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A védett természeti területek és értékek csoportosítása (2018.12.31) 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint a védett természeti területeket és 
értékeket - a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi jelentőségének 
megfelelően - a következőképpen lehet csoportosítani: 
1. Országos jelentőségű egyedi jogszabállyal védett természeti területek és értékek: 

nemzeti park (NP)   ( 10 db  480.697,9 ha), 
tájvédelmi körzet (TK)  ( 39 db  336.874,9 ha), 
természetvédelmi terület (TT) (172 db   31.453,3 ha), 
természeti emlék (TE)  ( 90 db         122,5 ha). 

Összesen  (311 db 849.148,6 ha)  
2. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek: 
a.) természetvédelmi területnek minősül valamennyi 

láp   (1.193 db, mind védett területen kívül), 
szikes tó  (   340 db, mind védett területen kívül), 

b.) természeti emléknek minősül valamennyi 
kunhalom (1.542 db, ebből 1.317 db), 
földvár  (   298 db, ebből    229 db), 
forrás  (6.607 db adat, ebből 4.933 db védett területen kívül), de 

helyszíneléskor összesen csak 2.629 forrás hozama érte el az 5 l/p-t a 
védett területen kívül, így ez a hivatalos adat), 

víznyelő (   795 db, ebből    431 db védett területen kívül), 
c.) természeti értékeknek minősül valamennyi 

barlang (4.152 db, ebből 1.428 db védett területen kívül). 
3. Helyi jelentőségű védett természeti területek: (1.805 db) 

természetvédelmi terület  (953 db, 42.713,8 ha), 
természeti emlék  (852 db, területi kiterjedés nélkül). 



4. Erdőrezervátumok: 
terület     (62 db, 13.293,5 ha, magterület 3.707,5 ha). 

5. Miniszteri hozzájárulással működő natúrparkok: 
terület     (12 db, 730.904 ha). 

6. Európai közösségi irányelvek alapján védett területek, Natura 2000 területek: 
különleges természet-megőrzési terület (növény- és állatfaj élőhelyvédelem)
      (479 db, 1,44 millió ha), 
különleges madárvédelmi terület  (  56 db, 1,37 millió ha). 

(Átfedés 42,4 %, a teljes terület 1,99 millió ha; a külön védett, jogszabályban 
meghatározott területeken kívül összesen 1,2 millió ha.) 

7. LIFE-program (EU környezetvédelmi politikáját támogató pénzeszköz, azon belül a 
biológiai sokféleség védelmére): 
2001-2006 (16 db, 12,8 mill. Euro támogatás, 20,6 mill. összköltség), 
2007-2013 (21 db, 39,2 mill. Euro támogatás, 53,0 mill. összköltség), 
3014-2020 (  3 db,   5,6 mill. Euro támogatás,   8,1 mill. összköltség). 

8. Nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó területek: 
Nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek (Ramsari területek)  
 (29 db  260.667,8 ha), 
MAB Bioszféra-rezervátumok  (5 db, 613.200 ha, magterület 30.300 ha), 
Európa Diplomás területek  (3 db, 2.564,7 ha), 
Világörökség, magyar helyszínek (8 db, ebből kettő épített környezeti érték). 



9. Védett természeti értékek: 
barlangok (4.152 db),  

145 db fokozottan védett,  
260 db megkülönböztetetten védett, 
104 db régészetileg védett, 
    5 db gyógybarlang. 

védett mesterséges üregek (   24 db), 
gombák  (   58 faj), 
zúzmók (   17 faj), 
növények (   733 faj, ebből 87 fokozottan védett), 
állatok (1.178 faj, ebből fokozottan védett 185 faj), 
hangyabolyok (       6 faj bolyai) 
ásványok, ásványtársulások (11 ásvány) 

10. Ökoturisztikai létesítmények (* teljesen, vagy részben NPI kezelésben): 
fogadó-, látogató- és oktatóközpontok (  34 db), 
tanösvények   (187 db) 
tájházak*   (    7 db) 
arborétum, botanikus kert*   (    4 db) 
barlangi bemutatóhelyek 
 tömeg- és kalandturizmus  (  2 db) 

tömegturizmus   (  7 db) 
kalandturizmus   (23 db) 

 zöld turizmus    (  8 db) 
gyógy- és fürdőturizmus  (  6 db) 

múzeum, kiállítás   (60 db) 
erdei iskolák*   (15 db) 



