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Tisztelt Elnök Úr!

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „a
természetvédelem jogi és intézményi feltételeinek fejlesztéséről” címmel a mellékelt határozati
javaslatot kívánom benyújtani.



...../2018. (.....) OGY határozat 

a természetvédelem jogi és intézményi feltételeinek fejlesztéséről

Természeti örökségünk, táji és biológiai sokféleségünk globális és nemzeti kultúránk szerves része,
melynek  megőrzése  a  fenntartható  fejlődés,  a  társadalmi  jóllét  egyik  alapfeltétele.  Az  ellátó,
szabályozó,  kulturális  és  támogató  ökoszisztéma-szolgáltatások  nélkül  életünk  ellehetetlenülne,
ezért  megkülönböztetett  felelősségünk  és  érdekünk  az  élet  természeti  alapjainak  megőrzése  és
védelme. Környezeti mutatók sokasága bizonyítja, hogy bár az utóbbi évtizedekben sokféle módon
törekedtünk a természeti értékekkel és erőforrásokkal való helyes gazdálkodásra, de ez még nem
elégséges, így további lépéseket kell tenni, intézkedéseket kell hozni. Az Országgyűlés ezért felkéri
a Kormányt, hogy:

1. jogi, gazdasági eszközökkel és az intézményrendszer erősítésével, fejlesztésével is segítse elő
természeti örökségünk megőrzését, és ahol kell és lehet, annak helyreállítását;

2.  biztosítsa  a  törvény erejétől  fogva védett  természeti  területek,  a  Nemzeti  Ökológiai  Hálózat
elemei, a Közösségi Jelentőségű Natura 2000 területek jó ökológiai állapotban tartását, illetve ezen
állapot elérését;

3.  a  védett  területek  kiterjedése  és  védettségi  foka  nem  csökkenthető,  beépítése  ne  legyen
engedélyezhető;

4.  jogszabályban kell  rögzíteni,  hogy a természeti  területek (erdő, gyep, nádas, vizes területek),
valamint a termőföld mennyisége és minősége az azzal való gazdálkodás eredményeként ne, vagy
csak a közérdekből elkerülhetetlen módon csökkenhessen;

5. a védelem – és ezzel együtt a területhasználat, területkezelés – szabályozása és ellenőrzése, a
helyes gyakorlat támogatása és a helytelen követelmények szerinti módosítása terjedjen ki a nem
védett  természetközeli  és  az  egyéb  területekre,  azok  típusos  sajátosságait  követve  biztosítandó
ökoszisztéma szolgáltatásaik megőrzését vagy helyreállítását. A nem védett természeti területekre is
meg kell állapítani és ellenőrizni kell a kezelés-fenntartás minimális minőségi előírásait;

6. a szabályozásnak ki kell terjednie az egyes élőhelytípusoktól a táji szintű szabályozásig;

7. átfogó tájvédelmi szabályozásra, tervekre és intézkedésekre, nemzetközi együttműködésre van
szükség a Kárpát medence, a pannon táj (biogeográfiai régió) értékeinek megőrzése érdekében;

8.  tekintettel  arra,  hogy még a védett,  illetve az EU Natura 2000 hálózatába tartozó területeink
jelentős  része  sincs  jó  ökológiai  állapotban,  a  folyamatot  felgyorsítva,  a  szükséges  feltételeket
biztosítva gondoskodni kell a kezelési és fenntartási tervek mielőbbi kihirdetéséről, a fajvédelmi
tervek  készítésének  felgyorsításáról  és  végrehajtásáról,  az  ennek  megfelelő  területkezelésről  és
annak ellenőrzéséről;

9.  a  természeti  értékek  helyzete,  veszélyeztetettsége  és  a  beavatkozás  környezet-  és
költséghatékonysága mérlegelésével összeállított  prioritási  lista alapján élőhelyrehabilitációs és -
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rekonstrukciós programokat kell folytatni;

10. Natura 2000 területen csak a védelmi előírások betartása esetén lehessen támogatást kapni;

11.  az  erdőtörvényt  úgy  kell  módosítani,  hogy  az  elsődlegesen  a  közjót  és  a  tartamos
erdőgazdálkodás céljait szolgálja;

12.  gyepvédelmi  törvény  megalkotásával  és  céltudatos  agrár-környezetgazdálkodási  támogatási
rendszerrel  is  elő  kell  segíteni  a  rohamosan  csökkenő  gyepterületek  bővítését  és  többcélú
hasznosítását;

13. biztosítani kell a még meglévő vizes élőhelyek megőrzését, és programot kell  indítani ezen
élőhelyek bővítésére, helyreállítására;

