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10. fejezet - A környezet - és 
természetvédelem hazai szervezeti 
felépítése 

1. 10.1 Bevezetés 

Az előző részben láthattuk a környezet- és természetvédelmi szervezetek kialakulását nemzetközi történeti 

kitekintésben. A tananyag jelen fejezete áttekinti a környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenység hazai 

intézményesülési folyamatát, és bemutatja a haza szervezeti felépítést. 

A fejezetből megismerhetjük: 

• A környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenység hazai kialakulását és intézményesülését, 

• A környezet- és természetvédelmi tevékenységet végző szervezeteket. 

2. 10.2 A környezet- és természetvédelem 
szervezetének kialakulása 

2.1. 10.2.1 Kezdetek 

A hazai folyamatok kétségkívül a természetvédelmi szakterület problémáira koncentráló szakirodalom 

megjelenéséhez datálhatók. Ezek előtt, a természet szépségét megéneklő lírai költeményekig lehet visszanyúlni 

(Csokonai Vitéz Mihály 1790: A bagoly és kócsag). 
Az első természetvédelmi tárgyú szakcikkeket a madarászok (ornithológus) írták. A tudományos madártan hazai 

megalapítója Petényi János Salamon (1799–1855), aki gerinces állatokkal foglalkozó zoológusként 1834-ben a 

Nemzeti Múzeum alkalmazásába került, s ott élete végéig dolgozott. A XIX. század végén a magyar madártan 

hazai kutatásainak fő mozgatója Herman Ottó (1835–1914) volt, a nemzetközi munka terén pedig Madarász 

Gyula (1858–1931), a Nemzeti Múzeum Madár gyűjteményének akkori vezetője. Chernel István (1865–1922) 

1899-ben írta meg az azóta is fontos tudományos forrást képező munkáját, a Magyarország madarai különös 

tekintettel gazdasági jelentőségökre című szakkönyvet1. Természetrajzi megfigyeléseikben az élővilág elemei 

viselkedésének, táplálkozásának, szaporodásának és interakcióinak leírását adták. Széchenyi István grófnak 

(1791-1860) is megjelentek korát messze meghaladó írásai. A színtiszta természetvédelmi szakkönyvek 

úttörőjének, a hazai természetvédelem atyjának Kaán Károlyt tekintjük (1909, 1914, 1931)(10-1. ábra). 

                                                           
1 http://mek.oszk.hu/06900/06945/pdf/index.html 
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10-1. Kaán Károly (1867-1940) erdőmérnök, a hazai természetvédelem elméleti alapjainak kidolgozója. 

Amikor a szakmai információ elérte azt a kritikus szintet, hogy a törvényhozás érdemben felfigyelt a szakmai 

tevékenységre, akkor megkezdődött a természetvédelmi jogalkotási tevékenység. Kaán K. szerint ez a 

legfontosabb természetvédelmi eszköz. A második legfontosabb, a jogszabályok végrehajtását betartató, 

ellenőrző szervezet létrehozása. A szervezet aztán végre tudja hajtani a természetvédelmi programot, amely mint 

láttuk az előző fejezetben, mindig védetté nyilvánítással kezdődik. A védett területek hálózata, illetve a védett 

növény- és állatfajok azonban nem tudnak a külvilágtól elszigetelten „működni”, a természet nem tiszteli a 

politikai határokat, így nemzetközi együttműködés hiányában a munka hatékonysága alacsony marad (v.ö. 9. 

fejezet). Hiába védjük énekes madarainkat a Kárpát-medencében, ha az olaszok egy a madár szempontjából 

szerencsétlen kóborlás, vagy telelőhelyre vonulás közben egyszerűen megeszik őket. 

2.2. 10.2.2 A környezet- és természetvédelem előtörténete 
Magyarországon (-1879) 

A természeti környezete tekintetében a hazai kedvezőtlen előzmények közé tartozik a viharos történeti múlt 

(tatárjárás, török hódoltság, kuruc-labanc viszály), amely a biodiverzitás csökkenését, a tájhasználat 

intenzifikálódását, erdőirtásokat2 és a mocsarak-lápok-vizes élőhelyek lecsapolását jelentette. Mindezek 

következtében jó néhány állatfaj kiveszett a faunánkból: őstulok (XIII. sz.), jávorszarvas (XV-XVIII. sz.), 

európai bölény és a zerge (XVIII. sz). kőszáli kecske (XVIII-XIX. sz.). Az utolsó európai hódot 1854-ben lőtték 

Ács környékén (Csöre, 1971). 

Időrendi sorrendben az alábbi intézkedéseket tekinthetjük a másodlagos természetvédelmi szabályozás 

kezdeteinek, ami nem volt más, mint feudalizmus, azaz a nemesi (királyi) földek, erdők vadak, halászat védelme 

jogi eszközökkel. 

• Honfoglalás korából azt tudjuk, hogy Árpád népe a turulra (nagy valószínűséggel kerecsensólyom) nem 

vadászott. 

• 1202. I. Szent László – vasárnapi vadászat tiltása (vallási okból). 

• 1270-1282. V. István – bölény vadászatot megtiltotta az elzászi vendégvadászoknak. 

• 1426. Zsigmond – kíméletes erdőhasználatról rendelkezett. A kivágott erdők helyén újra ültetni kellett 

főispáni felügyelet mellett. Az uralkodó felismerte, hogy nyilvánvaló gazdasági értéket jelentettek az 

erdőségek és a vadállomány. 

• XVI-XVII. század erdőrendtartási törvények. 

                                                           
2 A honfoglalás korában hazánk jelenlegi területének 40%-át borította erdő (Rakonczay, 2009). 
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• 1729. III. Károly III. dekrétuma a vadászat és madarászat szabályozásáról. A vadászat nemesi kiváltság lett, 

és vadfajok szerint tilalmi időket állapított meg a szaporodási időszak alapján3. 

• II. Lipót 1790. évi dekrétuma (aktualizálva 1807. évi XXI. törvénycikkben): erdőtulajdonosok rendelkezési és 

hasznosítási jogának korlátozását jelentette (erdei zárlat a pusztítás megakadályozása érdekében), ha a 

tulajdonos szakszerűtlen erdőgazdálkodást végez. 

• 1791. évi XXX. törvénycikk (tvc.) az erdélyi erdőpusztítás ellen - tulajdonkorlátozás, ha a tulajdonos nem 

megfelelően jár el (polgárjogi kérdés). 

• 1840. évi X. tvc. folyók-vizek védelméről intézkedik4. A 13. § a „folyóvizek és csatornák ágyait legnagyobb 

veszedelemmel fenyegetvén az azokra dűlő meredek hegy oldalán lévő erdőknek gyökerestüli kipusztítása, - 

ez, mint az erdő pusztítását tiltó törvények elleni cselekvény, a folyóvizek és csatornák tulajdonosainak 

feladására, az illető megye, városi vagy kerületi tanács által hathatósan akadályoztassék.” 

• 1872. évi IV. tvc. a vadászati jogot a földtulajdon elválaszthatatlan részének mondja. Általános vadászati 

tilalmi időt rendel el febr. 1-aug. 15-éig. További vívmánya a siketfajd jérce vadászat egész éves tilalma. 

Gyengesége, hogy nem védte a rovarevő énekesmadarakat. 

Erre az időszakra a jó szándékú, de nagyon szűk körből származó és kevesek figyelmét felkeltő 

figyelemfelhívás, a társadalmi és állami erők mozgósítására való törekvés volt jellemző. Nem hoztak a 

természet védelmét szolgáló, említésre méltó törvényes rendelkezést. A figyelmeztető írások, felszólalások és 

javaslatok sem az államhatalmi szerveknél, sem a társadalomban nem találtak meghallgatásra, még kevésbé 

megértésre, ezért ezek eredménytelenek és elszigeteltek maradtak. A kezdeményezők zöme tudományos 

felkészültségű vagy gyakorló orvos, erdész, ornitológus, botanikus, geológus, geográfus és műkedvelő 

"természetvizsgáló", azaz természetbarát, illetve turista. 

