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1. A kijelölt területek hálózatának fejlesztése: 

• 2006. szeptembere óta 8 db terület védetté nyilvánításáról szóló miniszteri rendelet 
született meg, összesen 3.254 ha-ral növelve a védett természeti területek kiterjedését: 

o A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 44/2006. (XI.17.) KvVM rendelete a 
Szeghalmi Kék-tó természetvédelmi terület országos jelentőségű védett 
természeti területté történő átminősítéséről és természetvédelmi kezeléséről. 
(kiterjedése: 112,1 ha) 

o A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 9/2007. (III. 30.) KvVM rendelete az 
Érdi Kakukk-hegy természetvédelmi terület létesítéséről (kiterjedése: 9,3 ha) 

o A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 10/2007. (III. 30.) KvVM rendelete a 
Mura-menti Tájvédelmi Körzet létesítéséről (kiterjedése: 1904,1 ha) 

o A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelete a 
Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá 
nyilvánításáról (kiterjedése: 452,2 ha) 

o A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 12/2007. (III. 30.) KvVM rendelete a 
Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület létesítéséről és 
erdőrezervátummá nyilvánításáról (kiterjedése: 331,7 ha) 

o A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 14/2007. (III. 30.) KvVM rendelete a 
Belsőbárándi-tátorjános természetvédelmi terület létesítéséről (kiterjedése: 
49,7 ha) 

o A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 15/2007. (III. 30.) KvVM rendelete a 
Bölcskei-nőszirmos természetvédelmi terület létesítéséről (kiterjedése: 111,2 
ha) 

o A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 16/2007. (IV. 20.) KvVM rendelete a 
Tardi-legelő természetvédelmi terület létesítéséről (kiterjedése: 283,9 ha) 

  

• Az erdőrezervátum-hálózat 2 új területtel bővült (Bükkhát erdőrezervátum és 
Kelemér-Serényfalva erdőrezervátum) összesen 784 hektár kiterjedésben. 

• A védetté nyilvánító jogszabály tárcaközi egyeztetésének szakmai előkészítése 
megtörtént három újabb terület védetté nyilvánítása terén: 

o Márkházapusztai fás legelő TT (kiterjedése: 273,2 ha) 

o Sümegi Fehér-kövek TT (kiterjedése: 307,9 ha) 

o Ny-Mecsek TK (új védetté nyilvánítás 9379,7 ha + 950,6 ha már védett 
természeti terület csatolása) 

• 1995. évi XCIII. törvény alapján 1996-ban megindult és várhatóan 2010. év végén 
lezárul a természetvédelmi célú földvásárlás (volt szövetkezeti földhasználatú védett 



és védelemre tervezett földrészletek állami tulajdonba vétele és nemzeti park 
igazgatósági vagyonkezelésbe kerülése). Számottevő eredménynek számít az állami 
tulajdonú, más szervek vagyonkezelésében lévő, feladatellátásukhoz már nem 
szükséges, de természetvédelmi szempontból fontos területek vagyonkezelői jogának 
átvétele a nemzeti park igazgatóságok számára, pl. Honvédelmi Minisztériumtól, 
vízügyi szervektől. Jelentős a Natura 2000 hálózatba tartozó, védetté nyilvánítási 
eljárás alatt álló, elsősorban uniós pályázati pénzek felhasználásával történő 
földvásárlással állami tulajdonba kerülő területek kiterjedése is. A jelenleg is 
folyamatban lévő földvásárlások, területátvételek 2007. év végéig várhatóan több ezer 
hektár terület nemzeti park igazgatóság vagyonkezelésébe kerülését jelentik. 

• A különböző természetvédelmi célokra kijelölt területek kiterjedésének növelése, az 
azokon teljesítendő természetvédelmi követelmények megvalósulásának elősegítése, 
valamint a lakosság és a természetvédelemmel foglalkozó szervezetek széles körű 
tájékoztatása érdekében kihirdetésre kerültek az Európa Diplomával rendelkező 
területek és a magyarországi bioszféra-rezervátumok, továbbá a rájuk vonatkozó 
rendelkezések. (Az Európa Diplomával rendelkező területekről szóló 8002/2006. (K. 
V. Ért. 8.) KvVM téjékoztató, az Európa Diplomával rendelkező területekről szóló 
9/2007. (k. V. Ért. 4.) KvVM utasítás, a magyarországi bioszféra-rezervátumokról 
szóló 7/2007. (III.22.) KvVM rendelet és a bioszféra-rezervátumokról szóló 9/2007. 
(K.V.Ért.4.) KvVM utasítás.) 

