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Tíz éves a Környezetvédelmi Minisztéri-
um Természetvédelmi Hivatalának er-
dôrezervátum programja, amelynek
célja a hazai erdôrezervátum-hálózat ki-
alakításához megfelelô erdôterületek
kiválasztása, azok védetté nyilvánításá-
nak elôkészítése és erdôrezervátummá
nyilvánítása, továbbá az erdôrezervátu-
mok állapotfelvétele, hosszú távú fenn-
tartási terveinek kidolgozása, megóvása
és kutatása. Az erdôrezervátum jogi fo-
galmát és a vonatkozó jogszabályi elô-
írásokat a természet védelmérôl szóló
1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
természetvédelmi törvény) tartalmazza,
amellyel összhangban van az erdôrôl és
az erdô védelmérôl szóló 1996. évi LIV.
törvény (a továbbiakban: erdôtörvény).

Az erdôrezervátum (erdei öko-
szisztéma rezervátum) a természetes
vagy természetközeli állapotú erdei
életközösség megóvását, a természetes
folyamatok szabad érvényesülését, to-
vábbá kutatások folytatását szolgáló
olyan erdôterület, amelyet jogszabály 

• „nemzeti park”, „tájvédelmi kör-
zet” vagy „természetvédelmi terület” or-
szágos jelentôségû védett természeti te-
rületi alapkategóriába sorolva, 

• járulékos védett természeti területi
kategóriaként 
erdôrezervátummá nyilvánít.

Az erdôrezervátumok alapvetô és el-
sôdleges célja a természetes vagy ter-
mészetközeli állapotú erdei életközös-
ség, az erdei ökológiai rendszer termé-
szetes folyamatainak megóvása, továb-
bi célja mindennek biztosításával a
megismerést célzó monitorozás és ku-
tatás. Nem tévesztendô össze az erdôre-
zervátum a tudományos rezervátum-
mal, amely hasonló járulékos védett ter-
mészeti területi kategória, fô célja azon-
ban a tudományos cél. Mindkét kategó-
ria esetében közös egyébként a termé-
szetvédelmi jogi oltalom, amibôl követ-
kezik, hogy a védett természeti terület-
re vonatkozó – a védett természeti terü-
leti alapkategóriától és a védettség fo-
kától is függô – jogszabályi és hatósági
elôírásokat mindenkinek be kell tarta-
nia. A védett természeti területeken be-
lül az erdôrezervátum sajátos termé-
szetvédelmi kategória, amelynek jel-
lemzô megkülönböztetô jegyei a követ-
kezôk:

• természetvédelmi oltalom magte-
rület és védôzóna elkülönítésével, a
magterület mindenkor fokozottan vé-
dett természeti terület;

• együttesen érvényesül a természe-
tes vagy természetközeli állapotú erdei
életközösség megóvásának, a termé-
szetes folyamatok szabad érvényesülé-
se biztosításának, továbbá kutatások
folytatásának a célja (hármas funkció),
de a megóvás és a természetes folyama-
tok szabad érvényesülése elsôdlegessé-
gének biztosításával, amely elsôdleges-
ségnek elsôsorban a funkciók esetleges
ütközése esetén van jelentôsége;

• a természetvédelmi oltalom tárgya
a teljes erdei ökológiai rendszer.

Ami a vonatkozó említett törvénye-
ket illeti: védett természeti területen lé-
vô erdô esetében az erdôtörvény ren-
delkezéseit a természetvédelmi tör-
vényben foglalt eltérésekkel kell alkal-
mazni, a két törvény között e tekintet-
ben az általános és a speciális viszonya
áll fenn. Érvényes ez természetesen az
erdôrezervátumra is. Az erdôtörvény és
végrehajtási jogszabálya, valamint az
erdôrendezés összhangban áll e tekin-
tetben a természetvédelmi célokkal és
érdekekkel.