A természeti értékek jogi csoportosítása



A természeti értékek jogi csoportosítása





A természeti értékek jogi csoportosítása

Védett természeti értékek eszmei értéke 
• Növényfajok (a fokozottan védettek 100.000-250.000 Ft eszmei érték) 
• Állatfajok (a fokozottan védettek 50.000-1.000.000 Ft eszmei érték) 
• Ásványok (a védettek 10.000-100.000 Ft eszmei érték) 
• Gombák (a védettek 2.000-10.000 Ft eszmei érték) 
• Zuzmók (a védettek 5.000-10.000 Ft eszmei érték) 
• Barlangok (750.000 Ft/100 m2) 
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Terület nélkül védett természeti értékek (2004-2007) 
Hazai csoportosítás 
barlangok (2007)  

• számuk: 4.100 db 
• védettek száma: 3.652 db (89,1 %) 
• megkülönböztetetten védett 303 db (7,4 %) 
• fokozottan védettek száma: 145 db (3,5 %) 
• összesen védettek száma 4.100 db (100 %) 

 
növényfajok (2007) 

• számuk: 3 000 faj 
• védettek száma: 632 faj (21.1 %) 
• fokozottan védettek száma: 63 faj (2.1 %) 
• összesen védettek száma 695 faj (23.2 %) 

 
• állatfajok (2007) 

• számuk: 42 000 faj 
• védettek száma: 828 faj (2.0 %) 
• fokozottan védettek száma: 137 faj (0.3 %) 
• összesen védettek száma 965 faj (2.3 %) 

 
növényfajok + állatfajok együtt (2007) 

• számuk: 45 000 faj 
• védettek száma: 1 460 faj (3.2 %) 
• fokozottan védettek száma: 200 faj (0.4 %) 
• összesen védettek száma 1 660 faj (3.7 %) 
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Területtel védett természeti értékek 
Nemzetközi csoportosítás (IUCN kategóriák) 
1. Fokozott védelem. (Kizárólag védelmi célokra.) Szigorúan természeti 

rezervátum/Őstáj (Wilderness). A Földön 700 ilyen terület található 60 000 
000 ha-on. 
• Elsődlegesen a tudomány céljaira fenntartott területek. 
• Elsődlegesen az őstáj fennmaradása érdekében védett területek. 

2. Ökoszisztéma védelem és turizmus. (Nemzeti park.) Országos vagy 
nemzetközi jelentőségű területek védelme. A Földön 1 400 ilyen terület 
található 320 000 000 ha-on. 

3. Természeti jellemzők védelme. A természeti emlékek védelme érdekében 
fenntartott  területek. A Földön  320 ilyen terület található 20 000 000 ha-
on. 

4. Aktív kezelésen keresztüli védelem. Élőhely/faj fenntartási terület. A Földön 
200 000 000 ha-on. 3 000 ilyen terület található  

5. Szárazföldi /tengeri táj védelme és üdülés. A táj fenntartása elsősorban 
rekreációs célokból történik. A Földön 1 700 ilyen terület található 80 000 
000 ha-on. 

6. Természeti erőforrások fenntartható védelme. Kezelt védett erőforrás: 
elsődlegesen a természetes ökoszisztémák fenntartható használata 
(sustainable use) érdekében védett területek. 
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Területtel védett természeti értékek 
Nemzetközi csoportosítás (IUCN kategóriák) Zónarendszer 
A-zóna: természeti övezet: 

• Általában fokozottan védett terület, 
• feladata a természeti értékek megőrzése, 
• területe minimálisan 500 ha, 
• bioszféra rezervátumok esetében annak magterületeit és a "puffer 1" 

területeit is magába foglalja 
• gazdasági tevékenység és a turizmus tilos. 
 

B-zóna: kezelt övezet: 
• A védett terület átlagos értékű területei, 
• korlátozott mértékű gazdasági és turisztikai tevékenység folytatható, 
• intenzíven művelt területeknél kívánatos az extenzív művelési ágakra 

való áttérés. 
 

C-zóna: bemutató övezet:  
• lakott és közvetlen emberi behatás alatt álló, turisztikai szempontból 

fontos területeket foglal magába, 
• az értékmegőrző szempontok mellett alapvetően a bemutatást szolgálják, 
• kezelésében fontos az ökoturizmus és a természetvédelmi nevelés 

feltételeinek tájba illő módon való fejlesztése. 
 
