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Tárgy: Válasz a K/186 . számú írásbeli kérdésre .

Tisztelt KépviselőÚr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján K/186 .
számon, „Miért nem hallják meg az Őrségben élők hangját?” címmel hozzám benyújtott írásbel i
kérdésére a következ ő választ adom .

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban : Igazgatóság) munkatársai a nemzeti park
2002-es megalakulása óta törekednek a helyi lakossággal való harmonikus kapcsolatra . Az
Igazgatóság a kezelésében lévő gyepterületek fenntartására mintagazdaságot hozott létre, ahol
munkatársai szaktanácsadással állnak a helyi gazdák rendelkezésére . Számos alkalommal
szerveztek aranykalászos tanfolyamot, illetve motorfűrész-kezelő i tanfolyamot . Az országban
egyedülállóan állat-kihelyezési programot indítottak a helyi gazdák segítésére, melynek keretébe n
immár 110 magyartarka marhát biztosítottak a gazdálkodóknak . Ezek mellett segítenek a
gazdálkodási naplók vezetésében, a földhasználati, tápanyag-gazdálkodási tervek készítésében ,
tenyészbikát biztosítanak a fedeztetéshez, rendszeresen kölcsönöznek különböző eszközöket,
amelyekkel az induló kisgazdaságok nem rendelkeznek (p1 . digitális állatmérleg, mobil karám,
állatszállítási eszközök) .

Az Igazgatóság kezdeményezésére indult el lassan másfél évtizede a Tökfesztivál, mely szinté n
jelentős mértékben segíti – els ősorban a szállásadással és vendéglátással foglalkozó – helybe n
lakókat, és közösségi rendezvényeknek (falunapok, kulturális- és sportrendezvények) is rendszeres
részvevői és segítői. A felsoroltak mellett erdészeti tevékenységben is igyekeznek segíteni a
kisgazdálkodókat . Segítséget nyújtanak területkimérésekben, a fahasználatok el őkészítése során a
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faegyedek kijelölésében, fatömegbecslésben, hatósági űrlapok kitöltésében, szaporítóanyag
beszerzésében, az Igazgatóság őrszolgálata pedig számos esetben észlelt — többek között
kistulajdonosokat is megkárosító — illegális fakitermeléseket .

Ugyancsak a helyi lakossággal való együttműködést szolgálja, hogy az Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóságnál került sor legelőször a nemzeti parki termék cím átadására . Az Igazgatóság tartj a
fenn a Pityerszeri Népi Műemtékegyüttest, az őrség legjelentősebb turisztikai célpontját, melynek
színvonalas működtetése meghatározó szerepet játszik a térség idegenforgalmában .

Összefoglalva: az Igazgatóság a helyben élőkkel együttműködve látja lehetőségét annak, hogy a
rábízott természetvédelmi és idegenforgalmi feladatokat a lehet ő legszínvonalasabban tudja
teljesíteni .

Az Igazgatóság az elmúlt évek során egyetlen helyszíni bírságot sem rótt ki helyben lakókra ,
egyéb bírságok kiszabására pedig nincs is jogosítványa . Az Őrségi Nemzeti Park területén
semmilyen egyedi, helyi szabályozás nincsen, az itt élőknek ugyanazon normáknak kell
megfelelniük, mint az ország bármely más védett természeti területén lakóknak .

Képviselő Úr egyszer már megfogalmazott hasonló kérdést, de ahogyan a mostani esetben, úg y
akkor sem tartalmazott konkrét kifogásokat a beadványa .

Fentiek alapján javaslom, hogy keresse fel az Igazgatóságot és közvetlenül jelezze az Önhö z
érkező panaszokat, hogy azokat szükség esetén orvosolni lehessen .
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