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– A nemzeti parkok övezeti besorolása
fontos stratégiai keretet ad a természetvé-
delemnek, komoly hatással van az érin-
tett területek kezelésére. Természetvédelmi
szempontból miért fontos az övezetek kije-
lölése, és miért éppen most látta elérkezett-
nek az idõt a természetvédelmi igazgatás
az övezetek kijelölésére?

– Valóban, a hangsúly a
stratégiai keretek meghatáro-
zásán van. A nemzeti parkok
övezeti besorolásának általá-
nos célja, hogy hosszú távra,
stratégiai léptékben, területileg
differenciált módon meghatá-
rozza a természetvédelmi célo-
kat a nemzeti parkon belül, s
egyúttal övezetenként megtörténjen a ter-
mészetvédelmi célok megvalósulását elõ-
segítõ, illetve azzal összhangban álló ter-
mészetvédelmi funkció és rendeltetés ál-
talános meghatározása. Ezen szakmai
elvek szerint végsõ soron a nemzeti par-
kok természetvédelmi szempontú funk-
cionális térbeli egységeit határozzuk meg
nagy idõtávra. A nemzeti parkok övezeti
besorolására vonatkozó elõírást a termé-
szet védelmérõl szóló törvény (Tvt.) a ha-
tályba lépése, azaz 1997. január 1-je óta
tartalmazza. Még a Tvt. hatályba lépése
évének májusában megjelent a nemzeti
parkok övezeti besorolását szabályozó
végrehajtási rendelet. Az ebben foglalt
rendelkezések alkalmazását a jogalkotó a
Tvt. egy másik végrehajtási rendeletének
hatályba lépéséhez kötötte, így végsõ so-
ron 2001 decemberétõl váltak teljessé a
jogszabályi feltételek a nemzeti parkok
övezeteinek kihirdetéséhez. Ettõl az idõ-
ponttól kezdve a mindenkori kormányok
sajnos nem gondoskodtak a Tvt. említett
rendelkezésének végrehajtásáról. A Vi-
dékfejlesztési Minisztérium (VM) vezeté-
sének döntése, hogy a jelenlegi parlamen-
ti ciklusban el kell végezni ezt a feladatot.
A VM Környezet- és Természetvédelmi
Helyettes Államtitkársága a tíz nemzeti
park igazgatóságával közösen elkészített
egy természetvédelmi szakmai koncepci-
ót, amelyet dr. Illés Zoltán államtitkár ez
év június végén elfogadott.

Vezetõi döntés nyomán az elõkészítés
e korai fázisában, már a szakmai koncep-
ció alapján elvégzett elõzetes övezeti kije-
lölésrõl elkezdõdtek az egyeztetések (jó-
val bármilyen jogszabály-tervezet elõké-
szítését megelõzõen) az állami erdõgaz-
dálkodó cégekkel és az erdészeti igazga-
tási szervekkel. Az egyeztetések során ter-

mészetesen ez egyes övezetek
kiterjedése változhat, változik.

– Az egyeztetések mostani
állása szerint, meglátásuk sze-
rint hogyan hat majd az erdõ-
gazdálkodásra a zónakijelölés?

– A mostani állás szerint –
koncepcionális kérdésekben és
ennek megfelelõen a területi le-

határolással kapcsolatban is folyamatban
vannak az egyeztetések – csak általános-
ságban tudok válaszolni. Az övezeti beso-
rolás, így a természetvédelmi cél, funkció,
rendeltetés hosszú távra érvényes általános
meghatározása mind a természetvédelmi
kezelésért felelõs nemzeti park igazgatósá-
ga, mind a terület többi szereplõje, így az
erdõgazdaságok számára is lehetõvé teszi,
hogy kiszámítható módon tudják tervezni
a nemzeti parkban végzett tevékenységük
módját, kereteit. Meglátásom szerint a
nemzeti parkok területén tevékenységet
végzõk számára eszközt és lehetõséget
egyaránt jelent az övezeti besorolás.

Hozzáteszem, hogy a természetvédel-
mi szakmai koncepció szerint történt elõ-
zetes övezeti besorolásnak az erdõgaz-
dálkodásra gyakorolt várható hatásait
mindenképpen szeretnénk megvizsgálni.
Az erre vonatkozó megbízás megtörtént,
a természetvédelmi szakterület a Buda-
pesti Corvinus Egyetem bevonásával kí-
vánja elkészíteni az elemzéseket. Arra tö-
rekszünk, hogy az egyeztetések eredmé-
nyeként létrejött, véglegesnek szánt öve-
zeti besorolás esetében is elvégezhetõk
legyenek az elemzések.