D-zóna: puffer övezet 

• védett terület közvetlen közelében (határán lévő) nem védett területeket 
foglal magába, melyen a védelem segítésére bizonyos korlátozások 
adhatók meg. 
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Területtel védett természeti értékek 
Hazai csoportosítás (2004) 
Nemzeti park (IUCN 2. kategória):  
• Az országnak jellegzetes, különleges természeti értékben gazdag, természeti 

adottságaiban lényegesen meg nem változtatott területe. 
• Elsődleges rendeltetése 

• a tudományos, a közművelődési, rekreációs szempontból különleges 
jelentőségű. természetes növény-és állattani, földtani, barlangtani, 
talajtani, víztani értékek oltalma, 

• a biológiai sokféleség , az ökológiai rendszerek fenntartása, 
• a tájképi, kultúrtörténeti emlékek védelme. 

• 2004-ben hazánkban 10 nemzeti park van, összesen kb. 484 883 ha területtel 
amiből, 
• 79 821 ha fokozottan védett, 
• 129 545 ha bioszféra rezervátum, 
• 5 878 ha a bioszféra rezervátumok magterülete, 
• 179 958 ha (23 db) ramsari terület. 
 

Tájvédelmi körzet (IUCN 5. kategória):  
• Az országnak a jellegzetes és különleges természeti, tájképi adottságokban 

gazdag tája.  
• Elsődleges rendeltetése a táj, az azt alkotó élő és élettelen természeti 

elemek, a hagyományos gazdasági tevékenység megőrzése. 
• 2002-ben hazánkban 36 tájvédelmi körzet található, 309 817 ha területtel, 

amiből 28 608 ha fokozottan védett. 
 
Természetvédelmi terület (IUCN 3., 4. kategória): 
• Az országnak a jellegzetes és különleges, természeti értékekben gazdag 

területe. 
• Elsődleges rendeltetése az ott lévő ökológiai rendszerek, és ezzel 

összhangban a biológiai sokféleség fenntartása, egy természeti, vagy 
kultúrtörténeti, vagy történelmi emlék, egyes fajok, esetleg egyetlen faj 
védelme. 

2002-ben hazánkban 142 természetvédelmi terület van, 25 927 ha területtel, 
amiből 1 317 ha fokozottan védett. 
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Területtel védett természeti értékek 
Egyéb nemzetközi jellegű besorolások Magyarországon 
• több nemzetközi besorolás létezik, 
• az IUCN kategóriákhoz nem mindig kapcsolódnak közvetlenül, 
• védettségük részben célszerű, részben kötelező. 
 
A Man and Biosphere (Ember és Bioszféra = MAB, UNESCO) program 
keretében kijelölt Bioszféra Rezervátumok célja és feladata 
• a természetes életközösségekben élő növények és állatok populációinak, 
• azok sokféleségének a megőrzése, 
• a természetvédelem és az emberi tevékenységek összehangolása. 
• Fenntartásuk 

• a nemzetközi kutatást, 
• az oktatást, 
• és képzést szolgálja. 

• A bioszféra rezervátumokon belül a kiemelkedő értékek megóvására 
fokozottan védett magterületeket jelölnek ki. 

• A MAB területek védelem alá helyezése nem feltétel, de hazánkban mind 
védett. Számuk öt, nagyságuk 129 545 ha (2004-es adat), amiből fokozottan 
védett magterület 5 878 ha. 

 
Hortobágyi Bioszféra-rezervátum  52 000 ha  1 285 ha 
Kiskunsági Bioszféra-rezervátum  22 095 ha  2 280 ha 
Fertő Bioszféra-rezervátum    12 542 ha     375 
ha 
Aggteleki Bioszféra-rezervátum   19 595 ha     230 
ha 
Pilisi Bioszféra-rezervátum    23 313 ha  1 708 
ha 
      Összesen      129 
545 ha  5 878 ha 
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Egyéb nemzetközi jellegű besorolások Magyarországon 
Világörökség Területek (UNESCO, Világ Kulturális és Természeti Öröksége) 
• Egyetemes földi jelentőségű, különleges jellegzetességű 

• természeti 
• és/vagy kulturális értékű területek. 