Az erdôrezervátum két zónából
áll. A kiemelkedô természetvédelmi ér-
téket jelentô erdei ökoszisztéma köz-
vetlen megóvását a magterület szol-
gálja, amely a törvény erejénél fogva
mindig fokozottan védett természeti te-
rület, és benne teljes használati korláto-
zás érvényesül. A védôzóna védett
vagy fokozottan védett természeti terü-
let, ahol az állandó védô funkciót bizto-
sító és a további természetvédelmi cé-
loknak is megfelelô természetközeli er-
dôgazdálkodási (készletgondozó
szálalásos, szálalóvágásos, elnyújtott
idôtartamú fokozatos felújításos) mód-
szerek alkalmazhatók.

Az erdôrezervátumok fenntartása,
céljainak érvényesülése érdekében
meghatározó, hogy biztosítva legyen:

• a magterületek teljes érintetlensé-
ge és zavartalansága,

• a védôzónák természetszerû álla-
pota és magterületet védô funkciója,

• a terület zavartalanságát garantáló
metodika szerinti, a természetvédelmi
hatóság által engedélyezett szisztemati-

kus állapotfelvételek (monitorozás) és
kutatások végzése,

• a látogatások fokozott tér- és idô-
beni korlátozása.

Rendkívül fontos feladat az erdôre-
zervátumok fenntartásának, természet-
védelmi kezelésének hosszú távú terve-
zése, amelyre bevezettük a hosszú
távú fenntartási terv (HFT) fogalmát.
A hosszú távú fenntartási tervek a vo-
natkozó jogszabályi elôírások, a fenn-
tartás itt közreadott általános irányelvei,
valamint a megbízott tudományos mû-
helyek által az egyes erdôrezervátu-
mokra kidolgozott szakanyagok alap-
ján jelenleg készülnek. Az erdôrezervá-
tumok – a területileg illetékes nemzeti
park igazgatóság javaslata alapján a
Környezetvédelmi Minisztérium Termé-
szetvédelmi Hivatala által jóváhagyott –
hosszú távú fenntartási tervei alapul
szolgálnak az adott védett természeti te-
rület természetvédelmi kezelési ter-
vének elkészítéséhez, az egyes erdôre-
zervátumokra vonatkozó szakmai elô-
írások így a 10 évente felülvizsgálandó
természetvédelmi kezelési terveken ke-
resztül érvényesülnek majd.

Az erdôrezervátumok 
erdôgazdasági 

vagyonkezelése

Erdôrezervátum-magterület
A fokozottan védett természeti terü-

leten lévô erdôkre vonatkozó termé-
szetvédelmi törvényi elôírásban megfo-
galmazott természetvédelmi kezelés a
magterületen úgy értelmezendô, hogy
ott általában tilos minden emberi be-
avatkozás, és teljes gazdálkodási korlá-
tozás érvényesül. Az erdôrezervátum
magterület „a természet kísérleti terüle-
te”. A teljes beavatkozási korlátozás aló-
li kivételt képezô bármilyen belenyúlás
csak egészen rendkívüli olyan esetben
engedélyezhetô, ha a nem kívánatos
nem ôshonos fafajok, vagy erdôvédel-
mi okok az erdôrezervátum (céljai sze-
rinti) fennmaradását szélsôségesen ve-
szélyeztetnék. Az erdôgazdálkodó fela-
data itt a vagyonôrzés.

Erdôrezervátum-védôzóna
Az erdôrezervátumok védôzónájá-

Az erdôrezervátumok fenntartásának
általános irányelvei
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ban csak olyan erdôgazdálkodási tevé-
kenység folytatható, amely átmenetileg
sem csökkenti a magterület védelmét
biztosító védô funkcióját, és fokozato-
san végre kell hajtani azokat a beavat-
kozásokat, amelyek a magterület védel-
mét legjobban szolgáló természetközeli
állapot mielôbbi eléréséhez szüksége-
sek. A védôzóna védô funkcióját (az er-
dôrezervátum céljával összhangban) a
természeteshez minél közelebb álló,
ôshonos fafajú, elegyes, vegyes korú,
fajokban gazdag erdôk, a különbözô tí-
pusú (valódi, csoportos stb.)
szálalóerdôk biztosítják a legjobban. A
cél ezért a folyamatos borítást biztosító
ilyen állapot elérése, amelynek ered-
ményeként a szálalásos, a szálalóvágá-
sos vagy az elnyújtott felújítási idôsza-
kú, elsôsorban egyenlôtlen bontáson
alapuló fokozatos felújítóvágásos erdô-
mûvelési módszerek alkalmazhatók.