– Hol látják az erdész szakma szere-
pét a természeti övezetek kezelésében?

– Úgy vélem, hogy ezt a természetvé-
delmet és az erdõgazdálkodást szabályozó,
jelenleg is hatályos jogszabályi környezet
egyértelmûen meghatározza, mégpedig

törvényi szinten. A nemzeti parkok termé-
szeti övezetében az erdészszakmának
nagy a felelõssége a természetvédelmi célú
erdõkezelés megvalósításában, ezért szá-
mítok az együttmûködésére. Partnerként
tekintünk az erdészszakmára.

– A koncepció szerint jelentõsen nõne
a fokozottan védett státuszú erdõterület
nagysága. Vizsgálták, vizsgálják-e az itt
várható korlátozások következményeit a
foglalkoztatás területén, kiemelt figyelem-
mel a vidéki, elmaradott régiókra?

– Mint említettem, a természetvédelmi
szakmai koncepció szerint történt elõzetes
övezeti besorolásnak az erdõgazdálkodás-
ra gyakorolt várható hatásait mindenkép-
pen szeretnénk megvizsgálni. Azt gondo-
lom, hogy az eredményekbõl az erdõgaz-
dálkodáshoz kötõdõ foglalkoztatással kap-
csolatos következtetéseket is le lehet majd
vonni. A kérdésre azonban akkor fogok
tudni érdemben válaszolni, ha az Országos
Erdõállomány Adattárból történõ, általunk
kezdeményezett adatszolgáltatásnak meg-
felelõ adattartalom a rendelkezésünkre fog
állni és ennek alapján el tudjuk végezni a
vizsgálatokat, elemzéseket. Hozzáteszem,
hogy az eddigi egyeztetések alapján a ter-
mészetvédelmi szakmai koncepció szerint
elvégzett lehatárolásokhoz képest várható-
an kisebb mértékû lesz a természeti öveze-
tek kijelölése kapcsán a fokozottan védett
természeti területek növekménye. Amen-
nyiben ezen oknál fogva növekedne a fo-
kozottan védett természeti területek kiterje-
dése, az egyéb, jelenleg fokozott védelem
alatt álló területek felülvizsgálata is megtör-
ténhet.  

– Mi a zónakijelölés tervezett menet-
rendje? Az egyeztetések elõrehaladtával
hogyan látja, megvalósul a célkitûzés?

– Államtitkárságunk 2013. december
31-ét jelölte meg a jogszabályi kihirdetés
határidejeként. Az erdészeti ágazattal foly-
tatott elõzetes szakmai egyeztetések elõre-
haladásának ütemét látva, illetve a jogsza-
bályi kihirdetés járulékos feltételei (pl. a tíz
nemzeti park ingatlan-nyilvántartási hely-
rajzi szám listáinak aktualizálása) ismereté-
ben úgy látom, hogy igen jelentõs erõfe-
szítéseket kell tennünk az eredeti üteme-
zés szerinti kihirdetés érdekében. Örül-
nék, ha erõfeszítéseinket az erdészszakma
is elõsegítené, támogatná. 

– Ritkán tapasztalható ilyen intenzív
egyeztetés a természetvédelem és az er-
dészszakma között. Más témákban vár-
ható-e a jövõben is ilyen?

A nemzeti parki területek övezeti besorolása
Interjú Dr. Rácz András helyettes államtitkárral