• Természetvédelem alá helyezésük "nem kötelező", de a listára való 
felkerüléshez kormánygaranciára van szükség, 

• 178 aláíró ország, 134 országban 788 terület, ebből 611 kulturális, 154 
természeti, 23 vegyes. (2004. július) 

• Hazánkban ma (2004) 8 kulturális és 1 természeti világörökség van, de 
csaknem mindnek van több-kevesebb természeti vonzata is. 
• Hollókő falu (1987), 
• a Duna part és a budai Várnegyed (1987), 
• az Aggteleki Karszt és a Szlovák Karszt barlangjai együttesen (1995), 
• a pannonhalmi Bencés Főapátság (1996) 
• a Hortobágyi Nemzeti Park (1999) 
• a pécsi ókeresztény sírkamrák (2000) 
• Fertő – Neusidler See (2001) 
• a tokaji borvidék (2002) 
• a budapesti Andrássy út és környezete (2002) 

• Világörökség várományos (2004) 
• Tarnóc ősélőhely (Ipolytarnóc, ősmaradványok), természeti 
• Komárom/Komarno erődrendszer (közös Szlovákiával), kulturális 
• Dunakanyar kultúrtája (Visegrádi középkori királyi központ és 

vadászterület, Esztergom középkori vár), kulturális 
• a rózsadombi termál karszt terület (Budapest), természeti 
• Lechner Ödön és kortársai, a magyar szecesszió, kulturális 
• a Tihanyi-félsziget, a Tapolcai medence tanúhegyei és a Hévizi-tó 

kultúrtáj, kulturális  
• a római limes magyarországi szakasza, kulturális 
• a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok, kulturális 
• Tájház hálózat Magyarországon, kulturális  
• az ÉK-i Kárpátok fatemplomai, kulturális (szlovák-magyar-lengyel?) 
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Alapvető jelentőségű, nemzetközi természetvédelmi jogszabályokhoz 
kapcsolódás (szerződés/hatálybalépés/Mo. csatlakozása az egyezményhez) 

• Ramsari egyezmény (1971/1975/1979) 
• Párizsi egyezmény (1972/1975/1985) 
• Washingtoni egyezmény (1973/1975/1985) 
• Bonni egyezmény (1979/1983/1983) 
• Berni egyezmény (1979/1982/1989) 
• Londoni egyezmény (denevérek) (1991/1994/1994) 
• Rio-i egyezmény (1992/1993/1994) 

Hágai egyezmény (vándorló afrikai-eurázsiai vízimadarak) (1995/-/-) 
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Hazai jogi szabályozás; A jogszabályok tartalma 
• Általában tilalmak és kötelezések 
• Alapvetően a természetvédelem és a társadalom 

• termelő, 
• közlekedő, 
• kereskedő 
• rekreációs tevékenységét kell szabályozni, 
• a természetvédelmi területen, 
• annak környezetében. 

• A természetpusztítás  
• Büntetés. (Magyarországon szabadságvesztés esetenként, Kínában 

kivégzések is voltak, Afrikában, Ázsiában az orvvadászok lelövésének 
lehetősége) 

• Bírságolás. 
• Védett természeti területen ma a védelemmel össze nem egyeztethető 

tevékenység esetén, 
• megkezdett hektáronként 500 000 Ft, 
• barlangok károsítása esetében megkezdett 100 

négyzetméterenként max. 750 000 Ft. 
• Védett növény- vagy állatfaj károsítása esetében annak eszmei értéke, 

2.000-10.000, ill. 2.000-50.000 Ft a bírság, 
• fokozottan védett növény- vagy állatfaj károsítása esetében annak 

eszmei értéke, 30.000-50.000, ill. 100.000-1.000.000 Ft a bírság, 
• tömeges pusztulás előidézésekor ennek tízszerese. 
• Jogi személyek bírságolása 
• Természetes személyek helyszíni bírságolása 

• Szabálysértés. (5 000 Ft alatti eszmei érték esetében.) 
• A természetvédelmi jogszabályok mellett más jogszabályba is beépültek 

természetvédelmi részek 
• büntető törvénykönyvbe, 
• polgári törvénykönyvbe (a földről, a vizekről, az erdőkről, a 

vadászatról szóló törvényekbe) 



A természeti értékek jogi csoportosítása

A legmagasabb szintű hazai természetvédelmi jogszabály 
Előzmények! 

