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Az erdôrôl és az erdô védelmérôl szó-
ló 1996. évi LIV. törvény nemcsak a 
címében, preambulumában és szelle-
mében, hanem az erdô elsôdleges
rendeltetésével foglalkozó szakaszai-
ban is az erdô védelmét, védelmi sze-
repét helyezi elôtérbe, szemben a ko-
rábbi erdôtörvénnyel, amely a fater-
melést tekintette elsôdlegesnek, a vé-
delmi rendeltetést pedig még különle-
gesnek. A természet védelmérôl szóló
1996. évi LIII. törvény a nemzetközi
gyakorlatnak is megfelelôen határozza
meg a védett természeti területi alap-
és járulékos kategóriákat, ami termé-
szetszerûleg az erdô mûvelési ágú te-
rületekre is érvényes. Az egy törvény-
csomagban kihirdetett törvények
együttes értelmezésében a védelmi
rendeltetésû erdôk, illetve a termé-
szetvédelmi oltalom alatt álló erdôk
számos kategóriája, kategória-kombi-
nációja különböztethetô meg, eltérô
céllal és kezelési alapelvekkel. 

A természetvédelmi törvény értel-
mében a védetté nyilvánított, azaz
természetvédelmi oltalom alatt ál-
ló (= védett) természeti terület an-
nak jelentôsége és a védelem foka
szerint lehet:

1. fokozottan védett természeti terület
(amely mindig országos jelentôségû),

2. országos jelentôségû védett termé-
szeti terület és

3. helyi jelentôségû védett természe-
ti terület.

Az országos jelentôségû védett ter-
mészeti terület tehát „védett” vagy „fo-
kozottan védett”, a helyi jelentôségû
mindig „védett”. (Bár a törvény külön
nem nevesíti, de negyedik fogalom le-
hetne a „nemzetközi jelentôségû védett
természeti terület”, amely az elsô kettô-
bôl kerülhet ki.)

A természetvédelmi oltalom alatt ál-
ló területek gyûjtôfogalma a védett
természeti terület, amely a védelem
kiterjedtségének, céljának, hazai és
nemzetközi jelentôségének megfelelô-
en lehet:

– nemzeti park (NP),
– tájvédelmi körzet (TK),
– természetvédelmi terület (TT) és
– természeti emlék (TE).
Ezek a védett természeti területek

alapkategóriái.

A nemzeti park és a tájvédelmi
körzet mindig országos jelentôségû,
ilyen védetté nyilvánításra kizárólag a
természetvédelemért felelôs minisz-
ter jogosult. A NP és a TK területei le-
hetnek védettek vagy fokozottan vé-
dettek, a nemzeti park területe pedig
(az IUCN által javasolt zonációt kö-
vetve) három övezeti kategóriába so-
rolható:

– természeti övezet („natúrzóna”,
amely mindig fokozottan védett),

– kezelt övezet és
– bemutató övezet.
A nemzeti park kategória fô kritériu-

mai a viszonylag nagy kiterjedés, a ter-
mészetes vagy természetközeli állapot,
az ökológiai rendszerek zavartalan mû-
ködésének és a biológiai sokféleségnek
a fenntartása, a különleges jelentôségû
természeti értékek rendszerének védel-
me, valamint a nyitottság a nagyközön-
ség számára (rekreáció, oktatás). E rész-
ben ellentmondó kritériumoknak, az

érdekellentéteknek való megfelelés az
említett zonációval oldható meg, amely
egyes helyeken nagyfokú védelmet biz-
tosít, másutt viszont lehetôséget ad a
nem károsító, természetközeli tevé-
kenységek folytatására.

A tájvédelmi körzet kritériumai: a
tájképi és természeti adottságokban
gazdag nagyobb összefüggô terület, az
ember és a természet kölcsönhatásá-
nak esztétikai, kulturális és természeti
szempontból jól megkülönböztethetô
jellege, valamint a tájképi – természeti
értékek megôrzésének követelménye.
Fontos és hosszú ideje fennáll itt az
emberi hasznosítás és befolyás. A tájvé-
delmi körzetek a természet megóvásá-
hoz és a természettel harmóniában lé-
vô életmód fenntartásához egyaránt
hozzájárulnak. 