2.3. 10.2.3 Kezdeti szakasz (1879-1919) 

• 1879. évi XXXI. tvc. volt az első önálló magyar erdőtörvény [3]. Megalkotói a kor kiváló erdészei Diwald 

Adolf, Wágner Károly és Bedő Albert voltak. Inspirációt ezen jogszabály megalkotására az 1879. március 11-i 

szegedi árvíz adta, amelyet a máramarosi, beregi, ungi havasokban végzett mértéktelen fakitermelés okozott 

(talajerózió). Tarvágást és irtást tiltja a véderdőkben, így védi az ott élő vadfajokat is. További előnyei: 

alomgyűjtés és legeltetés tilalma, tűzgyújtási szabályok, élőhely- tájképi értékek védelme, vadászati előírások. 

Hiányossága volt, hogy csak a korlátozottan forgalomképes birtokokra terjedt ki a hatálya, a szabadforgalmú 

erdőkre nem, amelynek folyományaként jelentős erdőterület vesztés következett be. 

• 1883. évi XX. tvc., új vadászati törvény elősegítette a madarak és emlősök védelmét (pl. zerge). 

• 1888- halászati törvény - tilalmi idő, méretkorlátozás bevezetése. 

• 1894. évi XII. tvc. 57. és 58. §-a: a mezőgazdaság számára hasznos állatok, illetve a hasznos homokkötő 

növények védelme (a tc. felhatalmazása alapján 1901-ben 24.655. sz. FM rendelet sorolta fel a védelemben 

részesítendő madár- és emlősfajokat). 

• 1893. létrejött a Magyar Ornitológiai Központ (ma: Madártani Intézet). 

• 21.527/1900. Földművelésügyi Miniszteri (FM) rendelet - emlékfák védelme, a legelső kimondottan 

természetvédelmi célú rendelet, első természeti érték kataszter. Előírta az emlékfák, tájképek szépségét emelő 

faegyedek, ritka vagy értékes példányok regisztrációját, dokumentálását [3]. 

• 1905. Sajó Károly foglalta össze először „az őstermészet kincseinek megmentése érdekében” teendő 

legfontosabb munkákat (in situ védelem – a fajokat eredeti élőhelyükön kell megőrizni – 9. fejezet). 

• 26.120/1906. sz. vallási és közoktatási miniszter rendelete – a Madarak és Fák napjának bevezetése. 

• 1906-1912. védett fajok listái, egyre emelkedő számokkal. 

                                                           
3 Ez a vadvédelmi intézmény napjainkig fennáll. 
4 http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5206 

_Kezdeti_szakasz__1879_1919_
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• 1909-ben jelent meg Kaán Károly füzete „A természeti értékek fentartása5”. A felmérés 1261 érték (ritka 

növényélőhely, földtani érték, láp, őserdőrészlet, famatuzsálem, esztétikailag kiemelkedő táj stb.) 

számbavételével zárult. A felméréssel egy időben, sőt az igen jelentős természeti értékek megtalálása hatására 

merült fel annak igénye, hogy ezeknek az értékeknek a hosszú távú, biztonságos megóvására törvény 

szülessék. 

• 1910. az első természetvédelmi törvénytervezet6, az önálló természetvédelmi szervezetrendszer kialakításának 

kezdete (3526/1914 FM rendelet). 

• 1914. Kaán K. – Természetvédelmi értékek fenntartása c. könyve (komplett értékleltárral). Sajnos az 1. 

világháború megakadályozta a továbblépést, sőt, az addig elért eredmények az elcsatolt területeken 

helyezkedtek el (Magas-Tátra, Retyezát stb.). 

2.4. 10.2.4 A két világháború közötti időszak (1920-1944) 

• 1923 – XVIII. törvény a természetvédelem közigazgatási kérdéseiről. A természet megőrzésével kapcsolatos 

hatósági feladatokat az állami erdészeti szervezet látta el, helyi végrehajtó szervként a magyar királyi 

erdőigazgatóságok jártak el 1945-ig. 

• 1931. Kaán K. - Természetvédelem és természeti emlékek7 c. könyvét megírta. A mű a nem szakmai 

közönség számára is élményt jelentett, és nagymértékben hozzájárult az 1935. évi törvény kidolgozásához. A 

könyv a természetvédelem elméleti kérdéseit részletezi a természeti kincsek bemutatása mellett 

(figyelemfelhívás, népszerűsítés, nemzetközi áttekintés igen korszerű színvonalon). A hazai 

természetvédelem a könyvet bibliaként tiszteli, és a jelenlegi védett területek 2%-át ez alapján helyezték 

védelem alá. Gyakorlatilag 1935-1969-ig ez a könyv, mint programterv szabta meg a védetté nyilvánítások 

menetét és tárgyait. 

• 1935. évi IV. törvény az erdőkről és a természetvédelemről (az első természetvédelmi törvény). Három 

védelmi formát ismert: területi védelem (természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet), természeti értékek 

(egyedi természeti alkotások, tárgyak) védelme és a kipusztulással fenyegetett vagy hasznos fajok védelme. A 

törvény meghatározta a védetté nyilvánítási eljárás folyamatát, a tiltott tevékenységek (pl. pusztítás, 

rongálás), illetőleg engedélyköteles beavatkozások (pl. üzem, épület létrehozása) körét, továbbá a 

magántulajdonban álló védett természeti területeken található természeti értékek jogállását, valamint a 

kártalanítási és kisajátítási szabályokat. A természetvédelmi előírások megszegését kihágásként rendelte 

büntetni. Felmerült a turistaság bevonása is a természetvédelembe, de ez sajnos csak terv maradt. Ekkor még 

főleg az erdészeti szemlélet uralkodott. 

• 1939. Országos Természetvédelmi Tanács (OTT) létrejötte. Az OTT gyakorlati tevékenysége során 

nekifogott a Kaán K. korábbi munkássága által kijelölt feladatok végrehajtásához (Kaán K. vezetésével), 

1945-ig 219 területet nyilvánított védetté. 

• 1939. Az első hazai (csonka Magyarország) védett terület a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület 

kihirdetése (sajnos nem azonos a mostani Nagyerdővel, az eredeti ugyanis megsemmisült a II. 

világháborúban). 

2.5. 10.2.5 Átmeneti szakasz (1945-1961) 

A második világháborút követően a Földművelésügyi Minisztérium alá tartozó Országos Természetvédelmi 

Tanács tovább folytatta a védetté nyilvánításokat. 1950–1961 között 135 területet nyilvánított védetté mintegy 

10 ezer hektáron (pl. Bátorliget: 1950, Budai Sas-hegy: 1957). A természetvédelmi kezelési feladatokat az erdők 

államosítása után a Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek Központi Igazgatósága (MÁLLERD) alá rendelt 

erdőigazgatóságok (11) végezték 1945- 1950-ig. 1950 és 1960 között leginkább madárvédelmi célú 

intézkedések történtek. Így lett védett a szegedi Fehér-tó, Kis-Balaton (1951), Velencei-tavi Madárrezervátum 

(1958), Sas-ér, Kardoskút. 1950-től 1973-ig a természetvédelmi kezelést az állami erdőgazdaságok látták el. 

• 1952. Tihanyi Tájvédelmi Körzet néven létrejött hazánk első tájvédelmi körzete. 

                                                           
5 sic! 
6 Sajnos az I. világháború kitörése miatt előterjesztése már nem történhetett meg. 
7 http://mek.oszk.hu/08200/08276/ 
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• 1961. 18. törvényerejű rendelet (tvr.) létrehozta a régóta áhított főhatósági szervezetet az Országos 

Természetvédelmi Hivatalt (OTVH – 1962-1977-ig). Ezzel kivált a természetvédelem az erdészeti irányítás 

alól. Az új szemlélet alakulásához másfél évtizedre volt szükség, amely már kiterjedt a növény- és állatvilág 

élőhelyeinek védelmére, valamint természeti és kultúrtörténeti emlékekre is. Azonban annak ellenére, hogy 

minden feltétel adott volt – az intézmény létrehozása sajnálatosan nem hozta meg a várt eredményt. A védetté 

nyilvánítások szinte álltak, a főhatóság területi szervei nem alakultak meg, a természetvédelmet támogató 

tudományos és társadalmi körökkel a kapcsolat nem alakult ki. A természetvédelmi oltalom alatt álló 

területek kiterjedése egy évtizeddel később is az ország területének csak 0,2%-át érte el. Ezen időszak egyik 

legjelentősebb vívmányaa barlangok ex lege88 a törvény erejénél fogva, külön eljárás lefolytatása nélkül 

védett védelmében emelhető ki, ugyanis a barlagvédelemmel hazánk járult hozzá először a világon a földtani 

értékek csoportos védelméhez (Rakonczay 2009). 

