
Erdészeti Lapok CL. évf. 7–8. szám (2015. július–augusztus) 227

ERDÉSZETI SZAKIGAZGATÁS

Nagy elõrelépésnek tekinthetõ az EU
élõhelyvédelmi irányelvében foglalt
rendelkezések átültetése a hazai jog-
rendbe, illetve a nem védett Natura
2000 erdõk üzemtervi elõírásainak fe-
lülvizsgálta, a Natura 2000 szempontok
érvényesítése. A Natura 2000 hálózat
védelmét fokozza az erdõgazdálkodás-
ra telepített hatásvizsgálati kötelezett-
ség is. Mindezen törekvéseken felül az
Európai Unió további elvárásokat is tá-
maszthat, amelyeknek szintén meg kell
felelnünk. 2012-ben, magyar állampol-
gári panaszra, 70 hektár védett Natura
2000 erdõt érintõen indult európai uni-
ós vizsgálat a Bükkben, amelynek kö-
vetkezményeként 50 ezer hektár erdõre
Natura 2000 elõvizsgálati dokumentáci-
ót kellett összeállítani.

Az EU élõhelyvédelmi irányelve
(43/92/EGK) és annak hazai jogszabá-
lyokba átültetett szabályozása értelmé-
ben a Natura 2000 területeken csak
olyan tevékenység folytatható, amely
összhangban áll a Natura 2000 terület
kijelölésének céljaival, azaz nem veszé-
lyezteti azoknak az élõhelyeknek és fa-
joknak a fennmaradását, amelyeknek a
védelmében a területet bevonták az
ökológiai hálózatba.

Emellett a Natura 2000 területekre
vonatkozó szabályozás egyértelmûsíti,
hogy nem elegendõ a közösségi szem-
pontból védelemre jelölt élõhelyek és
fajok megõrzése érdekében tett védel-
mi intézkedések meghatározása és
azok betartása, szükség van a tervezett
tevékenység Natura 2000 területre kive-
tített, átfogó hatásvizsgálatára is. Ennek
értelmében a Natura 2000 területen
folytatni kívánt tevékenységeket enge-
délyezésük elõtt vizsgálat alá kell vonni
és a veszélyeztetõ tényezõk számbavé-
telét követõen mérlegelni kell, hogy a
védelemhez szükséges minden intézke-
dést meghatároztak-e, annak érdeké-
ben, hogy ha a tevékenység végrehaj-
tásra kerül, az nem fogja veszélyeztetni

a Natura 2000 terület értékeit és a háló-
zat területi egységét (1. ábra). 

Ezt a szigorú védelmi rendszert (jog-
szabályok – hatásvizsgálat – korlátozás)
többek között az országos ismeretséget
szerzõ Hernádvölgyi és Sajóládi-erdõ –
Girincsi-Nagyerdõ – Csaholc Garbolc
Natura 2000 területekhez kötõdõ köte-
lezettségszegési eljárások következmé-
nyeként a Natura 2000 erdõkben folyta-
tott erdõgazdálkodásra is kiterjesztették.

Magyarország vállalta, hogy a 2011.
évi erdõtervezési ütemtervtõl kezdõdõ-
en minden körzeti erdõtervet alávet az
Európai Bizottság elvárásait is magába
foglaló Natura 2000 hatásvizsgálatnak,
erdõk esetében az ún. elõvizsgálatnak.
A vizsgálat a körzeti erdõtervek készíté-
se során, közvetlenül a részletszintû tár-
gyalásokat követõen, de még a zárótár-
gyalások elõtt valósul meg, amely kö-
tött szerkezeti és kötelezõ tartalmi felé-
pítésû dokumentációban is rögzítésre
kerül. Az EU környezeti információk-
hoz való nyilvános hozzáférésrõl szóló
2003/4/EK irányelve alapján az elõvizs-
gálati dokumentációk nyilvános doku-
mentumnak minõsülnek, elérhetõk a
NÉBIH honlapján a körzeti erdõterve-
zés fül alatt. 

Az elõvizsgálatok lefolytatása és a
dokumentációk összeállítása tehát a
körzeti erdõtervet készítõ erdõrende-
zõk feladata. Ezáltal a közösségi szem-
pontból fontosnak tartott Natura 2000
erdõk védelmét Magyarország elsõsor-
ban az állami feladatként elvégzett kör-
zeti erdõtervezési, majd az erre épülõ
erdészeti hatósági ellenõrzési és felü-
gyeleti rendszerrel valósítja meg.

Az ütemezett vizsgálatok bevezetése
mellett a Natura 2000 szempontok érvé-

nyesítése érdekében tett nagy elõrelé-
pésnek tekinthetjük a nem védett Natu-
ra 2000 erdõk üzemterveinek 2010-es
felülvizsgálatát is. Azt az erdõtörvény
rendelte el. Hatálya érthetõ módon nem
terjedt ki a védett Natura 2000 erdõkre,
hiszen a védett természeti területen tör-
ténõ gazdálkodás során a természetvé-
delmi szempontok (így a Natura 2000
értékek védelmét is célzó intézkedé-
sek) érvényesítését már az ökológiai
hálózatba jelöléstõl függetlenül, akár
évtizedekre visszamenõleg is jogszabá-
lyok sokasága szavatolta.