A természetvédelmi terület elsôdle-
ges célja egy vagy több védett termé-
szeti érték (védett faj és élôhelye stb.)
védelme. Az élôhely gyakran erdô, de
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maga az erdô mint társulás is lehet a
közvetlenül védendô természeti érték. 

A természetvédelmi terület és a ter-
mészeti emlék országos jelentôségû
vagy helyi jelentôségû, az országos je-
lentôségû TT és TE pedig védett vagy
fokozottan védett lehet.

Országos jelentôségû védett termé-
szeti területi járulékos kategóriák

– az erdôrezervátum, 
– a bioszféra rezervátum és 
– a tudományos rezervátum. 
Az erdôrezervátum és a bioszféra re-

zervátum magterületbôl és védôzóná-
ból áll, a magterület mindig fokozottan
védett.

Egyes esetekben a természetvédelmi
oltalom külön védetté nyilvánítás nél-
kül, a törvény erejénél fogva áll fenn.
Ilyen ún. „ex lege”, országos jelentôségû
védett természeti területnek minôsül va-
lamennyi forrás, barlang, láp, víznyelô,
szikes tó, kunhalom és földvár, „ex le-
ge” fokozottan védett természeti terület-
nek pedig a nemzeti park természeti
övezete, valamint az erdôrezervátum és
a bioszféra rezervátum magterülete.

Az erdôtörvény szabályozása az er-
dô elsôdleges rendeltetése szerint
megkülönböztet:

– védelmi,
– gazdasági,
– egészségügyi-szociális, turisztikai,

valamint
– oktatási-kutatási célokat szolgáló

erdôt.
A védelmi rendeltetésû erdô lehet:
– védett erdô, azon belül:

– fokozottan védett természeti
területen levô erdô,

– védett természeti területen levô
erdô, 

– erdei génrezervátum,
– erdôrezervátum és
– történelmi emlékhely területén

levô erdô, továbbá
– védô erdô (talajvédelmi erdô, me-

zôvédô erdô, vadvédelmi erdô stb.),
amelyek közül közvetlen természetvé-
delmi célokat szolgál a

– tájképvédelmi erdô.
A védett természeti területi alap- és

járulékos kategóriák, a kiemelt termé-
szetvédelmi oltalom foka, továbbá az
általános természetvédelem körébe
tartozó területi kategóriák egybeveté-
se alapján az erdôknek elméletileg
mintegy 40-féle természetvédelmi
szempontú kategória-kombinációja
különböztethetô meg. A kombinációk
csoportosított összevonásával a ki-
emelt természetvédelmi oltalom és
az általános természetvédelem

alatt álló erdôknek a kezelési
alapelvek szempontjából 12 ter-
mészetvédelmi kategóriáját cél-
szerû tárgyalni. Ezek általános és
részletezett természetvédelmi ke-
zelési alapelvei a következôkben
foglalhatók össze.

A természeti területen levô, nem vé-
dett természetszerû erdôkben folyó
gazdálkodás során az erdôtörvény ren-
delkezései mellett a természetvédelmi
törvény II. Részének általános termé-
szetvédelmi elôírásait is figyelembe kell
venni. 