Az erdei ökoszisztémák stabilitását
és természetvédelmi értékét többek kö-
zött alapvetôen meghatározza a bioló-
giai sokféleség. Meghatározó termé-
szetvédelmi cél ezért annak ter-
mészetközeli erdômûvelési módszerek-
kel történô megôrzése vagy növelése (a
termôhelynek megfelelô ôshonos
elegyfajok bevitele helyi származású
szaporítóanyaggal való pótlással, kiszá-
radt és túlkoros egyedek visszahagyása,
cserjeszintvédelme, gallyanyag vissza-
hagyása stb.). Amennyiben erdôvédel-
mi beavatkozásokra van szükség, min-
den esetben természetbarát biológiai
eljárásokat kell alkalmazni. 

Erdôrezervátum-védôzóna esetlege-
sen fokozottan védett természeti terüle-
tén levô erdôk kezelése során figyelem-
be kell venni a fokozottan védett termé-
szeti területre vonatkozó, valamint a te-
rület konkrét fokozottan védett vagy
védett természeti értékeitôl függô jog-
szabályi, illetve kezelési elôírásokat is.
Általános alapkövetelmény a ter-
mészetközeli és természetkímélô tech-
nológia. Tarvágás egyáltalán nem alkal-
mazható, a végvágás összefüggô maxi-
mális területe ne legyen több 0,5 ha-nál.
Hagyásfák, hagyásfa-csoportok fenntar-
tása indokolt. A vágásérettségi kor a bi-
ológiai vágásérettség idôszakán belül
tervezendô.

Erdôrezervátum védett természeti te-
rületen levô védôzónájában a védett
természeti területre vonatkozó jogsza-
bályi elôírások, valamint az elôforduló
konkrét védett természeti értékektôl is
függô természetvédelmi kezelési elôírá-
sok betartásával természetközeli erdô-
gazdálkodás folytatandó. Általános kö-

vetelmény a természetkímélô technoló-
gia. A végvágás legnagyobb összefüggô
területe nem haladhatja meg a 0,5 ha-t.
Hagyásfák, hagyásfa-csoportok fenntar-
tása indokolt. Tarvágás csak nem ôsho-
nos fafajokból álló vagy természetes fel-
újulásra nem képes állományokban en-
gedélyezhetô, max. 0,3 ha összefüggô
területnagyságokkal, amennyiben az
nem veszélyezteti a magterületet védô
funkciót és a konkrét természetvédelmi
célokat. A vágásérettségi kor a biológiai
vágásérettséghez közeli idôpontra ter-
vezendô.

Vadállomány-fenntartás
az erdôrezervátumok 

területén
Az erdôrezervátumokban csak az ôsho-
nos vadászható állatfajok tarthatók
fenn, a természetes vadeltartó képes-
ségnek megfelelô természetszerû
összetételben és állománynagyságban,
a természetvédelmi célok elsôdlegessé-
gének figyelembevételével. 

A teljes erdôrezervátumot különleges
rendeltetésû és természetvédelmi célú
vadászterület-részként célszerû fenntar-
tani, extenzív állománykezeléssel. Ha-
gyományos vadgazdálkodás a területen
nem folytatható. A vad etetése nem
megengedett, vadászati berendezések
(a hordozható magasles kivételével)
nem helyezhetôk el, az ott meglévôket
pedig át kell telepíteni. A vadállomány
létszámát a kritikus károsítási küszöb
alatt kell tartani. A vadkárosítás ellen az
állománylétszám szabályozásával, meg-
felelô kerítéssel, vagy a vad területrôl
való elvonásával lehet védekezni. A
nagyvad – szükség esetén intenzív – va-
dászata (elejtése) vagy befogása csúcs-
ragadozó hiányában általában elkerül-
hetetlen. A vadászat az erdôrezervátum
zavartalanságának elôsegítése végett
idôben, térben és módszereiben erôsen
korlátozott, illetve szabályozott kell
hogy legyen, az erdôrezervátum céljai-
nak megfelelôen. A vadat elsôsorban a
védôzónában kell elejteni. 