14. kiemelt figyelmet kell fordítani az erdő- és gyepgazdálkodás megfelelő, a természetvédelmet, az
ökoszisztéma-szolgáltatások  teljességét  előtérbe  helyező  szakmai  irányítására  és  az  ehhez
kapcsolódó jogi- és gazdasági szabályozásra;

15. az állami erdőket állami tulajdonban, a védett természeti területeken lévő erdőket nemzeti parki
kezelésben kell tartani, és erősíteni közjóléti, természetmegőrzési szerepüket;

16. fejleszteni kell a natúrparki hálózatot;

17. a természeti értékek függvényében és annak feltételeivel biztosítani kell a szabad hozzáférést,
látogatást a védett és nem védett területeken. Tulajdonviszonytól függetlenül a természetjárók elől
az erdők nem keríthetők el;

18. az éghajlatváltozás, a vízkészleteinket érő várható kedvezőtlen hatások miatt a védett területek
és a természeti erőforrások hatékony védelme érdekében a Kormány működjék együtt a környező
országokkal, szorgalmazza a határon közvetlenül átnyúló védett területek hálózatának létrehozását,
kezelését, amelynek alapja az EU ökológiai hálózata, valamint tegye meg a természeti területek
ökológiai  vízigényének kielégítését  segítő  intézkedéseket,  továbbá segítse  elő az alkalmazkodás
tudományosan alátámasztott feladatainak megvalósítását;

19. a természetvédelmi kezelés elválaszthatatlan az ezt elősegítő célzott kutatásoktól, így ezekhez
biztosítani kell a szükséges kereteket és feltételeket. Emellett a nemzeti parkok munkájában még
nagyobb figyelmet és támogatást kell kapjon a természeti ismeretek átadása, a környezeti nevelés,
szemléletformálás;

20. a védett területek kezelését, az azon való gazdálkodást és a védelmi célú hatósági feladatokat
teljes mértékben szét kell választani és a természetvédelmi hatóság érdekérvényesítési lehetőségeit
helyre kell állítani;

21.  az  állami  természetvédelem  rendszerét,  tevékenységét  az  állami  költségvetésnek  kell
finanszíroznia. Ez azt jelenti, hogy alapvetően nem az agrártámogatási rendszerek bevételeiből, nem
a turisztikai bevételekből, a bérleti díjak bevételéből és nem a pályázatok sorozatából kell a nemzeti
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park  igazgatóságoknak  elvégezni  feladataikat.  Az  állami  költségvetésben  kell  a  működésüket
biztosítani;

22.  az  állami  természetvédelem  működésének  személyi  feltételeit,  javadalmazását,
teljesítőképességét a létszám és a kompetenciák növelésével javítani szükséges, beleértve a kutatási,
szakmai, ellenőrzési, projektvégrehajtói, őrszolgálati és ökoturisztikai, környezeti nevelési feladatot
végző személyi állományt;

23.  az  állami  természetvédelmi  feladatok  ellátásában  megfelelő  együttműködési,  intézményi  és
pénzügyi lehetőségeket kell biztosítani a zöld civil szervezeteknek.

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

Az elmúlt  időszakban jelentős társadalmi,  gazdasági,  intézményi  és finanszírozási változások
következtek  be  az  állami  természetvédelemben,  sok  esetben  nem  előre  mozdítva,  hanem
visszavetve a korábbi törekvéseket. A XXI. század környezeti kihívásai és a változó társadalmi
igények mind ezekkel együtt a szakmai, jogi és intézményi feltételek, a finanszírozás jelentős
javítását és az előrelátható keretek biztosítását teszi szükségessé.

A  természetvédelem  hatékony  működéséhez  szükséges  egyes  jogszabályok  (természeti
erőforrások  védelmét  szolgáló  egyéb  törvények,  pl.  erdőtörvény,  vízgazdálkodási  törvény,
halászati  törvény)  az  utóbbi  években  jelentősen  módosultak,  és  sajnos  nem  érvényesítik
megfelelően sem a jelenkor, sem a jövő nemzedékek elvárásait természeti javaink megőrzése
érdekében. Hasonló folyamat figyelhető meg a hatósági rendszer, az intézményi feltételek és a
finanszírozás tekintetében is. Az Alaptörvényben rögzítettek érvényesítése, természeti értékeink
hatékony  védelme  érdekében  elengedhetetlen  a  természetvédelem  feltétel-  és
eszközrendszerének átfogó felülvizsgálata és fejlesztése, melynek főbb beavatkozási területeit és
intézkedéseit a határozati javaslat tartalmazza.
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