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KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS ERDÉSZETI SZAKIRÁNYÍTÓK ÉS 

ERDÉSZETI HATÓSÁGI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE  

A NATURA 2000 HÁLÓZAT HÁTTERE 

A lecke célja, hogy áttekintse a természetvédelem alapelveit, a természetvédelem prioritásait és 

eszközrendszerét, amelyek a Natura 2000 hálózat kialakításának a hátterét adják. 

 

A természetvédelem alapelvei 

Az emberiség a története kezdetén szoros kapcsolatban állt a környezetével. Az idők folyamán ez az egyensúly 

felbomlott, az ember fokozatosan megváltoztatta, átalakította környezetét. A természeti értékek pusztulásával, 

együtt megjelent azok védelmének, megőrzésének a gondolata is. A korai jogszabályokban a szabályozás tárgya 

nem a természet védelme, hanem az ember számára hasznot hajtó élőlények fenntartása, vagy a természet 

javaihoz való hozzáférés erdő- és vadászati törvényekkel töürténő biztosítása volt. Ennek, a másodlagos 

természetvédelmi szabályozásnak mintegy melléktermékeként jelentek meg a természetvédelmi rendelkezések 

csírái. 

A természeti és kulturális értékek védelme kezdetben a teljes elzárást, lehatárolást, elszigetelést látta alapvető 

megoldásnak. A távolságtartás ellenérzéseket és meg nem értést eredményezett. Ma egyre inkább a felülről 

szervezett „védelem” helyett a partnerségre sokkal jobban építő „kezelés” fogalmat használjuk, ami magába 

foglalja az erőforrás gazdálkodást és a folyamatos kapcsolattartást a társadalommal. 

A természetvédelem alapelvei igen széles spektrumot ölelnek fel1, de tartoznak a következők: 

• az élet elsődlegességének elve 

• a természet harmóniájának elve 

• az élet tiszteletének elve 

• a természeti erőforrások kíméletének elve 

• az emberi faj védelmének elve 

• a természeti folyamatok megőrzésének elve 

• a természetes élőhelyek elve 

• az élő műalkotások elve 

                                                           
1  Rakonczay Z. (2002) alapján 
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• a globális szemlélet elve 

• az elegendő méret elve 

• a nemzeti sajátosság elve 

• a különlegesség elve 

• a veszélyeztetettség elve 

• a teljességre törekvés elve (holisztikus elv) 

• a feladatmegosztás elve 

• az élőmúzeum elv 

• az esztétikai elv 

• az egymásrautaltság (komplementeritás) elve 

• Indikátor elv (jelzőelv) 

• a génbank elv (génmegőrző szerep) 

• a „használó fizet” elv 

• a „károsító többet fizet” elv 

• az elővigyázatosság elve 

• a tartamosság (fenntarthatóság) elve 

• a megőrzés elve 

• a tájhasználat elve 

• a megfelelő döntési szint (a partneri viszony, a szubszidiaritás) elve 

 

Nemzeti Környezet- és Természetpolitikai Koncepció 

A Nemzeti Környezet- és Természetpolitikai Koncepció (1994) az alábbi elveket fogalmazta meg, amely 

lényegében a természetvédelmi törvény megalapozását is jelentette (1996 évi LIII. törvény): 

• Holisztikus elv: a természetvédelmet nem lehet csupán objektumokra korlátozni, 

• Folyamat elv: a természet rendszerének folyamatosságát kell biztosítani; 

• Komplementer elv: a környezet- és természetvédelem egymást kölcsönösen kiegészíti, 
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• Elegendő méret elve: a megóvandó természeti értéknek, területnek elegendően nagynak kell lenni, hogy 

a természetes rendszerek folyamatosan működjenek, a biológiai sokféleség fennmaradjon, 

• Globális szemlélet elve: a helyi, a regionális és a régiók feletti stratégiákban is érvényesíteni kell a 

természetvédelmet, 

• Fenntartható természet és racionális tájhasználat elve: optimális természeti erőforrás és tájhasználat a 

természeti értékek degradációja nélkül. 

 

Természetvédelmi prioritások és -eszközrendszer 

A természetvédelmi prioritások és maga az eszközrendszer is igen eltérő az egyes európai országokban. Hamar 

nyilvánvalóvá volt, hogy a védettség objektumai (növény- és állatfajok) nem ismernek országhatárokat, így az 

egyes országok védelmi intézkedései csak akkor lehetnek sikeresek, amennyiben ezeket az országos régiósan 

összehangolják. Ez teremtette meg a nemzetközi multilaterális és regionális egyezmények alapját, mely a madár- 

és az Élőhelyvédelmi Irányelv kialakításának is az alapját biztosította.  

 

Nemzetközi természetvédelmi egyezmények 

A legfontosabb, hazánk által is aláírt, kihirdetett hatályos nemzetközi természetvédelmi egyezmények: 

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

Ramsarban (Irán), 1971. február 2-án elfogadott egyezmény („Ramsari Egyezmény”) – Magyarország: 

1979-től (1993. évi XLII. törvény). 

• Az 1973-ban az UNESCO közreműködésével, Washingtonban megkötött, "A veszélyeztetett vadon élő 

állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről" szóló egyezményhez, hazánk 1985-ben csatlakozott 

és az 1986. évi 15. törvényerejű rendelettel kihirdette („Washingtoni Egyezmény (CITES)”). 