2.6. 10.2.6 Megtorpanási szakasz (1962-1971) 

A hazai természetvédelem negyedik szakaszának kezdetét az előbbiekben említett önálló, közvetlenül a 

kormány alá rendelt Országos Természetvédelmi Hivatal (1962-1977) felállításától számítjuk. Ismereteink 

szerint ilyen jogállású természetvédelmi főhatóságot eddig sehol sem hoztak létre. Ezt az időszakot az 1962-ben 

hozott kormányrendelet módosításáról szóló, újabb jogszabály zárja, amely - számos más előírás mellett azért 

alapvető jelentőségű, mert hazánkban ez tette először lehetővé nemzeti park létesítését. A várakozásokkal és a 

lehetőségekkel ellentétben, ebben az évtizedben a védett területek kiterjedése csupán 19 ezer hektárra 

emelkedett, amely az ország területének csak két ezreléke. Védelem alá került azonban minden barlang és a 

madárfajok zöme. Előkészítettek és jóváhagyattak viszont egy olyan (előbb már említett) kormányrendeletet, 

amely a továbblépés lehetőségeit biztosította. Védetté nyilvánítási szempontból ez az időszak a ki nem használt 

lehetőségek évtizedének tekinthető. A körülményekhez és lehetőségekhez képest lassú előrehaladás legfőbb 

okai: nem készítettek a feladatokat időben és térben elosztó védetté nyilvánítási tervet, ezért azok ötletszerűen, 

rapszodikusan és egyenetlenül folytak; nem építettek ki külső végrehajtó szervezetet, így a hatósági munkát 

minden szinten maga a főhatóság végezte, a kezelési teendők ellátására pedig az állami erdőgazdaságok egyre 

alkalmatlanabbakká váltak. 

• 23/1962. (VI. 17.) kormányrendelet a védetté nyilvánítási eljárást és a természetvédelmi területek kezelésével 

kapcsolatos feladatokat szabályozta. 

• 12/1971. (VI. 1.) kormányrendelet különválasztotta az elsőfokú természetvédelmi hatósági jogkört, a helyi és 

az országos jelentőségű természeti értékek védelmét, és lehetővé tette nemzeti parkok létesítését. Az országos 

jelentőségű területek továbbra is az OTvH irányítása alatt, az állami erdőgazdaságok kezelésében maradtak, 

amíg a kisebb súlyú helyi értékek védelme a tanácsok hatáskörébe került. 

2.7. 10.2.7 Kibontakozási szakasz (1972-) 

A természetvédelmi tevékenység újkori, leggyümölcsözőbb szakasza. A védett területek 90%-a ekkor került 

oltalom alá. 

• 19729. Létrejött az első hazai nemzeti parkunk, a Hortobágyi Nemzeti Park. 

• 1973. Létrehozták a természetvédelem regionális szervezetének hálózatát. A természetvédelmi kezelési 

feladatokat az új és egymás után létrejövő nemzeti parkokban az igazgatóságok, a korábbi állami 

erdőgazdaságok által kezelt területeken az állami erdőrendezőségek, a többi – zömében erdőn kívüli 

területen – 1973-1979-ig természetvédelmi felügyelőségek látták el. 

• 1974. Létrejött a Magyar Madártani Egyesület, a természetvédelmi tevékenység legjelentősebb társadalmi 

bázisa. 

• 1976. évi II. a környezet védelméről: amelynek nyomán az OTvH tevékenysége kiegészült a 

környezetvédelemmel. A neve is megváltozott: Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatalra 

(OKTH). Ezzel a természetvédelem a többi szakterület mellé kapott besorolást (földvédelem, vízvédelem, 

levegőtisztaság védelem, zajvédelem). Közvetlenül a Kormány alá rendelt főhatóságként működött. A 

regionális felügyelőségek feladatait kibővítették a környezetvédelmi feladatokkal és 1988-ig átvették a 

természetvédelmi kezelési és hatósági tevékenységet. 

                                                           
9 Valójában 1973. január 1-jén lépett hatályba. 
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• 1982. évi IV. törvényerejű rendelet alapjaiban ráépült az előző jogszabályra, de jelentős változásokat is 

tartalmazott. Nevesítette a természetvédelmi őrséget, amelynek tagjait hatósági jogkörrel (természetvédelmi 

bírságolás) ruházta fel. Meghatározta természetvédelem feladatát, a védelem létrehozásának eljárási 

szabályait és rögzítette a védett természeti területek típusait. A jogszabály megjelenése után egy ideig 

személyi okoból nem tudott érvényre jutni. További káros következményként jelentkezett, hogy a 

természetvédelmi felügyelőségek túlterheltté váltak a jelentős súlyú környezetvédelmi feladatok miatt, 

amelyek ellátására az állomány nem volt felkészülve. Az OKTH-val együttműködési megállapodás kötöttek 

társadalmi szervezetekkel, így a Társadalmi Erdei Szolgálat, a Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesület stb. 

• 1987. december 16-án az Országgyűlés a Környezet- és Természetvédelmi Hivatal, valamint az Országos 

Vízügyi Hivatal összevonásával létrehozta a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztériumot (1988-

1990). 

• 1990. Természetvédelmi igazgatóságok végezték a kezelést és hatósági tevékenységet (1990-1997). Létrejött 

a Környezetvédelmi Főfelügyelőség, a másodfokú hatóság10. 

• 1996. évi LIII. sz. természetvédelmi törvény (Tvt.) 1997. jan. 1-jétől hatályos. A jogszabály nemzetközi 

mércével mérve is modern szemléletű. Szakított már a Természeti Világ-Chartában (1982) túlhaladott 

rezervátum szemlélettel, és korszerű szellemben nemcsak a védett területeken érvényesíti a védelmi 

szempontokat, hanem kiterjesztette a nem védett természeti területekre és tájakra, földtani természeti 

értékekre is. Jelentős vívmányként a törvény erejénél fogva11 védelem alá kerültek a források, víznyelők, 

kunhalmok, földvárak, lápok és szikes tavak. A törvény létrehozta a védőövezet fogalmát, és rendezte a 

kezelési tervek problémáját12. Évtizedes polémiát oldott fel azzal, hogy leszögezte, védett természeti területen 

minden erdő természetvédelmi rendeltetésű. Hibája, hogy túl sok feladatot szabott a kis létszámú szervezet 

számára, így a törvény kataszterezési feladatainak teljesítéséhez is legalább 15-20 év munkája szükséges13. 

• 1997. A hazai nemzeti park hálózat kialakulásával 1997-től a nemzeti park igazgatóságok végzik a 

természetvédelem területi feladatait. A természetvédelmi igazgatóságok fokozatosan átalakultak nemzeti park 

igazgatóságokká, és egységes irányelvek szerint végzik a természetvédelmi kezelési- és hatósági feladatokat. 

• 1997-2002 - Nemzeti Környezetvédelmi Program (I. NKP – 6 éves tervezési ciklussal, országgyűlési 

jóváhagyással) tervezési időszaka. A környezetvédelmi tevékenység tervezése érdekében készült 

dokumentáció rögzítette az ágazat helyzetét és feladatait. A program önálló része a Nemzeti 

Természetvédelmi Alapterv, amely a természetvédelem távlati programjának tekinthető. Az NKP II 2003-

2008, és az NKP III. 2009-2014 időszakokra nyújt iránymutatást, programot. 

• 1998-2002. Környezetvédelmi Minisztérium a központi irányító szerv. 

• 2000. A védett természeti területek kiterjedése az ország területének mintegy 10 %-ára emelkedett, és 

jelentősen nőtt a védett fajok száma is. 

• 2002-2010. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium irányította a szakmai tevékenységet. 