A felsorolt, a Natura 2000 hálózat vé-
delme érdekében tett erõfeszítések elle-
nére, az Európai Bizottság 2012 októbe-
rében vizsgálatot indított a Bükki Nem-
zeti Park területéhez is tartozó Natura
2000 erdõkben. A közel négy évtizede
országos védelem alatt álló erdõterüle-
tet érintõ vizsgálatot, amely nem mel-
lesleg, a korábbi évek gyakorlatának
megfelelõen magyar állampolgári felje-
lentésre indult, ún. EU Pilot eljárás
(nem kötelezettségszegési eljárás, ha-
nem ezek számának csökkentésére irá-
nyuló, megelõzõ, „tájékozódó” eljárás)
keretében indította az Európai Bizott-
ság. A magyar panaszos állítása szerint
a Bükk Natura 2000 erdõterületein
2011-ben és 2012-ben olyan erdõgaz-
dálkodási tevékenység folyt, amely sér-
ti az EU élõhelyvédelmi irányelvében
foglalt kötelezettségeket. 

Természetesen a bizottsági ügy elin-
dításának hazai közigazgatási hatósági
eljárási elõzményei is voltak. A pana-
szos „nagy kiterjedésû” fakivágást ész-
lelt a Miskolc közigazgatási területén
fekvõ, az Északerdõ Zrt. Lillafüredi Er-
dészeti Igazgatóságának gazdálkodása

Átfogó Natura 2000 vizsgálatok a Bükkben
Szolnyik Csaba – természetvédelmi referens, NÉBIH Erdészeti Igazgatóság

A biológiai sokféleség megõrzésének

évtizedében a Natura 2000 erdei élõ-

helyek és az ezekhez kötõdõ állat- és

növényfajok védelmében Magyaror-

szág jelentõs kötelezettségeket vál-

lalt, az elmúlt idõszakban pedig ko-

moly lépéseket tett azok megvalósí-

tása érdekében.

1. ábra. A magyarországi Natura 2000 erdõk területe (hektár) összesen és területtípus
bontásban
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alá esõ erdõrészletekben, amelyrõl
több hatóságnak (mind az erdészeti,
mind a természetvédelmi, mind a ren-
dõrség) bejelentést tett. A panasszal
érintett erdõ összterülete megközelítõ-
leg 70 hektár,  ebbõl a ténylegesen fa-
kitermeléssel érintett terület 42 hektár,
összesen 16 hektár erdõfelújítási köte-
lezettséggel. Az erdõgazdálkodó az
egykori Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium Természeti Erõ-
források Fõosztálya által jóváhagyott
erdõterve alapján gazdálkodik, amihez
a korábbi Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Természet- és Környezet-
megõrzési Szakállamtitkársága is egyet-
értését adta. 

A panaszos bejelentését befogadó és
így az ügyben eljáró Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdé-
szeti Igazgatósága a panaszossal tett
helyszíni bejárásokat követõen megál-
lapította, hogy a fakitermeléseket a kör-
zeti erdõterv szerint hajtották végre. A
fakitermelési módok, és a véghasznála-
ti területek térbeli és idõbeli alkalmazá-
sa pedig a hatályos jogszabályoknak
megfelelõen történt. Az erdõgazdálko-
dó tehát a szakmai elõírásoknak megfe-
lelõen, a természeti értékek védelmére
vonatkozó korlátozásokat is betartva,
károkozás és a Natura 2000 célok ve-
szélyeztetése nélkül végezte el a szó-
ban forgó fakitermeléseket.

Mindemellett az erdészeti hatóság
valamennyi tervezett erdõgazdálkodási
munkáról szóló bejelentést megküldte
az Észak-magyarországi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fe-
lügyelõségnek. Az erdõterv módosítá-
sára irányuló eljárásokban pedig a ter-
mészetvédelmi hatóság szakhatóság-
ként részt vett és vizsgálta a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és kö-
zösségi jognak való megfelelést.

Fontos tény, hogy jogszabálysértést
a késõbbiek során sem állapított meg
egyik hatóság sem!

