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Európai helyzet (1) 
 Adottságok: 

 mozaikos és erős emberi hatásnak kitett területek 

 mező-, erdő-, és halgazdálkodási ágazatok hatása nagy 

 Az európai biodiverzitás csökken. 

 Natura 2000-es fajok és élőhelyek állapota: 

 madárfajok 52%--a 

 a többi uniós faj 23%-a  

 élőhelyeknek csak 16%-a kedvező helyzetű  

 Veszélyeztető tényezők: 

 az élőhelyek csökkenése, degradációja és fragmentációja,  

 az inváziós idegenhonos fajok terjedése,  

 a nitrogén szennyezés  

 klímaváltozás növekvő hatása 



Európai helyzet (2) Lépések 

 Natura 2000 hálózat kijelölése (az összterület 18%-a) 

 Élőhelyrekonstrukciók (LIFE, ERFA) 

 Zöld infrastruktúra stratégia, 2013 

 Inváziós idegenhonos fajok visszaszorítására 

rendelet, 2015 

 Természetvédelmi szempontok más ágazatok (mező-, 

erdő-, víz-, halgazdálkodás) stratégiáiba integrálása 

megkezdődött  

 támogatások (Pl.  EMVA, Európai Tengerügyi és 

Halászati Alap) 

 

 

 







 





MME MTÉT kiadvány, 2015 





Hazai helyzet 
 Jellemzők: 

 Pannon Biogeográfiai Régió  

 Az ország területének 21,4%-a Natura 2000 terület 
 Uniós jelentőségű fajok 36%-a és az élőhelyek 19%-a kedvező 

helyzetű  
 mezőgazdasági tevékenységhez kötődő valamennyi közösségi jelentőségű 

élőhelytípusnak, míg az erdei élőhelytípusok több mint háromnegyedének a 
természetvédelmi helyzete rossz vagy nem kielégítő 

 Magas Természeti Értékű Területek (27 db) 
 Idegenhonos inváziós fajok : 41 növényfaj és 35 állatfaj 

természetvédelmi szempontból veszélyes 
 Fragmentálódás szempontjából Magyarország az uniós 

középmezőnyben 

 Stratégiák: 2015-2020 

 Nemzeti Biodiverzitás Stratégia 

 Nemzeti Természetvédelmi Alapterv 

 

 

 

 



Javaslatok 

1. Degradált élőhelyek rekonstrukciója – források biztosítása 

2. A zöld infrastruktúra (ZI) hálózat fejlesztése 

3. A természetközeli erdő-, mező, vad- és halgazdálkodás, az 
ökoturizmus további ösztönzése 

4. A nemzeti park igazgatóságok (NPI-k) megerősítése 

5. A természetvédelmi hatóságok megerősítése 

6. Az ipari/szolgáltató nagyvállalatok és a természetvédelmi 
szektor együttműködésének elősegítése , tv-i szempontok 
beépítése a vállalati működésbe 

7. Az ökoszisztéma szolgáltatások (ÖSZ) koncepció integrálása 
az ágazati stratégiákba, tervezési, statisztikai, számviteli és 
támogatási rendszerekbe 

8. A természet védelmét szolgáló civil szervezetek megerősítése 

9. Az állampolgárok, a helyi közösségek bevonása 
természetvédelembe 

 

 

 

 



 

 

 

Uniós 
finanszírozású 

programok 

Fő természetvédelmi 
célok 

Rendelkezésre 
álló forrás  

2007-2013 

Rendelkezésre 
álló forrás 
2014-2020 

LIFE (+) 
(Természet- és 
biodiverzitás) 

Faj- és élőhelyvédelem 
(Natura 2000) 

Kb. 11 Mrd. Ft  

 

Kb.  13-15 Mrd. 
Ft 

Nemzeti 
fejlesztési tervek 

Ökoturizmus 

Természetvédelem 
(KEOP és KEHOP) 

Vízgazdálkodás és 
természetvédelem: 

kb.  8-10 Mrd. Ft 

Kb.46 Mrd. Ft 

kb. 16 Mrd. Ft. 

? 

Kb. 36 Mrd. Ft 

? 

Európai Területi 
Együttműködés 
(ETE) 

Együttműködés,  PR; 
infrastruktúra fejlesztés, 
kezelési tervek 

n.a. n.a. 

Vidékfejlesztési 
Programok 

Agrár-
környezetgazdálkodási, 
erdő-környezetvédelmi 
kifizetések, erdei 
ökoszisztémák ,Natura 
2000 kifizetések 

Kb. 460 Mrd. Ft. Kb. 330 Mrd. Ft 



Nemzeti parki termék védjegy 

 http://nemzetiparkitermek.hu 
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A nemzeti park igazgatóságok létszámának 

alakulása 2001-től 2015-ig  
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A nemzeti park igazgatóságok megvalósult költségvetése 

forrás oldalának változása 2000-2015-ig a főbb bevételi 

kategóriák szerinti bontásban  
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Ökoszisztéma szolgáltatások koncepciója  
Forrás: MEA, 2003.. magyar változatot szerkesztette: Kelemen Eszter 
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Köszönöm a figyelmet! 

 