Az erdôrezervátumokat magában
foglaló vadgazdálkodási körzetek és
vadászterületek legkisebb fenntartandó
és legnagyobb fenntartható vadlétszá-
mának meghatározásakor, valamint a
vadgazdálkodás tíz évre szóló és éves
tervezésekor figyelembe kell venni az
erdôrezervátumok fenntartásának érde-
keit, valamint a térség természetszerû
erdeinek vadvédelmi kerítés nélküli fel-
újíthatóságának követelményét. A mag-
területet vadvédelmi kerítéssel indokolt

bekeríteni abban az esetben, ha a tér-
ség nagyvad-állománya a természetes
vadeltartó képességet jelentôsen meg-
haladja, és súlyosan veszélyezteti a ter-
mészetes ökológiai folyamatokat.

Erdei haszonvételek az
erdôrezervátumokban

A felvázolt erdôgazdasági vagyonkeze-
lés és vadászat kivételével az erdôrezer-
vátumok teljes területén mindennemû
fô- vagy mellék-haszonvételi tevékeny-
ség általában tilos. Az erdôtörvény
alapján erdei haszonvételnek minôsül a
fakitermelésen és a vadászaton kívül a
száradék, gally, díszítôlomb, mag, gom-
ba, moha, virág, vadgyümölcs és
gyógynövény gyûjtése, a bot, a nád, a
sás és a gyékény termelése és a fû ka-
szálása, valamint a méhészeti tevékeny-
ség és a fenyôgyanta gyûjtése, amelyek
nem engedélyezhetôk.

Tudományos kutatási 
tevékenység

A természetvédelmi törvény szerint vé-
dett természeti területen a természetvé-
delmi hatóság engedélye szükséges ku-
tatás, gyûjtés, kísérlet végzéséhez, fo-
kozottan védett természeti területen pe-
dig a nemzeti park igazgatóság engedé-
lye kell a területre való belépéshez is.
Az erdôrezervátum céljai közül az erdei
életközösség megóvásának és a termé-
szetes folyamatok szabad érvényesülé-
se biztosításának, tehát a bolygatat-
lanságnak van elsôbbsége. Az erdôre-
zervátum-magterületek fokozottan vé-
dett, a védôzónák védett vagy fokozot-
tan védett természeti területek. Mind-
ezekre, valamint a törvény tárgyi hatá-
lyára [Tvt. 2. § (1) bek. f) pont] is tekin-
tettel, az erdôrezervátumokban kérel-
mezett kutatások engedélyezésekor a
nemzeti park igazgatóságok a követke-
zô országosan egységes feltételrend-
szert alkalmazzák.

Magterületen és fokozottan vé-
dett védôzónában folytatott tudomá-
nyos kutatási tevékenység

• csak a belépéshez szükséges enge-
déllyel együtt,

• legfeljebb 1 naptári évre,
• természetes személyek részére,
• a nemzeti park igazgatóság által el-

fogadott kutatási módszerek alapján, és
• a vonatkozó jogszabályi követel-

ményeknek megfelelôen
engedélyezhetô.