• 2002-2010 Agrár-környezetvédelmi program. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a 

földművelésügyi tárcával való szoros együttműködésben 2002-ben indította el a Nemzeti Agrár-

környezetvédelmi Programot, 11 db Érzékeny Természeti Területen14 (ÉTT – kb. 40ezer hektáron). 

• Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében 2009-ben ismét jelentősen bővültek a 

zonális természetvédelmi programok, a gazdálkodók már 220 ezer hektár gyep, valamint szántó területen 

jutottak, illetve jutnak hozzá a 116-303 euró/hektár/év összegű kifizetésekhez a meghirdetett 25 

mintaterületen, mintegy 12 Mrd Ft/év forrásigénnyel. A meghirdetett 7 db természetvédelmi célprogram 

elsősorban olyan zászlós fajok15 védelmére koncentrál, de természeti környezetre – és nem utolsósorban a 

                                                           
10 jelenlegi neve Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 
11 ex lege 
12 kötelező a védetté nyilvánításkor elkészíteni, és tízévenként felülvizsgálni 
13 Az 1961-ben ex lege védetté nyilvánított barlangok esetében a közhiteles nyilvántartás (barlangleltár összeállítása) kialakítása 40 évig 
tartott (Rakonczay 2009). 
14 Formális változást jelent, hogy 2009-től az ÉTT elnevezés helyett a Magas Természeti Értékű Terület (MTÉT) megnevezéssel 

találkozhatnak a támogatást igénylők. 
15mint a túzok, haris, kék vércse, kerecsensólyom, parlagi sas, daru, stb. 
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gazdálkodók környezettudatosságára – gyakorolt hatásuk jóval túlmutat ezen kiemelt fajok természetvédelmi 

helyzetének javításán. 

• 2004. május 1. - hazánk Európai Uniós tagságával az EU jogrend hazai adaptációját is meg kellett valósítani 

(Madárvédelmi és Élőhelyvédelmi irányelvek átültetése), és kijelölni a Natura 2000 hálózatot (12. fejezet). A 

hálózat az ország 21%-ra terjed ki16. A Pannon régió feltüntetésével az EU természetvédelmi térképe 

megújult. 

• 2005. január 1. a természetvédelmi hatóság és kezelés szétválasztásával létrejött a tisztán hatósági feladatokat 

ellátó 10 zöldhatóság, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (KTVF). A 

természetvédelmi kezelést, és a természetvédelmi őrszolgálat működtetését továbbra is a nemzeti park 

igazgatóságok végzik. 

• 2007. az un. deregulációs törvény hatályon kívül helyezte az 1989. október 23-a előtti területi védelmet, ezért 

121 országos jelentőségű és 727 helyi jelentőségű védett természeti terület védettségét kellett megerősíteni17. 

• 2010- Létrejött Vidékfejlesztési Minisztérium néven a környezeti erőforrások felügyeletét ellátó főhatóság. 

3. 10.3 A környezet- és természetvédelem hazai 
szervezetei 

A történeti áttekintésben részletesen bemutattuk a jogszabályok és a szervezet kialakulását, ezért alább a jegyzet 

írásakor aktuális (2010. december) állapot került bemutatásra. A szervezetek két fő csoportba sorolhatók az 1. 

táblázat szerint 

3.1. 10.3.1.1 A természetvédelem állami szervei 

3.1.1. 10.3.1.1.1 Az Országgyűlés 

Törvényalkotó. Feladatai többek között a környezetpolitika alakítása, programalkotás (elfogadja az előző 

fejezetben említett Nemzeti Környezetvédelmi Programot (NKP), és kétévente értékeli annak végrehajtását. 

Érvényesíti a jogalkotás során a környezet- és természetvédelmi érdekeket. Kihirdeti a nemzetközi környezet- és 

természetvédelmi egyezményeket. Meghatározza a Kormány és a helyi önkormányzatok környezetvédelmi 

feladatait. Dönt a Kormány környezet állapotáról szóló beszámolójáról. Jóváhagyja a környezetvédelmi 

feladatok megoldását szolgáló forrásokat, és ellenőrzi felhasználásukat. 

3.1.2. 10.3.1.1.2 Kormány 

Végrehajtó hatalom irányítója. Feladatai: irányítás (állami környezetvédelmi feladatok); feladatok 

meghatározása (pl. kormányzati munkamegosztás), szabályozás (végrehajtói jogalkotás); koordináció, 

nemzetközi kötelezettségek teljesítése, közigazgatás feltételeinek biztosítása (pénzügyi, tárgyi, stb.); ellenőrzés; 

jogalkotás előkészítése, jogalkotási tevékenység, a törvények végrehajtása, saját feladatkörében rendeletek és 

határozatok kibocsátása. 

(1) A Kormány irányítja az állami környezetvédelmi feladatok végrehajtását, meghatározza és összehangolja a 

minisztériumok és a Kormánynak közvetlenül alárendelt szervek környezetvédelmi tevékenységét. 

(2) A Kormány az éves költségvetés előterjesztésekor javaslatot tesz a Programban kitűzött célok megvalósítását 

szolgáló pénzeszközökre. 

(3) A Kormány a Programra vonatkozó javaslatot hatévente jóváhagyásra az Országgyűlés elé terjeszti, 

kétévente összefoglaló jelentést nyújt be a Program végrehajtásának helyzetéről valamint a környezet 

állapotának alakulásáról, továbbá irányítja és összehangolja a Programban meghatározott feladatok 

végrehajtását. 

(4) A kormányzati fejlesztési feladatok meghatározása során a Kormány érvényesíti a környezetvédelem 

követelményeit, elősegíti a környezet állapotának javítását. 

                                                           
16 A védett természeti területek több mint 90 %-a Natura 2000 területen helyezkedik el. 
17 A helyi védelem megerősítése a jegyzet lezárásakor (2011. január) még nem valósult meg maradéktalanul. 
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(5) A Kormány környezetvédelmi feladata különösen: 

a) a nemzetközi szerződésekből adódó környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése és jogok érvényesítése; 

b) a környezetvédelem követelményeinek megfelelő környezetkímélő vagy környezetbarát termékek 

előállításának, technológiák, létesítmények megvalósításának, elterjedésének elősegítése; 

c) a jelentős környezetkárosodások, illetve a rendkívüli környezeti események (beleértve a Magyarország 

területén folytatott hadgyakorlatot is) következményeinek felszámolása, ha a kötelezettség másra nem hárítható; 

d) az állam környezeti kártérítési kötelezettsége fedezetének biztosítása, és a kötelezettségek teljesítése. 

3.1.3. 10.3.1.1.3 Az ügyészség 

A különböző felelősségi formák együttes és összehangolt alkalmazásával együttesen kell biztosítani a természeti 

értékek védelmét. Az ügyész a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint jár el a természeti 

területek, értékek, különösen a védett természeti területek és értékeknek a Büntető Törvénykönyvben tilalmazott 

módon való megsértése esetén. Természeti érték, terület, valamint védett természeti terület veszélyeztetése, 

károsítása esetén az ügyész keresetet indíthat a tevékenységtő való eltiltás, illetőleg a tevékenységgel okozott 

kár megtérítése iránt. T törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva, a rá vonatkozó jogszabályok alapján 

különös figyelemmel közreműködik a természetvédelmi hatóságok eljárásai és döntései törvényességének 

biztosításában. 

Az ügyészségi szakterületek együttműködésének eredménye, hogy a polgári jogi keresetek száma 

megsokszorozódott, a vádemelések száma is jellemzően nőtt, a törvényességi felügyeleti vizsgálatok alapján 

pedig a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok munkáját rendszeresen ellenőrzik, törvénysértés 

esetén intézkedéseket tesznek, jogszabály-módosításokat kezdeményeznek. A hatékonyabb fellépés érdekében 

minden főügyészségen foglalkoztatnak környezetvédelemmel foglalkozó ügyészt, akik között egyre többen 

környezetvédelmi szakjogász képesítéssel rendelkeznek. 

