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Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „A hazai
gyepterületek védelméről és a gyepgazdálkodás fejlesztésének időszerű feladatairól” címmel a
mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani.



...../2018. (.....) OGY határozat 

A hazai gyepterületek védelméről és a gyepgazdálkodás fejlesztésének időszerű feladatairól

Az  Országgyűlés,  hivatkozva  Magyarország  Alaptörvényének  P  cikkére,  mely  szerint  „[a]
természeti  erőforrások, különösen a termőföld,  az erdők és a vízkészlet,  a biológiai  sokféleség,
különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét
képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és
mindenki kötelessége”, felhívja a Kormányt, hogy

1.  a  hazai  gyepterületek  védelme,  kiterjedésének  növelése,  jó  ökológiai  állapotuk  elérése  és  a
természetvédelmi  szempontokkal  összehangolt,  fenntartható  hasznosítása  érdekében  az  érintett
tudományos,  szakmai,  társadalmi  és  egyéb  érintett  szervezetek,  gazdálkodók  bevonásával
dolgozzon ki átfogó programot és intézkedési tervet, amely az alábbiakra terjed ki:

a)  A gyepterületek  védelmének  megalapozása  érdekében a  gyepek jelenlegi  helyzetének átfogó
felmérése, gazdasági-természetvédelmi szempontú térképezése és értékelése, ezen belül különösen
a  gyepterületek  növényzete  természetesség-változásának  nyomon  követése,  a  gyepterületekhez
kötődő védett és veszélyeztetett növény- és állatfajok populációinak monitorozása, a gyepek mint a
növényzetalapú természeti tőke értékének rendszeres becslése.

b)  A hatályos  jogi  szabályozásban a  gyepek védelmét  szolgáló módosítások megtétele,  különös
tekintettel  a  természet  védelméről  szóló  1996.  évi  LIII.  törvényre  úgy,  hogy a  természetes  és
természetszerű  gyep  és  a  legelő  művelési  ágú  termőföld  5000  négyzetmétert  elérő  mértékű
igénybevételét  azonos  területű  cseregyepesítés  elvégzéséhez,  a  gyepek  igénybevételét  a
természetvédelmi hatóság engedélyéhez kell kötni, az engedélyezés során 5000 négyzetméter alatti
igénybevétel  esetén is  előírható cseregyepesítés, illetve más feltétel  is meghatározható,  ha ezt a
kedvezőtlen  környezeti  változások  elkerülése  indokolja.  A gyepek  igénybevételével  kapcsolatos
részletes  szabályok  megállapítására  a  természetvédelemért  felelős  szakminiszter  kapjon
felhatalmazást;

c) A gyepek magas szintű ökoszisztéma-szolgáltatásainak megőrzése érdekében a természetes és
természetközeli  gyepek  megőrzéséhez,  rehabilitációjához  és  rekonstrukciójához  kapcsolódó
kutatások támogatása,  tekintettel  a  különböző célból  lezajlott  területhasználati  és  területkezelési
változásokra,  a  méhlegelőként,  természetes  élőhelyként,  legelőként  és  kaszálóként  betöltött
szerepükre, valamint az éghajlatváltozás várható hatásaira;

d)  A  hagyományos,  biogazdálkodási  módszerekkel  művelt  kaszálók  területének  növelése  és
fenntartása, amelyek a méhek nagyon fontos, virágokban gazdag élőhelyei.

e) Azon tarthatatlan helyzet felülvizsgálata és rendezése, amelyet az okozott, hogy a korábbi állami
földbérletpályázatok és földárverések során a  gyepek legeltetéséből  élő állattartó  gazdák helyett
állatállománnyal  nem rendelkezők kapták meg a földet.  A rendezőelv a gyepterületek védelmét
szolgáló  fenntartható  használat,  a  terület  természetvédelmi  szempontoknak  is  megfelelő,  az
állatállomány  legeltetését  is  magában  foglaló  kezelése,  az  ezen  feladatokat  felvállaló  helyi
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gazdálkodók ilyen irányú támogatása kell, hogy legyen.