• (1879 Erdőtörvény) 
• (1935 Erdőtörvény) 
• (1961 Elnöki tanácsi rendelet a természetvédelemről) 
• (1971 Kormányrendelet természetvédelemről) 
• (1982 Elnöki tanácsi rendelet természetvédelemről) 

Hatályos természetvédelmi törvény 
• 1996 évi LIII. törvény a természetvédelemről 

 
A kapcsolódó, magasabb szintű, mai is hatályos jogszabályok 
legfontosabbjai 
• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelméről 
• 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 
• 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról  
• 1996. évi törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 
• 1996. évi LIV. törvény az erdőről és az erdő védelméről 
• 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, a vadászatról, 
• 1997. évi LIV törvény a műemlékvédelemről 
• 1998. XXVIIII. törvény az állatok védelméről 
• 2000. XXXV. törvény a növényvédelemről 
• 2001. LXIV. törvény a kulturális örökségek védelméről 
• 2003. CXVI. törvény a környezetterhelési díjakról 
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Országos érvényű természetvédelmi jogszabályok 
Az egyes természeti területek, értékek védetté nyilvánításáról, kezeléséről és a 
kezelő szervezetekről szóló jogszabályok (kb. 180 db érvényes OtvH, OKTH, 
KVM, KöM, KTM rendelet) 
• 36/1994. (VI. 28.) FM-KTM rend. a védett … állatfajták….  
• 37/1994. (VI. 28.) FM rend. a védett őshonos állatfajták genetikai 
• 25/1994. (VII. 14.) KTM-IKM rend. a … tájrendezési feladatokról 
• 13/1997. (V. 28.) KTM rend. a védett term. területek….nyilvántartásáról 
• 14/1997. (V. 28.) KTM rend. a nemzeti parkok … övezeti kategóriákba… 
• 33/1997. (II. 20.) Korm. rend. a természetvédelmi bírságról 
• 33/1997. (XI. 20.) KTM rend. a polgári természetőrökről 
• 44/1997. (XII. 29.) KTM rend. a Világörökség Magyar Nemz. Biz. 
• 8/1998. (I. 23.) Korm. rend. a védett állatfajok védelmére, fenntartására…. 
• 20/2001. (II. 14.) Korm. rend. a környezeti hatásvizsgálatról 
• 30/2001. (XII. 28.) KöM rend. a természetvédelmi tervek készítéséről…. 
• 275/2004. (X. 8.) Korm. r. az európai közösségi jelentőségű…(Natura 2000) 
• 12/2005 (VI. 17.) KvVM rend. a fokozottan védett…korlátozásáról 
• 22/2005. (VIII. 31.) KvVM rend. a barlangok nyilvántartásáról…. 
• 23/2005. (VIII. 31.) KvVM rend. a védett és fokozottan védett, EU 

szempontból fontos …közzétételéről 
 
Helyi jelentőségűek természetvédelmi jogszabályok 
• számuk megközelíti a kettőezret, melyek döntő többsége az egyedi védetté 

nyilvánítást mondja ki. 



A természeti értékek jogi csoportosítása

A kapcsolódó, magasabb szintű jogszabályok közül a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15 § előírásai a 
vízigények kielégítési sorrendjére vonatkozóan: 
(1) A felszín alatti vizet csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a 

vízkivétel és a vízutánpótlódás egyensúlya minőségi károsodás nélkül 
megmaradjon. 

(2) A vízigények a felhasználható vízkészlet mennyiségi és minőségi 
védelmére is tekintettel elsősorban a vízhasználat céljára még le nem kötött 
vízkészletből elégíthetők ki. 

(3) Az ásvány-, termál- és gyógyvízkészletek felhasználásánál előnyben kell 
részesíteni a gyógyászati, ill. gyógyüdülési használatot. 

(4) A vízigények kielégítési sorrendje az (1) – (3) bekezdésekben foglaltakra is 
figyelemmel: 
a) létfentartási ivó és közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási 
b) gyógyászati, valamint a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló termelő- 
és szolgáltató tevékenységgel járó, 
c) állatitatási, haltenyésztési, 
d) természetvédelmi, 
e) gazdasági, 
f) egyéb (így pl. sport, rekreációs, üdülési, fürdési, idegenforgalmi célú) 
vízhasználat. 

Ha a vízhasználat korlátozása szükségessé válik, a korlátozás sorrendje a (4) 
bekezdésben meghatározott kielégítési sorrend fordítottja. 
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