3.1.4. 10.3.1.1.4 A bíróság 

A természetvédelmet érintő büntető, polgári perek (a közigazgatási határozatok felülvizsgálata, kártérítési ügyek 

stb.), amennyiben azok természetvédelmi szakkérdést érintenek, a bíró az érdemi döntés meghozatalához az 

eljárás során szakértőt vesz igénybe. Évek óta probléma a bejegyzett környezet- és természetvédelmi 

igazságügyi szakértők alacsony száma. A természetvédelem szerteágazó, több tudományterületet átfogó 

speciális szakmai tudást feltételez (pl. az elpusztított egyed védett, nemzetközi egyezmény oltalma alatt áll-e, a 

beszántott lápterület valóban láp-e; a földrészlet a jogsértés idején valóban természetvédelmi oltalom alatt állt-e 

stb.) Az egyes tudományos definíciókat szinte lehetetlen a jog nyelvére átfordítani (pl. a Tvt. 23. § (2) d) pontja 

meghatározza az ex lege védett láp fogalmát, azonban ha a bírósági eljárásban vitatott egy földterület lápi 

minősége, annak tényleges megállapításához a bírónak szakértőt kell bevonnia). A joggyakorlat azonban igényli 

a jogi „mankókat”, ezért az esetek követése különös figyelmet követel. 

3.1.5. 10.3.1.1.5 Az alkotmánybíróság 

Az Alkotmánybíróság a 28/1994. (V. 20.) AB határozata a természetvédelmi területek privatizációjával 

kapcsolatban valójában a környezethez való jog értelmezésébe fogott, amelyet későbbi határozataiban 

megerősített (pl. 48/1998. (XI. 23.) AB határozat, 48/1997. (X. 6.) AB határozat). 

Az utóbbi – védetté nyilvánítással kapcsolatos – döntésében kimondja: „ A természetvédelemben a védettség 

szükségességének objektív – bizonyos körben nemzetközi normákban kötelezően megállapított – ismérvei 

vannak. A természetben okozott károk véges javakat pusztítanak, sok esetben jóvátehetetlenek, a védelem 

elmulasztása visszafordíthatatlan folyamatokat indít meg. Emiatt a környezetvédelemhez való jog 

érvényesülésében nem lehet a gazdasági és társadalmi körülményektől függő olyan minőségi és mennyiségi 

hullámzást megengedni, mint a szociális és kulturális jogokéban...” E sajátosságok miatt a környezethez való 

jog védelmének eszközei között a megelőzésnek elsőbbsége van... A környezethez való jog érvényesítése 

alkotmányosan megköveteli azt, hogy az állam – amíg jogi védelem egyáltalán szükséges – az elért védelmi 

szinttől csakis olyan feltételekkel léphessen vissza, amikor alanyi alapjog korlátozásának is helye lenne. Ettől a 

követelménytől is csak elkerülhetetlen szükségesség esetén és csak arányosan lehet eltérni." 

3.1.6. 10.3.1.1.6 A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa 
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Az ombudsman hivatala az Országgyűléshez kapcsolt sajátos államigazgatási szerv. Eljárás megindítása 

érdekében bárki fordulhat hozzá, ha megítélése szerint valamely hatóság, illetve közszolgáltatást végző szerv 

eljárása, ennek során hozott határozata, vagy intézkedése, illetve a hatóság intézkedésének elmulasztása 

következtében alkotmányos jogaival kapcsolatban sérelem érte vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn, feltéve, 

hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket már kimerítette, illetve jogorvoslati lehetőség 

nincsen a számára biztosítva. A biztos hivatalból is eljárhat. Ha a vizsgálat alapján visszásság áll fenn, a biztos a 

nyilvánosság erejével megerősítve, széles körben eljárást kezdeményezhet. A jogintézmény számos esetben járt 

el a környezet- illetve természetvédelmi ügyek érdekében18. 

3.1.7. 10.3.1.1.7 Vidékfejlesztési Minisztérium 

A vidékfejlesztési tárca látja el a környezetvédelmi és vízügyi minisztériumtól átvett feladatokat, így a 

természet-, levegő-, víz védelem, hulladékkezelés, zaj és rezgés elleni védelem, valamint a termőtalaj19-, erdő- és 

nem védett állatok és növények védelme országos irányítását. 

A miniszter felelősségi körét a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet állapítja meg. 

99. § (2) A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége keretében felel továbbá az agrárkörnyezet védelméért 

és az agrár-környezetgazdálkodásért, e körben 

a) biztosítja a környezet- és természetvédelmi követelményeknek is megfelelő agrár-környezetgazdálkodást, 

b) biztosítja a nem védett élővilág, valamint a táj védelmére vonatkozó ágazati követelmények és fejlesztési 

politika érvényesülését, 

c) kialakítja a Natura 2000-rel kapcsolatos politikát. 

109. § (1) A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége körében előkészíti különösen 

a) a környezet védelmének általános szabályairól, 

b) a hulladékgazdálkodásról, 

c) a környezet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökről, 

d) az integrált szennyezés és az országhatárokon átterjedő szennyezések megelőzéséről, 

e) a felszíni és felszín alatti vizek védelméről, 

f) a vízminőségi kárelhárításról, 

g) a termőföldnek nem minősülő földterületek talajvédelmi követelményeiről, 

h) a levegő védelméről, 

i) a zaj és rezgés káros hatásai elleni védelemről, 

j) a környezetre súlyos veszélyt jelentő anyagok és termékek, továbbá technológiák alkalmazásáról szóló 

jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri 

rendeletet ad ki. 

(2) A miniszter együttműködik nemzetgazdasági miniszterrel a klímavédelemmel kapcsolatos szabályozásban. 

(3) A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége körében együttműködik az Országos Atomenergiai 

Hivatal felügyeletét ellátó miniszterrel a környezet radioaktív szennyezése elleni védelemmel kapcsolatos 

jogszabályok előkészítésében, illetve - felhatalmazás alapján - megalkotásában. 

(4) A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége körében 

                                                           
18 http://jno.hu/hu/af/463-2010_Dijtorveny_modositasa.pdf 
19 A Magyar Geológiai Szolgálat, így az alapkőzet, ásványvagyon védelem 2010-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyelete alatt áll. 



 A környezet - és természetvédelem 

hazai szervezeti felépítése 
 

 10  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

a) rendszeresen elemzi és értékeli a környezetvédelem gazdasági szabályozó eszközeit, javaslatot tesz azok 

továbbfejlesztésére; 

b) közreműködik a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel az üvegházhatású gázok 

ingyenesen ki nem osztott kibocsátási egységeinek értékesítésében; 

c) közreműködik az ásványvagyonnal való gazdálkodás és védelem felügyeletében, valamint az ezzel 

kapcsolatos jogszabályok előkészítésében, illetve - felhatalmazás alapján - megalkotásában, 

d) koordinálja az Európai Unió környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályaiból eredő tagállami feladatok 

ellátását. 

109. § (5) A miniszter a természetvédelemért való felelőssége körében előkészíti különösen 

a) a természeti értékek és természeti területek védelméről, 

b) a tájvédelemről, 

c) a Natura 2000 területekről, 

d) a vadon élő szervezetek védelméről, 

e) a természet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökről szóló jogszabályokat, továbbá e 

tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki. 

110. § A miniszter a környezetvédelemért, természetvédelemért való felelőssége körében felel a környezet és 

természet állapotáért, e körben 

a) elemzi és értékeli a környezet, a természet állapotát, annak az emberi egészségre gyakorolt hatását, 

védelmének helyzetét, a környezeti és természeti értékekkel, természeti erőforrásokkal való gazdálkodás 

folyamatait, a környezet és természet védelmének, szabályozott használatának és tervszerű fejlesztésének 

tapasztalatait, javaslatot dolgoz ki a tapasztalatok hasznosítására, értékeli azok megvalósulását, 

b) összehangolja, illetőleg feladatkörében működteti a környezet és a természet állapotának felmérését és 

értékelését szolgáló mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információs rendszert, statisztikai 

adatszolgáltató rendszereket, valamint irányítja az ezekkel kapcsolatos labortevékenységet, 

c) figyelemmel kíséri és ösztönzi a környezet védelmét szolgáló berendezések, eszközök, módszerek és 

eljárások fejlesztését, azok alkalmazását, a környezetkímélő, természetkímélő anyag-, energia- és víztakarékos, 

hulladékszegény technológiák bevezetését, értékeli az egyes anyagok, termékek és technológiák környezetre, 

természetre gyakorolt hatását, 

d) segíti a környezeti tudatosság fejlesztését szolgáló programokat és a nevelést. 