A magterületen folytatott kutatások
nem zavarhatják az erdô természetes
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ökológiai folyamatait, és nem veszé-
lyeztethetik a természet védelméhez, il-
letve az erdôrezervátum fenntartásához
fûzôdô célokat és érdekeket. Olyan ku-
tatások, amelyek a védôzónában is
eredményesen elvégezhetôk, a magte-
rületen nem engedélyezhetôk. Az erdô-
rezervátum alapvetô természetvédelmi
céljaival össze nem egyeztethetô kutatá-
si tevékenység erdôrezervátum-magte-
rületen nem folytatható, más tudomá-
nyos célra a természetvédelmi törvény
szerinti tudományos rezervátum jelölhe-
tô ki. A magterületen való tartózkodás-
ról és az ott végzett kutatási tevékeny-
ségrôl az engedéllyel rendelkezôknek a
területileg illetékes nemzeti park igazga-
tóságot folyamatosan tájékoztatni kell. A
kutatások csak a megfigyelés, a mérés
és a felvételezés beavatkozásmentes
módszereivel folytathatók, és alapvetô-
en az egységes metodika szerinti szisz-
tematikus állapotfelvételre, biodiverzi-
tás monitorozásra, az életközösség mû-
ködésének tanulmányozására, valamint
társulástani és szukcessziós vizsgálatok-
ra irányulhatnak, a terület teljes zavarta-
lanságának biztosítása mellett.

Elôírások a talajvizsgálatokra vonat-
kozóan:

• az erdôrezervátum magterületén
talajszelvény-mintagödör nem ásható,
talajvizsgálat csak fúrással végezhetô,

• csak a nemzeti park igazgatóság ál-
tal jóváhagyott annyi talajvizsgálati hely
jelölhetô ki, amennyi a vegetáció válto-
zatossága és a termôhely-térképezés mi-
att minimálisan feltétlenül indokolt.

A botanikai és a zoológiai vizsgála-
tokra vonatkozó fôbb elôírások a kö-
vetkezôk:

• csak olyan vizsgálati módszerek al-
kalmazhatók, amelyek közvetve sem
károsítják az élôvilágot, és nem veszé-
lyeztetik a populációk önfenntartását,
az életközösség szabad mûködését és
folyamatait,

• a vizsgálatok során szükséges tartós
jelölések alkalmazásához a nemzeti park
igazgatóság hozzájárulása szükséges,

• a talajfelszínre kerülô elhalt növé-
nyi részek nem bolygathatók, nem tá-
volíthatók, illetve vihetôk el,

• mintavétel élô vagy elhalt szerve-
zetekbôl csak a nemzeti park igazgató-
ság engedélyével végezhetô. 

Egyéb tekintetben a fokozottan vé-
dett természeti területre vonatkozó jog-
szabályi elôírások érvényesek. 

A védôzóna védett (nem fokozot-
tan védett) természeti területén foly-
tatott kutatásokra a védett természeti te-
rületen folytatott kutatásokra vonatko-

zó jogszabályi elôírások érvényesek. A
nem fokozottan védett védôzónában
engedély alapján olyan kutatások is
folytathatók, amelyek esetleg destruktív
mintavétellel járnak együtt, törekedni
kell azonban a kutatással együtt járó
bolygatás mértékének minimalizálásá-
ra. A kutatási tevékenység nem veszé-
lyeztetheti a természet védelméhez fû-
zôdô érdekeket.

A védett és a fokozottan védett
fajokkal kapcsolatban az erdôrezervá-
tumban is a vonatkozó jogszabályi elô-
írások a mérvadóak.

Az erdôrezervátumban végzett
kutatások adatairól és eredményeirôl
készült kutatási jelentésekbôl és publi-
kációkból – a kutatás támogatási forrá-
sától függetlenül – egy példányt le kell
adni a Környezetvédelmi Minisztérium
Természetvédelmi Hivatalában archivá-
lás céljából, ami a nemzeti park igazga-
tósági kutatási engedélyek megújításá-
nak feltétele.

Az erdôrezervátumok 
látogatása

Az erdôtörvény szerint az erdôrezervá-
tum területe üdülési, illetôleg sportolási
célból – a kijelölt út kivételével – nem
vehetô igénybe. A következô részlete-
sebb szabályozás a természetvédelmi
törvény elôírásainak alkalmazásán ala-
pul.

