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A természetvédelmi értékek őrzésének kezdetei 

Magyarországon *

Dr. Oroszi Sándor

A magyarországi birtokkezelési és birtokigazgatási gyakorlatban a 

tulajdonjogot és a tényleges rendelkezési jogot évszázadok óta az adott terület 

őrzési joga jelentette. Tehát aki őrizte a területet, a birtoktárgyat, az rendelkezett 

vele, az volt a tulajdonjog gyakorlója. Ennek alapján a természetvédelem 

objektumait illetően is alapvető az őrzés kérdése. A modernkori birtokőrzés 

formái hazánkban az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezés után, a dualizmus 

korában alakultak ki.

A dualizmus idején közbiztonsági közegnek tekintették azokat, akik a 

"személy- és vagyon-bátorlét megőrzésére tartoznak kifejteni szolgálataikat". 

Mint ilyenek, a büntető törvénykönyvben hatósági közegnek minősültek mind a 

közigazgatás szolgálatában állók /rendőrök/, mind a különböző törvényekben 

meghatározott, esküt tett /szak-/ őrök.

Tárgyunk szempontjából a szakmai törvények közül az erdőtörvény /1879: 

XXXI. te./, továbbá a vadászati /1883: XX. te./ és a halászati /1888: XIX. te./ 

rendelkezései a fontosak. Ezekben meghatározták, hogy a terület tulajdonosának 

alkalmazottjai /erdőőrök/, a vadászatra jogosult és alkalmazottjai /vadőrök/, 

illetve a halászati jog gyakorlója és alkalmazottjai /halőrök/ kötelesek a törvény 

védő előírásait betartani és betartatni. A hatósági esküt tett fegyveres 

alkalmazottak hatósági közegnek minősültek, így az intézkedéseiket hatóságinak 

tekintették.

Az említett törvényekhez az 1894. évi XII. törvénycikk járult, amely "a 

mezőgazdaságról és a mezőrendőrségről" szólt. A törvény 80. §-a kimondta: "A

* Készült az Országos Természetvédelmi Hivatal felkérésére.
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mezőőr mezőrendőrségi kihágási ügyekben, saját érzéki észletei alapján, letett 

esküjére való hivatkozással tett vallomása, a mennyiben a bíró által aggályosnak 

nem találtatik, ellenbizonyíték hiányában teljes bizonyító erővel bír". Tehát a 

hatósági közeg intézkedése - a korabeli jogviszonyok között - elegendő, 

hatékony volt minden védelmi ügyben.

Az említett őrök ügyeltek az 1894: XII. te. alapján, a 24.655/1901. FM. 

szám alatt kiadott rendelet betartására is, amely "a mezőgazdaságra hasznos 

állatok oltalmazásáéról intézkedett. A természetvédelem legelső, az állatfajok 

védelméről szóló törvények, rendeletek betartatása tehát megfelelőnek látszott. 

Magának az őrzésnek a hatékonyságáról azonban a kortársak véleménye is 

igencsak megoszlott.

Amikor 1909-ben elkezdődtek a "természeti értékek" /védelemre érdemes 

természeti képződmények, -területek/ összeírási munkálatai, az összeíró íveken 

feltüntették az adott "emlék" fenntartásának, megőrzésének felelősét is. Ez 

természetesen leggyakrabban a tulajdonos, illetve annak valamelyik 

alkalmazottja /erdésze, esetleg kertésze/ volt. A kincstári erdészeti egységekben 

már egyenesen az vetődött fel, hogy a védelemre érdemes erdőrészeket, fákat 

/amelyeknek jelentős részét az 1909 utáni években már erdészeti előírásokkal 

védelembe is vették/ az erdőőrök leltárszerűen tartsák nyilván. Azaz a 

megőrzésért nemcsak erkölcsi, hanem anyagi felelősséggel is tartozzanak.

Az első világháború után - mivel az előkészített természetvédelmi törvény 

1914 őszén nem került a törvényhozás elé - a természetvédelem újra elsősorban 

a fajvédelemre, ezen belül is a madárvédelemre korlátozódott. A madarak 

védelmét azonban nemcsak vadászati tilalmakkal, hanem a költőhelyek 

megóvásával is igyekeztek elősegíteni. Ez természetesen a korábbi módon, csak 

a vadászati jogot gyakorlók vadőreivel és egyéb alkalmazottaival már nem ment, 

hanem esetenként külön őrt kívánt.
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A Kis-Balatonon valósult meg legelőször, ahol holland pénzadomány 

lehetővé tette, hogy 1922-től kezdődően kócsagőrt alkalmazzanak. Gulyás 

József, korábbi balatoni halászmester - aki 1924-től a Madártani Intézet 

állományába tartozott - volt a legelső alkalmazott, akinek kimondottan természeti 

érték /ti. a nemes kócsag fészkelőhelye/ megóvása volt a feladata. Szintén 

holland pénzadomány tette lehetővé, hogy a következő évtől Ürbő-pusztán is 

alkalmazzanak őrt a madárfészkek védelmére. /Mellettük a környező települések 

csendőrei kaptak szigorú utasítást a madártojásgyűjtők elleni fellépésre./ A 

holland segítség nyomán azután a következő években a magyar állam is 

anyagilag járult hozzá az említett területek védelméhez. Szintén madárvédelmi 

céllal helyezték az illető birtokosok Bócsán, a sátorhelyi és a bátaszéki 

uradalomban, továbbá a Fertő-tó egy részét védelem alá. Itt nem külön őrök, 

hanem a felesketett erdészeti és vadászati személyzet gondoskodott az őrzésről.