113. § (1) A vidékfejlesztési miniszter irányítja: 

s) az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget, 

u) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségeket, 

v) a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokat, 

w) a nemzeti park igazgatóságokat. 

A minisztérium Környezetügyi Államtitkárságához tartozik a vízügy és a környezet-és természetvédelem 

szakterületek irányítása (10-2. ábra). 

3.1.8. 10.3.1.1.8 Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség (OKTVF) 

• Ellátja a jogszabályokban meghatározott elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági, 

szakhatósági jogkörök esetében a másodfokú hatósági, szakhatósági jogkört. Ellenőrzi a felügyelőségek 

hatósági munkáját. 
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• Ellátja a külön jogszabályokban meghatározott elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint 

vízügyi hatósági, szakhatósági jogköröket, vagyis engedélyeket ad ki, kötelez és bírságol első fokon a 

hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben. 

• Koordinálja a határokon átterjedő környezeti hatásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat. Hatósági feladatai 

során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a Minisztérium felkérése alapján közreműködik a nemzetközi 

feladatok végrehajtásában. 

• Részt vesz az EU integrációval kapcsolatos, a feladat- és hatáskörét érintő tevékenységekben, a PHARE és 

ISPA projektekben kedvezményezettként, valamint koordinátorként közreműködik továbbá - erre irányuló 

megkeresés esetén - a hazai környezetpolitika és stratégia kialakításában, közreműködik az IMPEL 

környezetvédelmi felügyelői informális hálózatának munkájában. 

• Az OKTVF célja a magas színvonalú ügyfélszolgálati munka, nyitott, átlátható keretek között működő gyors, 

pontos és pártatlan hatósági szolgáltatás, melynek alapelveit a saját kezdeményezésre kidolgozott és 

elfogadott Környezetvédelmi Ügyfélszolgálati Karta fogalmaz meg. 

• Időszakosan megjelenő kiadványa a Zöldhatósági Közlemények. 

 
10-2. Az állami természetvédelmi szervezetek áttekintése 

3.1.9. 10.3.1.1.9 Nemzeti park igazgatóságok 

Az első hazai nemzeti park a Hortobágyi 1973-ban jött létre, majd sorban alakultak a következők: Kiskunsági 

1975, Bükki 1977, Aggteleki 1985, Fertő-Hanság 1991 (Őrséggel együtt), Duna-Dráva 1996, , Kőrös-Maros 

1997, Balaton-felvidéki 1997, Duna-Ipoly 1997, Őrségi 2002 (kivált a Fertő-Hanság NPI működési területétől) 

(10-2. ábra, 2. táblázat). A nemzeti parkok létesítésével együtt járt a nemzeti park igazgatóságok (NPI) 

létrehozása, illetve a még működő természetvédelmi igazgatóságok (TVI) beolvadása (pl. Budapest TVI – 

Duna-Ipoly NPI). Ezzel már 1997-ben létrejött az egész országot lefedő nemzeti park igazgatóságok hálózata 

(10-3. ábra), amelyek a védett természeti területeken elsősorban hatóságként igyekeztek megőrizni a természeti 

értékeket, mivel nem vagy kis kiterjedésben voltak saját vagyonkezelésű területeik. 

A rendszerváltás okozta privatizáció miatt magántulajdonba20 került kincsek újbóli közösségi tulajdonba 

vételével (alkotmánybírósági határozat nyomán született védettségi szint helyreállításáról szóló törvény) 2009-re 

közel 279 ezer hektár kiterjedésű védett természeti terület állt a nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében, 

miközben azok egyúttal hatósági feladatokat is elláttak. 

                                                           
20 így veszélybe 

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/index.php?akt_menu=190
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/index.php?akt_menu=190
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/index.php?akt_menu=170
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/index.php?akt_menu=86
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/index.php?akt_menu=178
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2005. január 1.-től létrejött zöldhatóságok (KÖTEVIFE) átvették a nemzeti park igazgatóságok hatósági és 

szakhatósági feladatait, miközben az utóbbiak a különböző eljárásokban szakértőként működnek közre. 

Ezzel az átszervezéssel a hatósági és kezelési feladatok szétválasztásra kerültek, amely profiltisztítást jelentett, 

viszont gyengítette a nemzeti parkok pozícióját a zöldhatóság javára. Ezzel hazánkban is érvényesült a világ 

nemzeti parki modell21. A természetvédelem új koncepciója (2005): „Barátságos természetvédelem! A nemzeti 

parkok legyenek a nemzet parkjai!”. 

2002 óta azonban más fontos változások is történtek a nemzeti park igazgatóságok tevékenységében. Ezek 

ugyanis, mint a világon mindenütt, jelentős térségi szellemi központokká váltak, pályázati partnerei lettek 

önkormányzatoknak, más szervezeteknek, ill. maguk is sok milliárd forint értékben nyertek el fejlesztési, 

élőhely-rekonstrukciós pályázatokat. Ezek megvalósításával jelentősen hozzájárultak egy-egy terület gazdasági, 

társadalmi fejlődéséhez. 

2006-ban a nemzeti park igazgatóságok tevékenységének segítésére az adott térségben tevékenykedő, 

köztiszteletben álló személyiségekből felújították a nemzeti park tanácsok hálózatát. A Tanácsok tagjait 3 éves 

időszakra kérik fel, akik maguk közül elnököt választanak. Az első három év lejárta után 2009-tól részben új 

összetételű tanácsok végzik tevékenységüket. 

A nemzeti park igazgatóságok olyan természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó szervek, amelyek egyben 

természetvédelmi szabálysértési hatóságként is funkcionálnak, valamint Természetvédelmi Őrszolgálatot 

működtetnek. 

1. A nemzeti parkok létrehozásának sorrendje (forrás: www.termeszetvedelem.hu). 

táblázat - 
 

Sorszám 
Törzskönyvi 

szám 

2009. december 

Védett természeti 

terület 
NP Igazgatóság, 

székhelye 

Területe (ha) 

Nemzeti parkok (NP)   

1 177/NP/85 Aggteleki NP 
Aggteleki NPI, 

Jósvafő 
20 200,1 

2 282/NP/97 
Balaton-felvidéki 

NP 
Balaton-felvidéki 

NPI, Csopak 
59 370,5 

3 138/NP/76 Bükki NP Bükki NPI, Eger 42 283,4 

4 271/NP/96 Duna–Dráva NP 
Duna-Dráva NPI, 

Pécs 
49 751,6 

5 283/NP/97 Duna–Ipoly NP 
Duna-Ipoly NPI, 

Budapest-Esztergom 
60 676,0 

6 238/NP/91 Fertő–Hanság NP 
Fertő-Hanság NPI, 

Sarród 
23 744,4 

7 97/NP/73 Hortobágyi NP 
Hortobágyi NPI, 

Debrecen-Hortobágy 
80 957,2 

8 109/NP/74 Kiskunsági NP 
Kiskunsági NPI, 

Kecskemét 
50 640,9 

                                                           
21 Kétségtelen tény, hogy a világ egyetlen országában sincs példa arra, hogy egy nemzeti park igazgatóság a védett természeti területeken 
kívül hatósági feladatokat látna el. A szerzők szerint ezt a magyar unikumot hiba volt feladni. 
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9 276/NP/97 Körös–Maros NP 
Körös-Maros NPI, 

Szarvas 
50 940,6 

10 296/NP/02 Őrségi NP 
Őrségi NPI, 

Őriszentpéter 
44 061,4 

Összes 482 626,1 

3.1.10. 10.3.1.1.10 Természetvédelmi Őrszolgálat 

 

A Természetvédelmi Őrszolgálat a tíz nemzeti park igazgatóság keretében, természetvédelmi tájegységekbe 

szervezetten működik, természetvédelmi és régészeti őrzési jogkörében az ország teljes területén. Átmeneti 

csökkenés után 2008-ban 80 fővel növekedett a természetvédelmi őrök száma, jelenleg 264 fő teljesít szolgálatot 

(kb. 750e ha védett/natura 2000 terület/őr). A jogszabályokban meghatározott feladatkörének elégséges szintű 

végrehajtására a létszám további növelésére volna szükség (mintegy 500 főre). 