Az Erdészeti Lapok 2013. évi szeptemberi számában Lomniczi Gergely fõtitkár
tollából a nemzeti parki övezeti besorolások kapcsán olvashattunk elõzetes
tájékoztatót, a témában megkezdõdött természetvédelmi és erdészeti ágaza-
ti egyeztetésekrõl. A cikkanyag végén ígéretet tettünk egy részletesebb in-
terjú elkészítésére és megjelentetésére, dr. Rácz András, környezetért és ter-
mészetvédelemért felelõs helyettes államtitkárral.
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– Egy kicsit árnyalnám az állítást, hogy
ritkán tapasztalhatók ilyen intenzív egyez-
tetések. Például a védetté nyilvánítások, a
természetvédelmi kezelési tervek elkészí-
tésekor is már a korai fázisban, a jogsza-
bály-tervezetek elõkészítését megelõzõen,
helyben, területi szinten, a természetvédel-
mi szakterület kezdeményezésére kerül
sor szakmai egyeztetésekre a két ágazat
között – ezeket az egyeztetéseket egyéb-
ként természetvédelmi jogszabályok írják
elõ. A két ágazat relációjában tehát nem
számítanak ritkának az elõkészítés korai fá-
zisában történõ egyeztetések. A nemzeti
parkok övezeti besorolásával kapcsolatos
területi szintû, az állami erdõgazdálkodó
cégekkel folytatott egyeztetések „intenzitá-
sához” annyit hozzátennék, hogy ez terüle-
tenként változó képet mutat. Az eddigi ta-
pasztalataink alapján, ahol a felek partner-
ként tekintettek egymásra és kompro-
misszumra készen, kölcsönösen a megol-
dást keresve ültek le a tárgyalóasztalhoz, az
egyeztetés valóban intenzív, sõt hatékony,
és több esetben eredményes volt. Nem
rejthetem véka alá, hogy több ízben sajná-
latos módon ezzel ellentétes tartalmú be-
számolókat, jegyzõkönyveket voltak kény-
telenek eljuttatni hozzánk a nemzeti park
igazgatóságok, miután kompromisszumos
javaslataikkal megkeresték az állami erdõ-

gazdálkodó cégeket. Bízom benne, hogy a
nemzeti parkok övezeti kijelölésével kap-
csolatos további egyeztetések során min-
den esetben valóban helytálló lesz a kér-
désben szereplõ „intenzív” jelzõ, s e mellett
a „hatékony” és az „eredményes” is.

– Mik lesznek a jövõben azok a témák,
amiben meglátása szerint számítanak az
erdõgazdálkodók véleményére?

– Elsõsorban a szakmai szinten elõre-
mutató témákban, mint például a folya-
matos erdõborítást biztosító erdõgazdál-
kodási módszerek kialakításában számí-
tunk fõként az állami erdõgazdálkodók
véleményére. Az általuk kezelt erdõkben
folyó egyes elõremutató kezdeményezé-
sek tapasztalatai hasznosak lehetnek a vé-
dett természeti területek esetében.

A további, stratégiai szintû kérdése-
ket, illetve kezdeményezéseket pedig a
mindenkori kormányzati feladatmegosz-
tás fogja megszabni.

– Új európai uniós költségvetési idõ-
szak közeleg. Gondolkodnak-e közös –
pl. élõhelyvédelmi, infrastruktúra-fej-
lesztési – pályázatokban?

– Ha „infrastruktúra-fejlesztés” alatt a
védett természeti területen lévõ erdõkben
a természetvédelmi célú bemutatást, a ter-
mészeti és kulturális örökség megismerte-
tését, az ökoturizmust, vagy az erdõ köz-

jóléti funkciójának betöltését elõsegítõ, a
védelem céljával összeegyeztethetõ in-
frastruktúra-fejlesztését értjük, akkor el-
képzelhetõnek tartom akár közös pályá-
zatok elõkészítését is, amennyiben
együttmûködési készséget tapasztalunk.

Szándékaink szerint egyébként a nem-
zeti parkokban az említett célok megvaló-
sulását elõsegítõ infrastruktúra-fejleszté-
seknek elsõdlegesen a „Bemutató” – talán
szerencsésebb elnevezéssel: „Szolgáltató”
– övezet adna helyet.  

Itt utalnék arra, hogy az általunk még
2010-ben alapított „Az év ökoturisztikai
létesítménye” címet a nemzeti park igaz-
gatóságok létesítményei mellett több íz-
ben nyerte el állami erdõgazdálkodó cég
által létesített, fenntartott látogatóközpont
(pl. 2012-ben a Katalinpusztai Kiránduló-
központ és Erdei Iskola) vagy tanösvény
(pl. 2012-ben a Nyírjesi Füvészkert és Va-
daspark). Az említettek szép példák a –
részben természetvédelmi célú – bemuta-
tási és az erdõgazdálkodási tevékenység
magas szakmai színvonal mellett megva-
lósuló összhangjára, amely mintaként is
szolgálhat a két szakma jövõbeli együtt-
mûködéséhez.   
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