A védett természeti területen levô er-
dôk elsôdlegesen védelmi rendeltetésû-
ek. Fokozottan védett természeti terüle-
ten erdôgazdálkodási beavatkozás csak
a természetvédelmi kezelés részeként
végezhetô. A védett természeti terüle-
ten levô erdôkre a természetvédelmi
törvény 33. §-a tartalmaz elôírásokat,
amelyek között egyebek mellett szere-
pel a termôhelynek megfelelô ôshonos
fafajok alkalmazásának követelménye
az erdôfelújítások és az erdôtelepítések
során, az erdônevelés természetközeli-
ségének és a fakitermelések vegetációs
idôn kívüli végrehajtásának elôírása, to-
vábbá a biológiai vágásérettséghez kö-
zeli idôpontban végzendô véghaszná-
lat. Természetvédelmi szempontból
fontosabbnak tartjuk védett természeti
területen az ôshonos fafajokkal történô
erdôfelújítást és erdôtelepítést, mint az
erdô záródására vonatkozó erdészeti
elôírások erôltetését fôleg az erdôs-
sztyepp klímában. A biológiai sokféle-
ség fenntartása pedig elsôbbséget élvez
a fahasználati törzsminôségre törekvô
erdômûvelési beavatkozásokkal szem-
ben. Az erdôtörvény rendelkezéseit
egyébként védett természeti területen
lévô erdô esetén a természetvédelmi
törvényben foglalt eltérésekkel kell al-
kalmazni. 

Mind a természeti, mind a védett
természeti területen levô természet-
szerû erdôkben általános alapelv a fo-
lyamatos borítást biztosító, természe-
tes folyamatokra alapozott, „Pro Silva”
elvek szerinti (fenntartható, ökológiai
értelemben vett tartamos, készletgon-
dozó) erdôgazdálkodás megvalósítása
a védettség szerinti korlátozásokkal és
speciális követelményekkel. A foko-
zottan védett erdôkben a természetvé-
delmi kezelés részeként „természetvé-
delmi célú erdôfenntartás” folyhat. Az
erdôhasználat a védett erdôkben „ter-
mészetvédelmi célú természetközeli
erdôgazdálkodás”, míg a természet-
szerû gazdasági erdôkben „gazdasági

célú természetközeli erdôgazdálko-
dás” keretében valósulhat meg. (A tel-
jesség kedvéért: az ültetvényszerû er-
dôkben „faállomány-gazdálkodás”, a
faültetvényekben „agrár-technológiájú
faállomány-gazdálkodás”, az energia-
erdôkben pedig „ipari fatömeg-terme-
lés” folyik.)

A természetvédelmi kezelés további
alapelvei az említett fôbb kategóriák
szerint részletezhetôk.

Erdôrezervátum magterület (1)
A fokozottan védett természeti terüle-
tekre és erdôkre vonatkozó törvényi
elôírásokban megfogalmazott termé-
szetvédelmi kezelés itt a lehetô leg-
szûkebben értelmezendô, és általá-
ban tilos minden emberi beavatko-
zás, teljes erdôgazdálkodási korláto-
zás érvényesül. Tudományos kutatás
csak biomonitoring céllal és a megfi-
gyelés módszereivel folyhat, mester-
séges beavatkozás nélkül és a terület
természetes zavartalanságának (boly-
gatatlanságának) biztosítása mellett.
A területen csak extenzív vadgazdál-
kodás folytatható, fôleg a nagyvad
idôben és térben erôsen korlátozott,
de intenzív vadászatával, a teljes er-
dôrezervátum különleges rendelteté-
sû és természetvédelmi célú vadász-
terület-részként való kezelésével. A
magterületre történô belépés csak
külön feltételekkel, ellenôrzött körül-
mények között, tudományos kutatási
és oktatási céllal engedélyezhetô az
arra illetékeseknek. Nemzeti park ke-
zelt vagy bemutató övezetében és táj-
védelmi körzetben bemutató erdôre-
zervátum jelölhetô ki.

Bioszférarezervátum magterület (2)
A természetvédelmi kezelés célja az
adott, sajátos jellemzôkkel rendelkezô,
nemzetközileg kiemelkedô tudomá-
nyos értékû, természetes, illetve termé-
szeteshez közel álló ökológiai rendsze-
rek fenntartásának elôsegítése. Ezen
ökológiai rendszereknek alkalmasak-
nak kell lenniük az ökológiai kutatásra,
az összehasonlító tanulmányozásra és
az oktatásra, amely tevékenységek a
fokozottan védett természeti területre
vonatkozó jogszabályi elôírások és a
nemzetközi kötelezettség-vállalások
keretein belül folytathatók. Az „erdô”
bioszféra rezervátumban a fokozottan
védett természeti területekre és erdôk-
re vonatkozó törvényi elôírások betar-
tásával kis belenyúlási erélyû nevelô-
vágások, a véghasználat során pedig
szálalásos, szálalóvágásos és csopor-
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tos-mozaikos felújítóvágásos módsze-
rek alkalmazhatók. Vadgazdálkodási
szempontból (az erdôrezervátumhoz
hasonlóan) szintén indokolt a teljes
bioszféra rezervátum különleges ren-
deltetésû vadászterület(rész)ként törté-
nô fenntartása.

