről. A védetté nyilvánítás tehát a kritikus helyzetben lévő fajok számára az utolsó 

megmenekülési lehetőség. 

A hazai jogi szabályozás értelmében a természeti értékek védetté nyilvánítására kizárólag a miniszter jogosult. 

A jelenleg hatályos védett értékek körét a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet tartalmazza (6. táblázat), amely az 

alábbi értékekre terjed ki: 

6. Védett természeti értékek Magyarországon (forrás: www.termeszetvedelem.hu). 

táblázat - 
 

Értékek Fajszám 

Védett növényfajok 649 

Fokozottan védett 

növényfajok 
71 

Védett állatfajok 860 

Fokozottan védett 

állatfajok 
137 

Hangyabolyok 6 

EU jelentős növények 575 

EU jelentős állatok 650 

Védett gombák 35 

Védett zuzmók 8 
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• védett és fokozottan védett növény- és állatfajok; 

• fokozottan védett barlangok (a barlangok ex lege védettek, így azok külön jogszabály általi védetté 

nyilvánításra nincs szükség); 

• védett gomba- és zuzmófajok, 

• hangyabolyok: az ökológiai folyamatokban betöltött fontos, nélkülözhetetlen szerepük miatt védettek egyes 

bolyépítő hangyafajok által épített bolyaik, 

• az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok (ezek hazánkban nem 

védettek, de az eljárási szabályok azonosak). 

A rendelet a faj természetvédelmi értékével arányos eszmei értéket határoz meg, amely az ökonómiai értékeket 

könnyebben elfogadó társadalom számára érthetőbb, mint az ökológiai tulajdonságok (ritkaság, 

veszélyeztetettség, endemizmus, reliktum jelleg), illetve ez a felelősségre vonás (szankcionálás, kártérítés) 

alapja. 

5.6.1. 11.5.6.1 Növényfajok védelme 

Tvt. 42. § (1) Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása (engedéllyel 

lehet gyűjteni), károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása. 

(2) Gondoskodni kell a védett növény és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, 

így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről. (nehéz megmondani, hogy pontosan milyen 

körülmények kellenek a növényeknek, de szerencsére általában van tapasztalat, szakirodalom) 

(3) Az igazgatóság engedélye szükséges védett növényfaj gyűjtéséhez; birtokban tartásához, adásvételéhez, 

cseréjéhez, külföldre viteléhez, preparálásához, betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, kertekbe, botanikus 

kertekbe történő telepítéséhez (ha mindenfelé ültetnénk őket, akkor könnyen hibridizálódhatnak, keveredne a 

génállomány), termesztésbe vonásához, nemesítési kísérlethez, biotechnológiai célra történő felhasználásához, 

természetes állományai közötti mesterséges géncseréjéhez. 

5.6.2. 11.5.6.2 Állatfajok védelme 

Tvt. 43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és 

más élettevékenységének veszélyeztetése (megzavarása is!), lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy 

búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 

(2) Az igazgatóság engedélye szükséges védett állatfaj állományának szabályozásához, gyűjtéséhez, 

befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához, élőállat gyűjteményben történő tartásához, külföldi állományból 

származó egyeddel történő kiegészítéséhez, mesterséges géncseréhez, adásvételéhez, külföldre viteléhez, 

visszatelepítéséhez, betelepítéséhez, riasztási módszer alkalmazásához, fészkének áttelepítéséhez, 

háziasításához. 

A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és 

bemutatására vonatkozó részletes szabályokat. 

6. 11.6 Összefoglalás 

Jogi szabályozás nélkül társadalmunkban nem létezhetne környezet- illetve természetvédelem, viszont a 

jogszabályok puszta megléte még nem jelent valós védelmet, pusztán a védelem jogi keretét biztosítják. A 

jogszabály annyit ér a gyakorlatban, amennyit betartanak belőle. 

A hazai természetvédelem atyjának tekintett Kaán Károly a modern társadalmi környezetben a jogszabályokat 

tekintette a környezet- és természetvédelmi tevékenység legfontosabb eszközének. 

A tananyag jelen fejezete áttekintette a környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenység megértéséhez 

szükséges legszükségesebb jogszabályi hátteret a teljesség igénye nélkül. 

Önellenőrző kérdések 
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1. Mit jelent a jog? (11.2. Jog) 

2. Hogyan jelenik meg a környezetvédelem az Alkotmányban? (A Magyar Köztársaság Alkotmánya 

(1949. évi XX. törvény) 

3. Miben hozott paradigmaváltást az 1996. évi LIII. törvény? (paradigmaváltás) 

4. Melyek a természetvédelem legfontosabb céljai? (A természetvédelem legfontosabb céljai). 

5. Ismertesse a természetvédelmi feladatok logikai sorrendjét? (A természetvédelem feladatainak logikai 

sorrendje) 

6. Melyek a természetvédelem eszközei? (A természetvédelem eszközei) 

7. Ismertesse a tudnivalókat természetvédelmi bírságról? (Természetvédelmi bírság) 

8. Mit tud az Európa Diplomás területekről Magyarországon? (Európa Diploma) 

9. Mit tud a hazai nemzeti parkokról? (nemzeti park) 

10. Mit tud a Natúrparkokról? (Natúrpark) 

11. Számoljon be a fajok védelméről! (Fajok védelme) 
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