A felesketett őrökre a következők miatt kell ismételten utalnunk. Például 

egy-egy területen az ott dolgozó omithológusok hiába állították meg, netalán 

figyelmeztették a védett madarak tojásait szedőket, abból büntető eljárás ritkán 

lett. A madártani szakembernek ugyanis két tanúval kellett igazolniuk a 

szabálysértést. Elképzelhető, hogy ez - a többnyire gyéren lakott területen - 

milyen nehézségbe ütközött. Tehát csak hatósági közeg tudott hatékonyan 

intézkedni.

Az erdészeti igazgatásról szóló, 1923. évi XVIII. te. 4. §-a az 

erdőigazgatóságok hatáskörébe utalta - többek között - a "természeti emlékek 

igazgatási és gazdasági ügyeinek intézését" is. Ez azonban csak egy eljövendő 

természetvédelmi törvény végrehajtását könnyítette volna meg, hiszen addig az 

erdészeti személyzettől nem lehetett számon kérni a természeti értékek óvását, 

amíg azokat ki nem jelölték, s védelmükről nem született határozat.

Szegeden az Ásotthalmi-erdő egy részét azonban már 1924-től városi 

képviselőtestületi határozattal védték, tehát az ottani erdőőr természetvédelmi őri
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feladatokat is ellátott. Ugyanígy védték - a vadászati jogot gyakorlókkal együtt - 

a Fehértó egy' részét is. Hasonló, városi, birtokossági kezdeményezések történtek 

a Nagyköröshöz tartozó Pótharaszt-pusztán. Ismételten utalnunk kell azonban rá, 

hogy az említett területek védszemélyzete nem kimondottan természetvédelmi őr 

volt, hanem egyéb /szintén védelmi/ feladatai mellett ellátta a természetvédelmi 

értékek védelmét is.

Az 1935. évi IV. törvénycikk hatodik címe intézkedett a 

természetvédelemről. A 255. § kimondta: "Azt, aki természetvédelmi területen, 

tájvédelmi körzet területén vagy általában erdőben oly helyen tartózkodik, vagy 

oly úton halad, amelynek használata nincs megengedve, ha jelenléte akár a 

közbiztonság, akár a tulajdon biztonsága, akár a vadállomány nyugalma 

szempontjából aggodalmat kelt, az erdészeti személyzet, a közbiztonsági 

közegek, a földtulajdonos, illetőleg a vadászati jog gyakorlására jogosult a 

legközelebb eső nyilvános forgalmú útra utasíthatja...". Ugyanakkor a törvény a 

természetvédelmi területet szigorúan védett területnek minősítette /260.§/. Ez azt 

jelentette, hogy az ott elkövetett károkozások megtorlását nem 

magánindítványra, hanem a büntető eljárást hivatalból kellett megindítani 

/264. §/.

A törvény idézett részéből, az erdőőrzés szempontjából a leglényegesebb, új 

elem kétségtelenül a birtok tulajdonosára ruházott őrzési jog, illetve 

kötelezettség. Nem mindenkinek volt ugyanis erdőori személyzete, de mint 

birtokos a birtokán - így például az esetleg természetvédelmi óitalomban 

részesülő területén - a károkozókkal szemben eljárhatott. Tehát a törvény szerint 

minden védett terület tulajdonosa "természetvédelmi őrré" lépett elő.

Ennek a jelentőségét akkor érthetjük meg, ha tudjuk, hogy az 1939-ben 

induló, immár a törvényen alapuló védelmi munka milyen irányban haladt. A 

második világháború végéig ugyanis csak olyan területeket tudtak védetté 

nyilvánítani, amelyeknek fenntartásáról és őrzéséről a tulajdonosuk
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gondoskodott. Ilyen értelemben tehát külön természetvédelmi őri szervezet 

továbbra sem alakult ki, hanem az alkalmazott erdő- és mezőőrök, a hal- és 

vadőrök, illetve a közbiztonsági közegek /csend- és rendőrök/ és az illető terület 

tulajdonosa voltak hivatva a védett területeket megőrizni.

Ebből a korból kimondottan természetvédelmi őr alkalmazásáról csak 

egyetlen helyről, Bátorligetről van adatunk. Az ottani nyírlápot 1941-től 

nemcsak a községi mezőőr, hanem Tatár Imre községi esküdt is őrizte. Ez 

részben a mezőőr felügyeletét jelentette, részben pedig önálló őrzési feladatot 

/amihez az adminisztráció is kapcsolódott/, s mindezért Tatár Imre a debreceni 

erdőigazgatóságtól némi díjazást is kapott. A későbbiekben magát 

"nyírlápőrnek" nevező Tatár Imre tehát mind a tulajdonos község, mind a 

természetvédelmi területek felügyeletével megbízott erdészeti egység nevében 

eljárhatott - a háborús években is igen-igen hatékonyan. Mindez bizonyíték arra, 

hogy a védett területek birtokosai és az erdészeti szervezetek közösen oldhatják 

meg a védelmi feladatokat. A nyírbátori példa a második világháború utáni 

időszakban értékelődhetett volna igazán fel.


