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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Az ENSZ Biodiverzitási és Ökoszisztéma-szolgáltatási 
Kormányközi Tudományos Testület legutóbbi globális jelentése tükrében hogyan jellemezhető
hazánk biológiai sokféleségének helyzete, alakulása?" 

Tisztelt Miniszter Úr!
Az IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services / Biodiverzitási és Ökoszisztéma-szolgáltatási Kormányközi Tudományos Testület) az 
ENSZ egyik független, kormányok közötti testülete, amely 2019. május 6-án tette közzé legutóbbi 
jelentését „Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services” címmel.

A több száz tudós közreműködésével és mintegy 15.000 tudományos és kormányzati forrásmunka 
alapján összeállított dokumentum riasztó képet fest a Föld élővilágának állapotáról és a 2005 óta 
eltelt időszak pusztításairól. Egymillió állat- és növényfajt fenyeget a kipusztulás közvetlen 
veszélye, sokkal többet, mint valaha az emberiség történelmében. Mindez azt mutatja, hogy a 
biológiai sokféleség védelméről szóló egyezmény által elfogadott stratégiai tervben szereplő, 2020-
ig elérendő célok (Aichi Biodiverzitás Célok) nagy része nem fog teljesülni. Ez elérhetetlenné teszi 
az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok (SDGs) mintegy felét is.

Magyarországon az Országgyűlés 2015-ben egyhangúlag fogadta el „A biológiai sokféleség 
megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló stratégiáját” (28/2015 (VI. 17.) OGY. határozat). 
Ennek végrehajtásáról azóta elkészült a „Félidős értékelés” is (AM, 2019).

„A biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló stratégiájának” Félidős 
értékelése szerint:

„Az élőhelyvédelmi irányelv hatálya alá tartozó élőhelytípusok csaknem 81 %-a nem kielégítő 
(59%) vagy rossz (22%) természetvédelmi helyzetű, míg a kedvező természetvédelmi helyzetű 



élőhelyek aránya csupán 19%. A közösségi jelentőségű élőhelytípusok 6,5%-a (46 élőhely-típusból 
3) esetében (pl. Euro-szibériai erdősztyepp-tölgyesek) a természetvédelmi helyzet tényleges romlása
figyelhető meg, a többi élőhely-típus természetvédelmi helyzetének megítélésében történt változás 
módszertani változásokra vagy az ismeretek bővülésére vezethető vissza.”

„A hazánkban rendszeresen előforduló közösségi jelentőségű - azaz az Európai Unió 
természetvédelmi irányelvei hatálya alá tartozó - fajok (243 madár- és 209 egyéb faj) esetében a 
gyakorlati védelmükhöz szükséges információk nem minden esetben állnak teljes körűen 
rendelkezésre, azonban elmondható, hogy ez az ismerethiány folyamatosan csökken. Az 
élőhelyvédelmi irányelv hatálya alá tartozó fajok csaknem 62%-a nem kielégítő (53%) vagy rossz 
természetvédelmi helyzetű (9%), míg a kedvező természetvédelmi helyzetű fajok aránya csupán 
36%. A fajok 2%-ának természetvédelmi helyzetéről pedig nem rendelkezünk megfelelő 
információkkal az értékelésükhöz. A 2007-es jelentéshez képest 2013-ban a fajok közel 5 %-a (208 
fajból 10 faj) esetében a természetvédelmi helyzet tényleges javulása volt tapasztalható (pl: rákosi 
vipera, mocsári kardvirág), míg közel 4 % (208 fajból 8 faj) esetében romlott a természetvédelmi 
helyzet (például: ürge, magyar nőszirom, óriás koraidenevér).”