A kulturális örökség védelméről szóló törvény alapján a Természetvédelmi Őrszolgálat 2005 óta közreműködik 

a régészeti örökség védelmében. Ennek megfelelően a természetvédelmi őrök jogosultságai és kötelességei 

kiterjednek a régészeti lelőhelyek és leletek őrzésére, megóvására és károsításának megelőzésére is. 

Az őrszolgálat személyes jelenléttel folyamatosan figyelemmel kíséri a természeti értékek állapotát, figyelve 

azok változásait, ezért az őri megfigyelések, adatrögzítések (növény-, állatfajok előfordulásának, állapotának 

térbeli és leíró rögzítése, dokumentálása hatósági úton – őri jelentés, napló, jegyzőkönyv - és térinformatikai 

környezetben) a természetvédelmi információs rendszer egyik legfontosabb bemeneti adatforrásai. 

A természetvédelmi őr Magyarországon jogszabályi alapon a természetvédelem intézményesülésétől kezdve 

(1935-től) létezik, jogállása, feladatai, jogosultságai és kötelezettségei azonban az utóbbi évtizedben jelentősen 

megváltoztak. A természetvédelmi őr 1993 óta köz- illetve kormánytisztviselő, jogosultságait és kötelességeit 

pedig az 1997. évi CLIX törvény II. fejezete jelentősen kibővítette. A mai, korszerű értelemben a 

természetvédelmi őr gyűjtőfogalom, amely magában foglalja a különböző beosztású állami természetvédelmi 

őröket és az önkormányzati természetvédelmi őröket. 

A feladatellátásuk részletes szabályait miniszteri rendeletként 2000-ben kiadott Szolgálati Szabályzat állapítja 

meg: 

• hatósági őrzés; 

• kezelés, felmérés, megfigyelés; 

• hatósági, szakhatósági ügyintézés; 

• vagyonvédelem, tűzvédelem; 

• szolgálati napló vezetése. 

A természetvédelmi őr hatósági őrzési és szakmai feladatokat ellátó, intézkedésre jogosult hatósági személy. 

Feladatuk nem csak a védett természeti területekre koncentrálódik, hanem az adott nemzeti park igazgatóság 

teljes működési területét lefedi, amely így az ország egészére kiterjed. 
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A feladat ellátás szervezése területi egységek szerinti felosztásban történik: 

• NP Igazgatóság működési területén, körzetén belül, 

• természetvédelmi tájegységenként, amelyeket 

• természetvédelmi őrkerületek alkotnak. 

Felszerelésük: 

• egyenruha (karjelvény, sapkajelvény, igazgatósági állományjelző, szolgálati beosztásjelzés); 

• szolgálati igazolvány, jelvény; 

• szolgálati maroklőfegyver (önvédelmi célú); 

• mobiltelefon, dátumozó fényképezőgép, GPS, számítógép; 

• gépkocsi. 



 A környezet - és természetvédelem 

hazai szervezeti felépítése 
 

 15  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
10-3. Az állami természetvédelmi kezelő intézmények működési területe Magyarországon 

Emellett az önkormányzatoknak is lehetőségük van a helyi jelentőségű védett természeti területek őrzésére 

önkormányzati természetvédelmi őrt alkalmazni. Az állampolgárok polgári természetőrként segíthetik a 

természetvédelmi őrök munkáját. 

Az állami természetvédelmi őr a természet védelme érdekében jogosult és köteles többek között: 

• a természetvédelmi előírások betartásának ellenőrzésére, 
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• a természetvédelmi érdekeket sértő, veszélyeztető vagy károsító cselekmény esetén személy és jármű 

feltartóztatására, személy igazoltatásra, csomag és jármű átvizsgálására, 

• vadászok és horgászok teljes körű ellenőrzésére, 

• természeti érték és a veszélyeztetéséhez használt eszköz visszatartására, 

• természetkárosítás elkövetése esetén személyt elfogni, visszatartani vagy előállítani, 

• jogszerű intézkedésével szembeni ellenszegülés esetén kényszerítő eszközt (testi kényszer, bilincs, rendőrségi 

vegyi sokkoló, szolgálati kutya) alkalmazni, 

• szabálysértési, államigazgatási és büntető eljárást kezdeményezni, valamint helyszíni bírságot kiszabni. 

3.1.11. 10.3.1.1.11 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőségek 

2005. január 1-től ezek az intézmények látják el a természetvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat. Észak-

dunántúli KTVF (Győr); Nyugat-dunántúli KTVF (Szombathely); Közép-dunántúli KTVF (Székesfehérvár); 

Dél-dunántúli KTVF (Pécs); Közép-Duna-völgyi KTVF (Budapest); Felső-Tisza-vidéki KTVF (Nyíregyháza); 

Közép-Tisza-vidéki KTVF (Szolnok); Alsó-Tisza-vidéki KTVF (Szeged); Észak-magyarországi KTVF 

(Miskolc); Tiszántúli KTVF (Debrecen). Az ország egész területét lefedő hálózat 10 felügyelőségből (10-4. 

ábra), ill. a másodfokú ügyeket ellátó Főfelügyelőségből áll. Utóbbi számos ügytípusban, pl. fokozottan védett 

fajokkal kapcsolatos engedélyezés, autópályák nyomvonalának engedélyezése, elsőfokú hatóságként jár el. 

A nemzeti park igazgatóságok megkeresés esetén szakértőként működnek közre a hatósági eljárásokban. 

• A felügyelőség gyakorolja az elsőfokú környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási, levegővédelmi, zajvédelmi, 

rezgésvédelmi), természetvédelmi, tájvédelmi és vízügyi hatósági és szakhatósági jogköröket. 

• Működteti a hatósági tevékenység ellátásához szükséges laboratóriumot. 

• Vezeti a külön jogszabályok szerinti nyilvántartásokat. 

• Összegyűjti és az Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges - 

feladatkörével összefüggő - adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel. 

• Ellátja a miniszter által meghatározott feladatmegosztás szerint a környezet állapotának és használatának 

figyelemmel kíséréséhez, méréséhez, gyűjtéséhez, feldolgozásához és nyilvántartásához kialakított 

környezetvédelmi mérő-, észlelő- és ellenőrző hálózat működtetését, valamint a jogerős hatósági határozaton 

alapuló ingatlannyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos meghatározott feladatokat. 

• Közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában. 

• Véleményezi a települési önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú rendelet- és 

határozattervezeteit, a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét és a környezetvédelmi programokat, a 

területrendezési terveket, a helyi építési szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket. 

• Segíti az illetékességi területén működő önkormányzatokat környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 

hatósági feladataik ellátásában. 

• Részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok végrehajtásában. 

3.2. 10.3.1.2 Tanácsadó testületek 

3.2.1. 10.3.1.2.1 Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága 

A Környezetvédelmi Bizottság22 jogutódja, az Országgyűlés állandó bizottsága. 

3.2.2. 10.3.1.2.2 Országos Környezetvédelmi Tanács 

                                                           
22 2010. május óta Fenntartható Fejlődés Bizottsága néven 
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A környezetvédelem széles körű társadalmi és tudományos, szakmai megalapozása érdekében - legfeljebb 22 

tagú - Országos Környezetvédelmi Tanács (a továbbiakban: Tanács) működik. A tanács a Kormány javaslattevő, 

tanácsadó, véleményező szerve. 

3.2.3. 10.3.1.2.3 Nemzeti parki tanácsok 

Haraszthy László, a természetvédelemért felelős első számú vezető kezdeményezésére 2005-ben újították fel 

valamennyi nemzeti park igazgatóság mellett a nemzeti park tanácsok hálózatát, ezzel is erősítve az adott térség 

és a nemzeti park igazgatóságok kapcsolatát. A nemzeti park tanács egy adott nemzeti park igazgatóság 

működési területén tevékenykedő, a tudományos életben, az oktatás-képzés területén, vagy természetvédelmi, 

illetve egyéb szakmai szervezetekben tevékenykedő szakemberekből álló testület. A tagokat a nemzeti park 

igazgatóság vezetőjének javaslatára a természet védelméért felelős szak(helyettes)államtitkár kéri fel 3 éves 

időtartamra. A nemzeti park tanácsok létrehozásáról és a rájuk vonatkozó szabályokról az 5/2005. (K.V. Ért. 5.) 