Erdôrezervátum-magterület és fo-
kozottan védett védôzóna

Fokozottan védett természeti terüle-
ten a nemzeti park igazgatóság engedé-
lye kell a területre történô belépéshez.
Az erdôrezervátum magterületére és fo-
kozottan védett védôzónájába a belé-
pés csak külön feltételekkel, ellenôrzött
körülmények között, tudományos kuta-
tási és szakoktatási célból engedélyez-
hetô az arra illetékeseknek.

Elsôsorban nemzeti park kezelt vagy
bemutató övezetében és tájvédelmi
körzetben bemutató erdôrezervátum
jelölhetô ki, amelynek magterülete kü-
lön engedéllyel és a nemzeti park igaz-
gatóság által kijelölt személy kíséreté-
ben korlátozottan látogatható. Csopor-
tos látogatás csak a bemutató erdôre-
zervátumokban, kis létszámú csopor-
tokban, és csak meghatározott útvona-
lon, a nemzeti park igazgatóság által ki-
jelölt személy kíséretében történhet.

Erdôrezervátum-védôzóna védett
természeti területen

Védett természeti területen vagy an-

nak meghatározott részén a közleke-
dést és a tartózkodást – ha a védelem
érdekei szükségessé teszik – a termé-
szetvédelmi hatóság korlátozhatja, illet-
ve megtilthatja. Az erdôrezervátum vé-
dett természeti területet képezô védô-
zónájába történô belépést, az ott-tartóz-
kodást tehát indokolt esetben a nemze-
ti park igazgatóság a természetvédelmi
érdekeknek megfelelôen a teljes tiltásig
terjedôen korlátozhatja. Az erdôrezer-
vátumokban mindenütt gondoskodni
kell a turistautak megszüntetésérôl és a
turistaforgalom elterelésérôl.

A hazai erdôrezervátum-hálóza-
tot jelenleg 63 erdôrezervátum képezi
13 100 ha összes területtel, melybôl 3665
ha magterület, 9435 ha védôzóna. A 63
kijelölt területbôl 49 terület erdôrezer-
vátummá nyilvánítása már megtörtént,
14 erdôrezervátum céljára kijelölt terü-
let esetében pedig folyamatban van a
védetté nyilvánítási eljárás.

Az erdôrezervátumok kijelölése és
a védetté nyilvánítás hosszabb folya-
mat volt a tervezettnél, aminek szub-
jektív és objektív okai egyaránt voltak.
Az elôkészítéssel külsô szakembere-
ket, tudományos mûhelyeket bíztunk
meg, hasonlóan folyik a kutatási mód-
szerek kidolgozása, a monitorozás és
a kutatás, és részben a hosszú távú
fenntartási tervek elkészítése is. Az er-
dôrezervátum céljára alkalmas terüle-
tek kiválasztása és kijelölése sok szak-
mai kívánnivalót hagyott maga után,
az elôkészítés hosszadalmas felülvizs-
gálatainkra, számtalan módosításra és
pontosításra szorult. Jelenleg a hang-
súlyt a hosszú távú fenntartási tervek
elkészítésére helyezzük, majd az erdô-
rezervátum-monitorozás, illetve a
rendszeres eseménykövetés beindítá-
sa programunk soron következô fon-
tos feladata. 

Az erdôrezervátumok fenntartá-
sa több célt szolgál azáltal, hogy lehetô-
vé teszi a bolygatatlan természet meg-
ôrzését és a természet szabad mûködé-
sének tanulmányozását. A monitorozás
és a tudományos kutatások elméleti tu-
dományos ismereteink bôvítését szol-
gálják elsôsorban az ökológia és az er-
dészet terén, de a gyakorlati ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás mód-
szereinek kidolgozását is elôsegítik.
Mindehhez kérjük az erdôgazdálkodók,
az erdôtervezôk és az erdészeti hatóság
további támogatását, segítô közremû-
ködését.

Dr. Temesi Géza 
Környezetvédelmi Minisztérium