Fokozottan védett erdô nemzeti
parkban (3)
a) A nemzeti park fokozottan védett ter-
mészeti övezete az a zóna, ahol „szigo-
rú” védettség érvényesül, ezért mind a
gazdálkodás, mind a látogatás erôsen
korlátozott. A konkrét védett természeti
értékektôl függô természetvédelmi ke-
zelés szakmai alapelvei gyakorlatilag
megegyeznek az elôzô pontban foglal-
takkal.
b) A nemzeti park kezelt és bemutató
övezetében a természetközeli kezelés
és a nyilvános látogathatóság funkciója
kerül elôtérbe, de ezen övezetekben is
elôfordulhat olyan természeti érték,
amely miatt a területet fokozottan vé-
detté nyilvánították. Érvényesíteni kell
ezért a konkrét természeti értéktôl füg-
gô, és a terület fokozott védelmébôl
adódó jogszabályi elôírásokat. A vég-
használat során elsôsorban szálalásos,
szálalóvágásos és csoportos-mozaikos
felújítóvágásos módszerek alkalmazha-
tók. A vadgazdálkodás célja a természe-
tes vadeltartó képességnek megfelelô,
természetszerû vadállomány-fenntartás
a természetvédelmi célok és érdekek
elsôbbsége mellett úgy, hogy az erdô-
felújítás vadvédelmi kerítés nélkül vég-
rehajtható legyen.

Fokozottan védett erdô tájvédelmi
körzetben vagy természetvédelmi
területen (4)
A tájvédelmi körzet meghatározott ré-
sze és a természetvédelmi terület vagy
annak része szintén lehet fokozottan
védett az ott található természeti érték
vagy más ok miatt. A tájvédelmi körzet
és a természetvédelmi terület fokozot-
tan védett természeti területén a konk-
rét természetvédelmi céltól függô keze-
lés szakmai alapelvei megegyeznek a 3.
b) pont alattiakkal.

Erdôrezervátum vagy bioszféra re-
zervátum védôzóna fokozottan vé-
dett erdeje (5)
Erdôrezervátum vagy bioszféra rezer-
vátum védôzónájában elôforduló fo-
kozottan védett erdô esetén a termé-
szeti terület fokozott védelmére vo-
natkozó jogszabályi elôírások érvé-
nyesítése és a konkrétan elôforduló

természeti értékektôl függô termé-
szetvédelmi kezelés mellett a magte-
rületet védô szerep biztosítása a leg-
fontosabb alapelv. Ennek érdekében
a nevelôvágások során is a kis bele-
nyúlási erélyû, óvatos beavatkozáso-
kat kell elôtérbe helyezni. A termé-
szetvédelmi kezelés további szakmai
alapelvei szintén megegyeznek a 3. b)
pontban foglaltakkal.

Erdôrezervátum vagy bioszféra rezer-
vátum védôzóna védett erdeje (6)
Erdôrezervátum vagy bioszféra rezervá-
tum védôzónájában a védett természeti
területekre és erdôkre vonatkozó jog-
szabályi elôírások betartásával, vala-
mint az elôforduló védett természeti ér-
tékektôl függô természetvédelmi keze-
lési elôírások figyelembe vételével ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás folytat-
ható. Meghatározó cél a magterületet
védô szerep biztosítása. 