KvVM utasítás rendelkezik. Jelenleg 83 fő vesz részt a tanácsok munkájában. 

3.2.4. 10.3.1.2.4 Szakértői szakmai bizottságok 

A természetvédelmi szakmai munkát 10 bizottság segíti, összesen 274 szakértővel (2. táblázat). A bizottságok 

ügyrendjüket önállóan állapítják meg, feladatuk változatos, de abban közös, hogy a hivatásos szakszemélyzet 

munkáját segítik önkéntes munkával 

2. A természetvédelmi szakmai bizottságok (forrás:www.termeszetvedelem.hu). táblázat 

- 
 

Bizottság neve Független 

szakértők 
NPI 

munka-

társai 

KvVM 

munka-

társai 

Össze-

sen 

Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti 

Bizottsága 7 3 6 16 

Magyar Nemzeti Erdőrezervátum 

Bizottság 16 2 3 21 

Natura 2000 Tanácsadó Testület 20  1 21 

Víz Keretirányelv Természetvédelmi 

Tanácsadó Testület 11 5 3 19 

NBmR Szakértői Tanács 14 1 2 17 

Pro Natura Díj Bizottság 4 1 2 7 

Természetvédelmi Informatikai 

Tanácsadó Testület 3 12 13 28 

Rákosivipera-védelmi Tanács 7 6 3 16 

Túzokvédelmi Munkacsoport 7 20 4 31 

Földikutya-védelmi Tanács 7 5 3 15 

Összesen 176 57 41 274 

3.3. 10.3.2 Önkormányzatok 

http://www.nemzetipark.gov.hu/_user/browser/File/NemzetiParkTanacsok/5_2005_KvVM_utasitas.pdf
http://www.nemzetipark.gov.hu/_user/browser/File/NemzetiParkTanacsok/5_2005_KvVM_utasitas.pdf
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A hazai jogi környezet számos lehetőséget és kötelezettséget keletkeztet az önkormányzatiság megyei és 

települési szintjén. Funkció szerint külön kezeli a képviselő testület – jegyző – polgármester feladatköröket. 

A megyei önkormányzat környezet- és természetvédelemmel összefüggő feladatai és hatásköre: 

• 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. 

• 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. 



 A környezet - és természetvédelem 

hazai szervezeti felépítése 
 

 19  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
10-4. Az állami természetvédelmi és környezetvédelmi hatósági intézmények illetékességi területe 

Magyarországon 

A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében 

• biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe utalt hatósági 

feladatokat; 
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• a Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével 

összhangban illetékességi területére önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet 

képviselő-testülete (közgyűlése) hagy jóvá; 

• a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg határozatot hoz; 

• együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más önkormányzatokkal, társadalmi 

szervezetekkel; 

• elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente 

egyszer tájékoztatja a lakosságot; 

• a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti állapot 

javítását; 

• javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra; 

• zajvédelmi előírásokat dolgoz ki; 

• levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv (füstköd riadóterv) létrehozása; 

• helyi jelentőségű természeti értékek megóvása, őrzése, fenntartása. 

A polgármester környezetvédelmi és természetvédelmi feladatköre 

• levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv (füstköd riadóterv) kidolgoztatása és végrehajtása; 

• helyi védelem alatt álló természeti területen a jogszabályban előírtak teljesítésére történő kötelezése, valamint 

a közlekedés és a tartózkodás korlátozása. 

A települési – fővárosban a fővárosi – önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati természetvédelmi 

őrszolgálatot működtethet. 

3.4. 10.3.3 Társadalmi szervezetek 

A természet- és környezetvédelemért, valamint a környezettudatos közösségfejlesztésért tenni akaró 

magánszemélyeket tömörítő szervezetek. Munkatársai és önkéntesei tudatában vannak a természet nagyságának 

és sebezhetőségének, a korlátozott erőforrásoknak és a közösség erejének. A társadalmi-, gazdasági- és 

technológiai modellek sokasága közül keresik, fejlesztik, kutatják, oktatják, mintákat adnak és ajánlják az 

ökológia elvei szerint fenntartható életmód kereteit. Együttműködnek a kormányzati és nem kormányzati, az 

akadémiai és a gazdasági szektor résztvevőivel, valamint a civil lakossággal. Észrevételeiket, javaslataikat, 

ajánlásainkat a civil lakosság, a szakemberek, a gazdasági és politikai vezetés felé is megfogalmazzák. 

Sok országban megfelelő állami támogatás és szervezet híján ezek a szervezetek képezik a környezetvédelem, 

illetve természetvédelem gerincét. Egyes országok az önkéntes természetvédő szervezetek tagdíjaiból vagy 

adományokból, értékes területek felvásárlásával mentik meg a természeti értékeket a végleges pusztulástól. 

Hazánkban a természetvédelemnek jól kiépített állami szervezete van és az anyagi eszközök egy része is 

biztosított, a társadalmi szervezetek támogatását mégsem lehet nélkülözni. Egyes, a természetvédelem számára 

fontos folyamatok, események megfigyelése vagy feladatok végrehajtása a szétszórtság, az egyidejűség, a 

szakismeret vagy a folyamatosság hiánya miatt állami alkalmazottakkal megoldhatatlan feladat (pl. a 

Mindennapi Madaraink Monitorozása). Egy azonos időben elvégzendő madárszámláláshoz például 

elképzelhetetlen több ezer, madarat ismerő állami alkalmazott előállítása az ország több száz pontján 

egyidejűleg. Azok a tagok azonban, akik a különböző természetvédelmi feladatokat is ellátó egyesületekben 

tevékenykednek, azokba nem mindig azért lépnek be, mert csupán az állami intézményeket kívánják 

tehermentesíteni. Az a munka, amit ott végeznek, sok esetben szórakoztató, rokonszenves, romantikus, 

tanulságos tevékenység is egyben, amelynek ismeretterjesztő, regeneráló, közösséget alakító, az összetartozás 

érzését fokozó, nemegyszer a hazafias érzést vagy a nemzetközi összetartozást és az egymásrautaltság tudatát 

erősítő jellege is van. Egy nagy területre kiterjedő madárszámlálás során az országot is jobban meg lehet 

ismerni. Egy Svédországban meggyűrűzött és Afrikában elejtett vadlúd gyűrűjének visszaküldése az emberek 

közötti barátság megnyilvánulása is. 
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Magyarország természetvédelmi társadalmi szervezetei közül a legismertebb az 1974-ben alakult Magyar 

Madártani és Természetvédelmi Egyesület. 

4. 10.4 Összefoglalás 

A magyar jogi illetve intézményi szabályozás történetével megismerkedve rögzíthetjük, hogy szinkronban a 

nemzetközi trendekkel az erdészeti-vadászati szabályzás illetve szakigazgatás tekinthető a forrásnak, a 

szakterület saját, független intézményei 1961 után alakultak ki. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenység hazai intézményesülési folyamatának áttekintésével 

megismertük a: 

• környezet-, illetve természetvédelmi közigazgatás hazai fejlődésének kialakulásának, és fejlődésének 

történetét; 

• legfontosabb szervezeti egységeit és azok feladatait. 

Önellenőrző kérdések 

1. Melyek a természetvédelem legfontosabb eszközei? 

2. Mit tud az első önálló erdőtörvényről? 

3. Mit írt elő az első természetvédelmi célú rendelet 1900-ban? 

4. Mikor jelentek meg először a hazai természetvédelmi jogrendben a kisajátítási szabályok? 

5. Mikor jött létre és melyik volt hazánk első tájvédelmi körzete? 

6. Mit tud a barlangok védelméről? 

7. Mikor jött létre és mi a neve hazánk első nemzeti parkjának? 

8. Mikor vált szét a természetvédelmi kezelés és hatósági tevékenység hazánkban, és miért? 

9. Melyek az Országgyűlés környezet- és természetvédelmi feladatai? 

10. Mit jelent az, hogy a nemzeti parkok térségi szellemi központokká válnak? 

11. Mit tud a természetvédelmi őri megfigyelésekről? 
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