
Idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos 

együttműködés a hatóságok és a nemzeti park 

igazgatóságok között 
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Az együttműködés jogszabályi alapjai 
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408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet az idegenhonos inváziós fajok 

betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 

megelőzéséről és kezeléséről 

 

 

A megyei kormányhivatal illetékes 

járási hivatala ellátja 

- 14. cikk szerinti adatgyűjtéssel 

és adatrögzítéssel kapcsolatos 

feladatokat 

 

 

A nemzeti park igazgatóság 

közreműködik 

- a korai észleléssel kapcsolatos 

adatgyűjtési és adatrögzítési 

feladatok végrehajtásában 

Jó gyakorlat: DINPI adatainak rendszeres átadása a széles körben 
elterjedt fajok esetében, újonnan fellelt, nem széles körben elterjedt 
fajok /populációk tekintetében eseti, lehetőség szerint haladéktalan 
adatbejelentés. 
 



Az együttműködés gyakorlati példái 
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Jó gyakorlat: DINPI adatainak rendszeres átadása a széles körben 
elterjedt fajok esetében, újonnan fellelt, nem széles körben elterjedt 
fajok /populációk tekintetében eseti, lehetőség szerint haladéktalan 
adatbejelentés. 
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408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet az idegenhonos inváziós fajok 

betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 

megelőzéséről és kezeléséről 

 

 

A megyei kormányhivatal illetékes járási 

hivatala ellátja  

- 17. cikk invázió kezdeti szakaszában 

gyors kiirtásra vonatkozó intézkedések 

elrendelésével és ellenőrzésével kap- 

csolatos feladatokat 

 

 

A nemzeti park igazgatóság 

közreműködik 

- az invázió kezdeti 

szakaszában gyors kiirtásra 

vonatkozó intézkedések 

végrehajtásában 

Jó gyakorlat: NP elvégzi a terepi állományfelmérést, kiirtás módjára 
javaslatot ad, természetvédelmi kitételeket ajánl, részt vesz a 
kivitelezésben ? 
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Jó gyakorlat: NP elvégzi a terepi állományfelmérést, kiirtás módjára 
javaslatot ad, természetvédelmi kitételeket ajánl, részt vesz a 
kivitelezésben ? 
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408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet az idegenhonos inváziós fajok 

betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 

megelőzéséről és kezeléséről 

 

 

A megyei kormányhivatal illetékes 

járási hivatala ellátja  

- 19. cikk szerinti kezelési 

intézkedések elrendelésével 

kapcsolatos feladatokat 

 

 

A nemzeti park igazgatóság 

közreműködik 

- kezelési intézkedések 

végrehajtásában, ha az nem 

tartozik más hatóság feladat- és 

hatáskörébe  

Jó gyakorlat: NP elvégzi a terepi állományfelmérést, kezelési 
intézkedésre javaslatot ad, természetvédelmi kitételeket ajánl, részt 
vesz a kivitelezésben ? 
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Jó gyakorlat: NP elvégzi a terepi állományfelmérést, kezelési 
intézkedésre javaslatot ad, természetvédelmi kitételeket ajánl, részt 
vesz a kivitelezésben ? 
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408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet az idegenhonos inváziós fajok 

betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 

megelőzéséről és kezeléséről 

 

 

A megyei kormányhivatal illetékes 

járási hivatala ellátja  

- 20. cikk szerinti helyreállítási 

intézkedésekkel kapcsolatos 

feladatokat 

 

 

A nemzeti park igazgatóság 

közreműködik 

- a sérült ökológiai rendszerek 

helyreállításában és a 

helyreállítás végrehajtásának 

ellenőrzésében 

Jó gyakorlat: még nem volt rá esetünk, ? javaslatot teszünk a 
helyreállítás módjára, részt vesz az igazgatóság a kivitelezésben ? 
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A nemzeti park igazgatóság kezdeményezheti az invázió kezdeti 

szakaszában szükséges gyors kiirtásra vonatkozó intézkedéseket. 

Jogszabály nem tiltja egyéb esetekben sem az intézkedések 

kezdeményezését: 

- jelentős természeti érték veszélyeztetettsége esetén 

- nem széles körben elterjedt inváziós faj esetén 

- valamilyen szempontból kiemelt inváziós faj esetén 

 

 

   

408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet az idegenhonos inváziós fajok 

betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 

megelőzéséről és kezeléséről 
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