• Az 1986. évi 6. törvényerejű rendelettel kihirdetett, "A vándorló vadon élő állatfajok védelméről" szóló 

egyezményt 1999. június 23-án, Bonnban kötötték meg, Magyarország 1983-ban csatlakozott hozzá 

(„Bonni Egyezmény”). 

• Regionális, európai egyezmény, aláírására 1979. szeptember 19-én Bernben került sor. Magyarországon 

"Az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről" szóló egyezmény 

közzététele 1990-ben történt meg („Berni Egyezmény”). Az egyezmény I. fejezete az általános védelmi 

követelményeket, II. fejezete az élőhelyek védelmének, III. fejezete a fajok védelmének, IV. fejezete 

pedig a vándorló fajok védelmének speciális elveit, szabályait határozza meg. Az egyezményhez négy 

függelék kapcsolódik, az I-III. függelékek fajok felsorolását, míg a IV. függelék tiltott vadászati 

módszereket, eljárásokat, eszközöket nevesít. 

• A Rió de Janeiro-ban, 1992. június 5-14. között aláírt, "A biológiai sokféleségről" szóló egyezmény, melyet 

hazánk az 1995. évi LXXXI. törvénnyel hirdetett ki, stratégiai jelentőségű, globális hatású nemzetközi jogi 

dokumentum. Maga az egyezmény – közvetlenül – nem nevesít sem védett természeti területeket, sem 
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pedig vadonélő fajokat, hanem cselekvési, intézkedési alapelveket határoz meg a részes államok számára 

(„Riói Biodiverzitás Egyezmény”) 

Környezetjogi szabályozás és irányelvek az Európai Unióban 

Hazánk 2004. május elsejével lett az Európai Unió tagja, a csatlakozási szerződést külön törvény tartalmazza 

(2004. évi XXX. törvény). Az EU és intézményi jogelődei – annak ellenére, hogy alapvetően a gazdasági érdekek 

és célok összehangolására jöttek létre – a környezet- és természetvédelem kérdéskörét meglehetősen korán az 

érdeklődési körükbe vonták. Ennek legfontosabb megnyilvánulásai a környezetvédelmi cselekvési – vagy 

közismertebb néven akcióprogramok, amelyek az Európai Közösség, majd az EU környezetpolitikáját alapjaiban 

meghatározó középtávú tervek, amelyek eredményeként a környezet védelme a meghatározó közösségi 

politikák és szabályozások szintjére emelődött. 

Az Európai Unió szabályozásának lehetséges eszközei az alábbiak: rendeletek; irányelvek; határozatok és 

jogszabályok. 

Az irányelvek a közösségi környezetjog leggyakrabban használt eszközei. Az Európai Közösség Szerződésének 189. 

cikke az irányelv fogalmát a következőképpen határozza meg: „Az irányelv a kívánt cél elérése tekintetében 

kötelező azon tagállamok számára, amelyek az irányelv címzettjei, de végrehajtásának módozatait és formáját a 

címzett választhatja meg.” Az irányelv alapján a tagállamoknak belső jogszabályokat kell alkotniuk, amelyekkel 

szemben támasztott alapvető követelmény, hogy célkitűzéseiben, alapelveiben feleljen meg az irányelvben 

foglaltaknak, az irányelv fogalmi rendszerét kövesse, a nemzeti szabályozással és jogrendszerrel összhangban 

hatékonyan biztosítsa az irányelv által meghatározott célok megvalósulását, működőképes végrehajtási 

rendszert hozzon létre.  

Ehhez kapcsolódva tehát fontos ismernünk két meghatározást: 

• A szubszidiaritás elve szerint minden döntést azon a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol 

az optimális informáltság, a döntési felelősség és a döntések hatásainak következményei a legjobban 

láthatók és érvényesíthetők. 

• Jogharmonizáción azt a jogalkotási folyamatot értjük, amely lehetővé teszi, hogy két jogrendszer 

szabályai egymással összeegyeztethetővé váljanak. Az uniós jogharmonizáció az Unió minden 

tagállamában folyamatosan zajló tevékenység, amely azt a célt szolgálja, hogy az adott tagállam 

jogrendszere az Európai Unió jogával összeegyeztethető legyen. Az uniós jog mellett ugyanis 

fennmaradnak a tagállamok nemzeti jogrendszerei is. Nyilvánvaló, hogy a jogbiztonság megteremtése 

érdekében alapvetően fontos a két jogrendszer összhangjának megteremtése, vagyis az uniós jognak be 

kell épülnie az Európai Unió tagállamainak jogrendszereibe: ez a folyamat a jogharmonizáció. 

Ennek megfelelően a tagállamok maguk választhatják meg a módot és a formát – legyen az közigazgatási, 

törvényen vagy szerződésen alapuló eszköz – amellyel az irányelv céljait nemzeti jogalkotásukon keresztül 

végrehajtják. Az irányelvek az általuk elérni kívánt cél megvalósításában viszont kötelezők. A rendeletekkel 

szemben tehát – amelyek teljes egészében kötelezőek és közvetlenül alkalmazandók minden tagállamban – az 

irányelvek nagyobb szabadságot biztosítanak a tagállamok részére a célok megvalósítása során. Ugyanakkor azt 

is ki kell hangsúlyozni, hogy az irányelvek egyes rendelkezései, amelyek egyértelműek és feltétel nélküliek, 
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közvetlenül is alkalmazhatók, illetve hazai (nemzeti) bíróság előtt is érvényesíthetők. Ezek az úgynevezett 

közvetlen hatállyal („direct effect”) bíró rendelkezések. 
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