Ezt követõen a panaszos az Európai
Bizottsághoz fordult. Az Európai Bizott-
ság a bejelentõ állításának tisztázására
részletes tájékoztatást kért a magyar ha-
tóságoktól a Bükk Natura 2000 területe-
in elvégzett és tervezett erdõgazdálko-
dási tevékenységekrõl. Az ügy hatálya
így már nem csak a bejelentésben pa-
nasszal érintett erdõrészletekre, hanem
a bejelentett erdõrészletek Natura 2000
területeinek teljes, mintegy 50 ezer hek-
tárnyi erdõterületére terjedt ki. Az ügy
kimenetelét elõrevetítette, hogy az Eu-
rópai Bizottság a rendelkezésre álló in-
formációk és a magyar tájékoztatás

alapján már a Pilot
ügy kezdeti szaka-
szában azt állapí-
totta meg, hogy a
b e j e l e n t é s b e n
meghatározott Na-
tura 2000 erdõk-
ben szakszerû er-
dõgazdálkodás fo-
lyik. Viszont azt is
megá l lap í to t ta ,
hogy a Bükk Natu-
ra 2000 erdeiben
az erdõgazdálko-
dást megalapozó
elõírásokat a ma-
gyar hatóságok
nem vonták az új
nemzeti szabályok
szerinti vizsgálat
alá, ennek elsõsor-
ban kapacitáshiányra visszavezethetõ
okai voltak, ezért készülnek a vizsgála-
ti anyagok a már említett ütemezéssel,
amit korábban az Európai Bizottság tu-
domásul vett és elfogadott. Az Európai
Bizottság ezért „kérte”, hogy Magyaror-
szág pótolja a körzeti erdõtervek készí-
tése során alkalmazott elõvizsgálat
elvégzését és a még hiányzó dokumen-
tációk összeállítását (tudniillik a Bán-
horváti és a Szilvásváradi körzetekre
már készült új típusú vizsgálat). 

Magyarország az EU Pilot eljárás mi-
hamarabbi lezárását tûzte ki célul, ezért
vállalta, hogy a Bükk Natura 2000 terü-
letein található erdõk erdõtervi elõírá-
sait átfogó vizsgálatnak veti alá, és 2014
végéig, erdõtervezési körzetenként
összeállítja a Natura 2000 elõvizsgálati
dokumentációkat (2. ábra).

A feladat végrehajtásában két me-
gyei erdészeti igazgatóságnak is együtt
kellett mûködnie, mivel a Bükk területe
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei, illet-
ve a Heves Megyei Kormányhivatal (ak-
kor még) Erdészeti Igazgatóságok ille-
tékességi területén oszlik meg. Az Euró-
pai Bizottsággal történõ kapcsolattar-
tást, illetve a koordinációs feladatokat
az FM Erdészeti és Vadgazdálkodási Fõ-
osztálya, valamint a NÉBIH Erdészeti
Igazgatóság látta el.

Az elõvizsgálatok lefolytatása során
kiderült, hogy nem elegendõ csak az ér-
vényben lévõ, még nem végrehajtott le-
hetõségek hatásait górcsõ alá venni, és
az elvárt dokumentációkat összeállítani,
további védelmi intézkedéseket is meg
kellett állapítani. Erre elsõsorban azért
volt szükség, mert az eljárásba kiemelt
partnerként bevont Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság (BNPI) számos, ez idáig

nem ismert természeti értékekre vonat-
kozó adatot is átadott az erdészeti ható-
ságnak. A módosítások a leggyakrabban
a denevérfajok populációinak megõrzé-
se érdekében tett védelmi korlátozások
beépítésére, jellemzõen holtfák, böhön-
cök és odvas fák, valamint hagyásfacso-
portok visszahagyásának elõírására
vonatkoznak. Ez a törekvés összhang-
ban áll az EU fajvédelmi stratégiájával,
hiszen a jövõben, elsõsorban a Natura
2000 hálózat lehetõségien keresztül a
közösség nagyobb hangsúlyt kíván fek-
tetni a denevérfajok védelmére.

A nehézségek ellenére sikerült a so-
ron kívüli vizsgálatokat (az alapfeladat
végrehajtásához meghatározott lét-
számmal) a kitûzött határidõre befejez-
ni, így decemberben már a feladat telje-
sítésérõl tájékoztathatta Magyarország
az Európai Bizottságot. 

Az elkészült Natura 2000 elõvizsgála-
ti dokumentációk alapján igazolást
nyert, hogy az erdõtervi elõírások nem
veszélyeztetik a Natura 2000 területek
jelölõ élõhelyeinek és fajainak fennma-
radását, kedvezõtlen hatás pedig nem
várható.

Az Európai Bizottság, látva az ügy-
ben tett gyors és hatékony magyar in-
tézkedést, elfogadta az összeállított Na-
tura 2000 elõvizsgálati dokumentáció-
kat és 2015 márciusában lezárta a Pilot
ügyet. Bár a feladat elvégzése – annak
váratlansága, volumene és sürgõssége
miatt – nagy erõfeszítést követelt az
egyébként is leterhelt hatóságtól, a
most elvégzett vizsgálatok, valamint az
átadott természetvédelmi adatok ren-
delkezésre állása nagyban fogja segíte-
ni a Bükk körzeti erdõterveinek elkészí-
tését a következõ években. 
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2. ábra. A magyarországi Natura 2000 erdõk területe  területtí-
pusonként (hektár) 