Védett erdô nemzeti park kezelt
vagy bemutató övezetében, tájvé-
delmi körzetben, vagy természetvé-
delmi területen (7)
Ezen erdôterületeken a NP, a TK illet-
ve a TT céljainak megfelelôen, a vé-
dett természeti területekre és erdôkre
vonatkozó jogszabályi elôírások be-
tartásával, valamint az elôforduló vé-
dett természeti értékektôl függô ter-
mészetvédelmi kezelés keretében ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás foly-
tatható. A fokozatos felújítóvágást be-
fejezô végvágás megengedhetô leg-
nagyobb összefüggô területnagysága
5 ha. Tarvágás csak nem ôshonos fa-
fajokból álló, vagy természetes fel-
újulásra nem képes állományokban
engedélyezhetô, sík vidéken legfel-
jebb 3 ha, domb- és hegyvidéken 
maximum 1 ha kiterjedéssel. A tör-
vényben megengedett maximális te-
rületnagyságokat azonban csak kivé-
telesen alkalmazzuk, minden esetben
hagyásfa-csoportok megtartásával! A
vadgazdálkodási szakmai alapelvek
megegyeznek a 3. b) pont alatt foglal-
takkal.

Tudományos rezervátum védett
vagy fokozottan védett erdeje (8)
A tudományos rezervátum ez idáig
nem alkalmazott járulékos védett ter-
mészeti területi kategória. A védett-
ség foka és a természetvédelmi keze-
lés a konkrét tudományos céloktól
függ. Az elsô tudományos rezervá-
tummá nyilvánítás elôkészítése folya-
matban van. 

Helyi jelentôségû védett természeti
területen levô erdô (9)
A helyi jelentôségû védett természeti te-
rületen álló erdôkben a természetvédel-
mi terület (TT) védett erdejére vonatko-
zó elôírásokat (lásd 7. pont) kell az ön-
kormányzati természetvédelmi hatóság-
nak (a polgármesteri hivatal jegyzôjé-
nek) érvényesítenie.

Tájképvédelmi erdô (10)
A tájképvédelmi erdôben (amely nem
védett, védô erdô) a nevelôvágások so-
rán csak kis belenyúlási erélyû, óvatos
beavatkozások alkalmazhatók, késôbb
csak egészségügyi fakitermelés végez-
hetô. A véghasználat során elsôsorban
szálalásos, szálalóvágásos és csoportos-
mozaikos felújítóvágásos módszerek al-
kalmazhatók az elsôdleges cél, a tájkép
védelme érdekében.

Természeti területeken levô erdôk (11)
A nem védett, de természeti területeken
lévô, természetszerû erdôkben a termé-
szet általános védelmére vonatkozó
jogszabályi elôírások betartásával ter-
mészetközeli erdôgazdálkodást kell
folytatni.

Védôövezet erdei (12)
A természetvédelmi törvény 30. §-a sze-
rint védett természeti területet szükség
esetén védôövezettel kell ellátni,
amelynek célja, hogy megakadályozza
vagy mérsékelje a védett természeti te-
rület állapotát, rendeltetését kedvezôt-
lenül befolyásoló tevékenységek hatá-
sát. E célnak megfelelôen kell itt tervez-
ni és az erdôt kezelni.

A különbözô védettségi kategó-
riák kombinálódása esetén termé-
szetesen mindig a szigorúbb elôírások
az érvényesek, az esetleges ellentmon-
dások csak széles körû szakértelemmel
és a szükséges egyeztetésekkel oldha-
tók fel. Vonatkozik ez azokra az ese-
tekre is, amikor a védelmi rendelteté-
sen belül a védettség és a védô célok
kombinálódnak, vagy bizonyos szem-
pontokból ütköznek. Tekintettel arra,
hogy sem az eljáró hatóság és a hatósá-
gi eljárásban közremûködô szakható-
ság, sem a szakhatóságok között nincs
hierarchia, sôt gyakran a védelmi célok
között sincs, a felmerülô problémák
megoldását az elfogadható szakmai
kompromisszum eredményezheti.
Mindehhez az erdôtörvény és a termé-
szetvédelmi törvény hatályba lépése
óta eltelt több mint hat év elegendô ta-
pasztalatokkal szolgálhatott. 