 
2. Megfelelés az EU jogszabályai és a Magyarország által aláírt - különös tekintettel a 
2010-es célok elérését elősegítő - nemzetközi természetvédelmi egyezmények 
előírásainak: 

• 2007. február 2-án került megrendezésre a Vizes Élőhelyek Világnapja, amelynek 
alkalmával Magyarország és Szlovákia természetvédelmi kormányzati vezetői aláírták 
azt a nyilatkozatot, miszerint az Ipoly menti, egymással határos, de egymástól 
függetlenül létrehozott ramsari területeket is a jövőben határon átnyúló területként 
kívánják kezelni: ennek megvalósításához a két ország természetvédelmi szervei a 
jövőben harmonizálják területkezelési, védelmi, oktatási tevékenységüket. 

 
3. A természetvédelem jogi és gazdasági helyzetének javítása: 

• A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kiemelt figyelmet fordít a biológiai 
sokféleség csökkenésének megállítására az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-
2013) keretében is. Ezt mutatja az is, hogy az ország vonatkozó ágazati operatív 
programjában (Környezet és Energia Operatív Program) külön prioritási tengelyként 
szerepel a természetvédelem (Természeti értékeink jó kezelése prioritás), amely 
elsősorban védett és közösségi jelentőségű természeti értékek megőrzésére, 
fejlesztésére irányuló fejlesztéseket hivatott támogatni. 

 
4. A 2010-es biodiverzitás célok megismertetése a lakossággal: 

• A "Zöld Óvoda" programrendszer 2006. szeptemberében indult útjára, amelynek első 
lépéseként 109 óvoda kapott "zöld óvoda" címet. 



• 2007. márciusi leadási határidővel meghirdetésre került az "Ökoiskola" cím 
elnyerésének pályázati rendszere. A címek kiosztására 2007. június 1-én a 
Városmajori Gimnáziumban kerül sor. 64 új iskola belépésével 272- re nőtt az 
ökoiskolák száma. 

• A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet a KvVM-mel együttműködésben 
megkezdte a Környezettudatos Szakképző Intézetek hálózatának kialakítását. A 
hálózatnak jelenleg 62 regisztrált tagja van. 

 
5. Fajok és élőhelyek védelme, kezelése: 

• A már elfogadott fajmegőrzési tervek megvalósítása mellett négy újabb terv 
előkészítése van folyamatban: 

o Nyugati földikutya; 

o Mocsári teknős; 

o Vidra; 

o Sulyom. 

• A KvVM Természet- és környezetmegőrzési szakállamtitkársága 2006-ban elnyert 
egy Átmeneti Támogatás pályázatot, amelynek keretében (összesen 1,02 millió EUR 
értékben) bizonyos közösségi jelentőségű (Natura 2000) fajok és élőhelyek 
monitorozási rendszere és Natura 2000 területek fenntartási terve kerül kidolgozásra. 

• A Countdown 2010 programhoz való csatlakozásunk óta két védett természeti terület 
kezelési terve került elfogadásra: 

o Szeghalmi Kék-tó TT (44/2006. (XI. 17.) KvVM rendelet); 

o Kámoni Arborétum TT (43/2006. (XI. 13.) KvVM rendelet). 

• Az 1. pontban felsorolt védetté nyilvánításokkal egyidejűleg e területek 
természetvédelmi kezelési tervei is megjelentek.  

• A Countdown 2010 programhoz való csatlakozásunk óta 3, már korábban védetté 
nyilvánított természeti terület természetvédelmi kezelési tervének jogszabályi 
kihirdetése történt meg: 

o Szeghalmi Kék-tó TT (44/2006. (XI. 17.) KvVM rendelet); 

o Kámoni Arborétum TT (43/2006. (XI. 13.) KvVM rendelet); 

o Dénesmajori Csigás-erdő TT (13/2007. (III. 30.) KvVM rendelet). 

• A természetvédelmi kezelési terv tárcaközi egyeztetésének előkészítése megtörtént a 
Rudabányai őshominida lelőhely TT és a Szénások Európa diplomás terület (A Budai 
Tájvédelmi Körzet része) esetében. 

 