„Hazánkban 1998 óta működik az NBmR, amely a magyarországi biológiai sokféleség állapotát és 
hosszú távú változásait kiválasztott komponensekkel, állandó helyszíneken, egységesített 
módszerekkel vizsgálja. Az NBmR működése keretében keletkezett adatok a TIR-be kerülnek, mely 
az élővilág-védelmi, biodiverzitás monitorozási, földtani, tájvédelmi, természetvédelmi terület- és 
vagyonkezelési stb. adatok komplex térinformatikai támogatással megvalósuló műszaki információs
rendszere.”

„2016-ban az MTA Ökológiai Kutatóközpont koordinálásával elkészült tanulmány tartalmazza az 
inváziós fajok terjedési útvonalainak átfogó elemzését és értékelését, mind a növény, mind az 
állatfajok tekintetében. A célkitűzés fontos eleme az egyes fajokra vonatkozó cselekvési tervek 
elkészítése és végrehajtása, melyek jogszabályban meghatározott határideje az uniós jegyzékre első 
körben felkerült fajok esetében 2019. augusztus 3. Ennek alapjául szolgálhat az előbbi tanulmány.”

Az IPBES globális értékelésében, a hazai stratégiában és a Félidős értékelésben foglaltak 
alapján a következő kérdésekkel fordulok Önhöz:

1. Annak tükrében, hogy „Magyarországon kb. 2200 magasabb rendű növény és kb. 42 000 állatfaj 
él, amelyek közül 1901 faj (733 növény és 1168 állat) áll természetvédelmi oltalom alatt. Ezek közül
87 növény-, illetve 186 állatfaj fokozottan védett. A növény és állatfajok mellett 58 gombafaj és 17 
zuzmófaj áll jogszabályi oltalom alatt.”, milyen átfogó, illetve részletes értékelés(ek) készültek 
hazánk faunája és flórája, élőhelyei sokféleségének és állapotának alakulásáról? (Hiszen a Félidős 
értékelés elsősorban csak a Közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek állapotának bemutatására 
szorítkozik.)

2. Az NBMR (Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer) sokéves működésének eredményeként 
egyes taxon-specifikus elemzéseken túl készültek-e átfogó összegzések, szintézis-riportok hazánk 
biológiai sokfélesége alakulásának bemutatása érdekében? Ha igen, ezen dokumentum(ok) hol 
elérhető(k)?
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3. Az inváziós fajok terjedésének visszaszorítása érdekében hol tart „az egyes fajokra vonatkozó 
cselekvési tervek elkészítése”? Elkészülnek-e 2019. augusztusra?

4. Az IPBES dokumentuma nagy figyelmet fordít a biodiverzitás szempontjából fontos termőtalajok
minősége/pusztulása, a vizes élőhelyek megfogyatkozása témakörökre.

A TIM (Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszer) sokéves működtetésének eredményeként
készült-e talajaink állapotváltozásának nyomon követését és értékelését célzó átfogó elemzés? Ha 
igen, hol elérhető?

5. A hírek szerint az agrártárca a Növény Diverzitás Központ és a Haszonállat-génmegőrzési 
Központ összevonásával 2019. június 1-jei hatállyal megalapítja a Nemzeti Biodiverzitás- és 
Génmegőrzési Központot. Milyen előnyökkel jár az összevonás/központosítás? Az elmúlt évek 
személyi és pénzügyi feltételei miképpen változnak majd (idősoros adatok alapján)? Mit tesz a tárca
az érdi Elvira majorban lévő, Európában egyedülálló gyümölcs génbank védelme, megőrzése, 
fejlesztése érdekében, tekintettel a tervezett szomszédos ipari parkra?

6. Tekintettel a biológiai sokféleség megőrzése terén növekvő feladatokra, tervez-e a Kormány 
intézkedéseket a feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges, felkészült személyi állomány 
helyreállítása, fejlesztése, a közigazgatási, hatósági, nemzeti parki munka feltételeinek érdemi 
javítása érdekében?

Tisztelettel várom felmerült kérdéseimre válaszát.

Budapest, 2019. május 9.

Tisztelettel:

Schmuck Erzsébet

LMP
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