f)  Az  agrártámogatási  rendszert  átalakítása  úgy,  hogy  az  a  gyepterületek  növelését,  ökológiai
értékük emelését, tájökológiai és ökológiai szempontból az összefüggő, homogén szántóterületek
erdő-  és gyepterületekkel,  vizes  élőhelyekkel  gazdagított  mozaikját  eredményezze,  a  termőhelyi
adottságok figyelembe vételével.

g) A tájékoztatás, oktatás és nevelés eszközeivel hozzájárulás, hogy a lakosság megismerje a gyepek
társadalmi, kulturális, környezeti és gazdasági jelentőségét.

h) Pénzügyi, pályázati alap létrehozatala a helyi, megfelelő kompetenciával, gyakorlattal rendelkező
gazdálkodók és civil szervezetek számára a gyepek védelmét, ökológiai értékének javítását, okszerű
kezelését, a gyepek össztársadalmi értékével összefüggő szemléletformálást szolgáló tevékenységük
támogatására.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A  magyarországi  természetközeli  gyepterületek  európai  viszonylatban  is  kiemelkedő
természetvédelmi  értéket  képviselnek.  Jelentőségüket  a  hazai  természetvédelem  is  hamar
felismerte, így már az elsők között több, a száraz gyepek értékei miatt védetté nyilvánított terület
is szerepelt. Első nemzeti parkjaink (Hortobágyi NP: 1973, Kiskunsági NP: 1975) jelentős része
is  ún.  másodlagos  gyep,  vagyis  az  elmúlt  évezredek  kíméletes  tájhasználatának  köszönheti
létrejöttét. Fenntartásuk, gazdag élőviláguk megőrzése továbbra is az emberi használat módján
múlik.

Az  elmúlt  évtizedek  társadalmi  változásai  azonban  nem  kedveztek  a  hazai  gyepek
megőrzésének.  Eltűnésük  oka  elsősorban  a  szántóvá  alakításuk,  kezelésük  felhagyása  miatti
spontán cserjésedésük, erdősülésük, illetve a fásításuk.

A XIX. században a gyepek kiterjedése hazánk területén még meghaladta a 30%-ot. 2005-ben
azonban már csak 1 millió 57 ezer ha gyepet tartottak nyilván, ami a termőterület 13,7%-át tette
ki. Jelenleg hazánkban a védett természeti területek negyede, 221 250 ha gyep művelési ágú, a
védelem alá nem vont gyepterületek aránya azonban továbbra is jelentős mértékben csökken. A
rendszerváltozás óta 2009-ig 4%-al, 2015-re már 28%-kal kevesebb a gyep. Ennek egyik oka a
szántóföldi művelésbe vonás az uniós támogatási rendszerből fakadó gazdasági ösztönzők miatt
olyan területeken is, ahol a talaj minőségéből fakadóan ez gazdálkodási szempontból amúgy nem
lenne racionális.  A másik  meghatározó tényező pedig  az,  hogy a  zöldmezős  beruházások is
elsősorban ezeken a területeken valósultak meg az elmúlt évtizedekben. A változás üteméből az
következik,  hogy beavatkozás hiányában középtávon lényegében csak a  védett  gyepterületek
megmaradásával számolhatnánk.

Természetvédelmi  értékük  csökkenését  eredményezi  számos,  napjainkban  országszerte
általánosan jellemző helytelen gazdálkodási gyakorlat is.

Aktuális  probléma,  hogy  az  állami  földbérletpályázatok  során  a  gyepek  legeltetéséből  élő
állattartó gazdák helyett állatállománnyal nem is jelentkező városiak kapták meg a földet, akik
azt  kezelni  nem  akarják/nem  tudják,  csupán  az  évente  hektáronként  elérhető  120-150  ezer
forintos földalapú támogatást veszik fel.

A  határozat  a  fenti  problémák  haladéktalan  orvosolását  szolgáló  intézkedéseket  foglalja
magában.
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