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A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló, T/1498 . számú törvényjavaslat
költségvetési elő irányzataihoz — a Házszabály 94 . §-ában foglaltaknak megfelelően —

módosító javaslato t

terjesztek elő .

- A törvényjavaslat 2011. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) — a túloldal i
részletezés
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Javaslat a 2011. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió

forintban, egy tizedessel)
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XII . VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

14 Nemzeti park igazgatóságok [2 479,71 +521,0 3 000,7

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [281,8[
+300,0 581 8

2 Felújítás [58,61
+221,0 279 6

20 Fej ezeti kezelésű elő irányzatok

2

18 Natura 2000 korlátozások kompenzációja +1 000,0 +1 000,0 1,000,0 1 000, 0

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
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1 Vállalkozások költségvetési befizetései

9 Ökoad ó

2 Környezetterhelési díj [9 500,0] +1 521,0 11 021,0

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.



INDOKOLÁS

Kiadásnövelés: XII.14 Nemzeti park igazgatóságok
A nemzeti parki intézményrendszer kezeli az ország egyik legnagyobb vagyonát, az orszá g
mintegy 10 százalékára kiterjedő , védelemre érdemes, természetközeli ökoszisztémá k
összességét . Ennek az intézményrendszernek páratlan felel őssége van abban, hogy az utánunk
következő nemzedékek számára meg tudjuk őrizni azt a természeti örökséget, amivel
Magyarország az új évezredbe lépett . Korántsem mindegy tehát, hogy milyen lehetőségek és
kényszerek között tudja ellátni ezt a feladatot . Azt a feladatot, ami nem csupán sok tízezer hektá r
terület kezelését, adott esetben az azon való megfelelő gazdálkodást (például legeltetés, kaszálá s
megszervezését, stb) jelenti, hanem a rájuk bízott terület felügyeletére, megőrzésére, egye s
szabálysértési eljárásokban való illetékességre, a látogatók vezetésére, tájékoztatására ,
környezeti nevelési feladatokra, tudományos felmérésekre, szakértői közreműködésre egyes
eljárásokban, és még sok minden egyébre is kiterjedt a védett területek mintegy 1 milli ó
hektárján . A feladat komplexitása és sokszínűsége révén óriási teher nehezedett a nemzeti
parkok szervezetére.
Az elmúlt években ugyanakkor az egész környezet- és természetvédelmi intézményrendszer a
folyamatos forráskivonás és leépítés terepe volt . Ennek eredményeképpen a nemzeti parkok is a
működőképesség határára jutottak. Az előző kormányzat ráadásul nem csak csökkentette a
költségvetésüket, de arra ösztönözték őket, hogy működésük költségeit minél nagyobb arányban
saját bevételekből termeljék ki. Ennek következtében a nemzeti parkok a természetvédelm i
szempontokkal szemben egyre inkább a bevétel-maximalizálás célját kellett, hogy szemük el őtt
tartsák. Olyan gazdálkodási formák bevezetésére, intézkedések meghozatalára kényszerültek ,
amelyeket időnként nem a védett értékek megőrzése, hanem a bevételkényszer indokolt . Ennek
véget kell vetni . A jövő évi költségvetés tervezetében a nemzeti parkok teljes költségvetés e
ugyan valamelyest növekszik, ám ez a növekmény szinte kizárólag az elvárt saját bevéte l
növekedéséb ől származik, azaz tovább erősíti a korábbi, nem kívánatos folyamatokat . Ennek
elkerülésére a betervezett kiadási összeg megtartása mellett a növekményt a költségvetés i
támogatásból javasoljuk fedezni, ahelyett, hogy a saját bevételekre vonatkozó elvárást emelnék .

Kiadásnövelés: XII.20.2.18 Natura 2000 korlátozások kompenzációj a
A természeti rendszerekben megtestesülő örökségünk megóvása csak komplex, a
területfejlesztésre, mezőgazdaságra, infrastrukturális programokra és más területekre is kiterjedő
programok révén lehetséges . A természetvédelmi törvény által védett területekkel részbe n
átfedésben, az ország területének 21 százalékára terjed ki az Európai Unió él őhelyvédelmi é s
madárvédelmi irányelveinek alapján kialakított közösségi jelentőségű természeti területek
hálózata, az ún. Natura 2000 hálózat . Ezeken a területeken a kijelölést indokló, közösségi
jelentőségű fajok és élőhelytípusok megőrzése érdekében kötelez ő intézkedéseket tenni . Az
előírás az, hogy ezek az intézkedések ne elsősorban tiltások legyenek, hanem a megfelel ő
természetkímél ő gazdálkodási formák támogatása, és az elengedhetetlen korlátozások a helyben
gazdálkodók méltányos kompenzációjával járjanak, amire az EU biztosít forrásokat . Azonban a
két természetvédelmi irányelv, a Madárvédelmi- és az Élőhelyvédelmi Direktíva átültetése a
hazai jogrendbe az utolsó pillanatra maradt, a területek szakmai alapon történ ő kijelölése és az
érintettek (földtulajdonosok és földhasználók) tájékoztatása elégtelenül valósult meg . A Natura
2000 kompenzációs támogatások kifizetése elégtelenül, részlegesen valósult meg, a
gyepterületeken életszerűtlenül, általános, az ország valamennyi gyepterületén alkalmazand ó
földhasználati feltételeket meghatározva, az erd őterületeken pedig sem hatósági, sem pedi g
szerződéses kompenzációs intézkedést nem vezettek be a nem védett Natura 2000 erd őkben
található élőhelyek és fajok kedvez ő természetvédelmi helyzetének megóvására . A Natura 2000



kompenzációs támogatások kifizetésének elmaradása egyrészt igazságtalan az ilyen területek
tulajdonosaival szemben, másrészt lehetetlenné teszi a természetvédelmi célkit űzések
megvalósítását, harmadrészt pedig fölösleges feszültséget, ellenségeskedést gerjeszt az Európa i
Unió intézményrendszere és természetvédelmi intézkedéseivel szemben . Mivel az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program megfelel ő támogatási jogcímei keretében nem történt
meg a Natura 2000 program kompenzációj ára szánt kifizetések fedezetének megteremtése, a
környezetvédelmi célel őirányzatok között külön sorban javasoljuk a Natura 2000 kompenzáció s
támogatásokra 1000 millió forint el őirányzását .

Bevételnövelés : XLII .1 .9.2 Környezetterhelési díj
Egy fenntarthatóbb gazdaság megteremtéséhez elengedhetetlen, hogy a gazdálkodó k
megfizessék a környezet használatának valós költségeit . A díj emelése emellett a takarékosabb ,
tisztább gazdálkodásra is ösztönöz . A környezetterhelési díj emelése így tisztább környezet és a
tisztább termelés versenyelőnyének támogatását jelenti a piacon .

Budapest, 2010 . november 18 .
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