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Tisztelt Elnök Úr!

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „az
ökoturizmus  hazai  fejlesztésével  összefüggő  feladatokról”  címmel  a  mellékelt  határozati
javaslatot kívánom benyújtani.



...../2018. (.....) OGY határozat 

az ökoturizmus hazai fejlesztésével összefüggő feladatokról

Természeti  erőforrásaink,  táji  és  biológiai  sokféleségünk  a  nemzet  természeti  örökségének
meghatározó elemei, globális és nemzeti kultúránk szerves részei, amelyek megőrzése a társadalmi
jóllét, a fenntartható fejlődés egyik alapfeltételét képezi. Ezen célkitűzés nem biztosítható anélkül,
hogy a magyar lakosság és a Magyarországra látogatók érdemi tájékoztatást kapjanak értékeinkről
és  megőrzésük  feltételeiről,  és  azokat  a  természetvédelmi  szempontok  tiszteletben  tartásával
személyes tapasztalás útján is megismerhessék. A természeti örökség védelme szorosan kapcsolódik
a társadalom nemzeti identitásának és környezettudatosságának erősítéséhez, továbbá a rekreációs,
turisztikai  igények  kielégítésével  kapcsolatos  tevékenységekhez,  melyek  összehangolására  van
szükség. Az Országgyűlés ezért felkéri a Kormányt, hogy:

1. az érintett tudományos és természetvédelmi intézményrendszer (Magyar Tudományos Akadémia,
természetvédelemért  felelős  minisztérium,  Nemzeti  Park  Igazgatóságok)  együttműködésének
támogatásával  segítse  elő  azon kutatásokat,  amelyek a  természeti  értékek védelmét,  valamint  a
megismerésükre irányuló ökoturizmus olyan mértékű és jellegű fejlesztését célozzák, amely nem
okozhatja ezen értékek állapotának, megőrzésének veszélyeztetését, sőt, hozzájárulhatnak azok jó
ökológiai állapotának helyreállításához;

2.  a  kutatási  eredmények  alapján  vizsgálja  felül  az  ökoturizmus  hazai  gyakorlatát,  és  ennek
megfelelően dolgozzon ki intézkedési tervet a szükséges védelmi, rehabilitációs, rekonstrukciós és
fejlesztési célú feladatok végrehajtása érdekében, és biztosítsa az ennek végrehajtásához szükséges
jogi, intézményi, személyi és pénzügyi feltételeket;

3.  a  központi  költségvetésből  biztosítsa  a  természetvédelmi  intézményrendszer  hatáskörének
ellátásához,  alapfeladataik  teljesítéséhez  szükséges  forrásokat  úgy,  hogy  csupán  bevételi
kötelezettség  okán  ezen  intézmények  ne  kényszerüljenek  a  turisztikai  szolgáltatásoknak  az
ökológiai, táji terhelhetőséget elérő vagy meghaladó mértékű működtetésére;

4. ismerje el és támogassa a civil szervezetek tevékenységét az ökoturisztikai feladatok ellátásában.
Segítse elő, hogy az ökoturizmus érdekében hasznosítható civil szolgáltatások (pl. erdei iskolák,
szakmai programok, minősített túravezetés, kiadványok) megfelelő díjazás ellenében beépüljenek
az országos ökoturisztikai szolgáltatási, illetve termékrendszerbe;

5.  vizsgálja  meg és hozza meg a szükséges  intézkedéseket,  hogy az ökoturizmus a jelenleginél
hatékonyabban szolgálhassa a vidékfejlesztési, helyi foglalkoztatási és önellátási célokat;

6. a szakmai és civil szervezetek bevonásával indítson a környezettudatosságot, a természeti értékek
védelmét  támogató  oktatási,  nevelési,  szemléletformáló  programokat,  és  segítse  elő,  hogy  a
természeti  értékek  és  a  megismerésüket  szolgáló  programok,  ökoturisztikai  szolgáltatások
megfelelő módon jelenjenek meg a médiában;

7.  országos  védettség  alatt  álló  természeti  értékek  turisztikai  vagy  ezzel  összefüggő  bármely
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hasznosítása  kizárólag  a  Nemzeti  Park  Igazgatóságok  által  irányított  és  felügyelt  programok
keretében történhessen.

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

Az elmúlt évtizedekben jelentős elmozdulás történt a természeti értékek ökoturizmus keretében
történő  megismerése  és  megismertetése  érdekében.  Ezen  kedvező  folyamat  azonban  nem
feledtetheti azon hiányosságokat, amelyek miatt az ökoturizmus nem tudja betölteni eredendő
feladatát, és a célját képező természeti értékek veszélyeztetésével, állapotuk leromlásával járhat.
Időszerűvé  vált  az  ökoturizmussal  kapcsolatos  hazai  gyakorlat  felülvizsgálata,  valamint  a
természet  védelmével  összeegyeztethető  ökoturisztikai  tevékenységek  további  fejlesztése.  A
határozati  javaslat  az  ehhez  szükséges  főbb  beavatkozási  területeket  és  intézkedéseket
tartalmazza.
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