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Bevezetés
„Milyen bonyolult, váratlan kapcsolatok és korlátok állnak fenn azok között az
élőlények között, amelyek egy adott vidéken együtt kell küzdjenek.”
Charles Darwin: A fajok eredete

• Az emberi élet és minden emberi tevékenység ökoszisztémákon alapul.
• Az általuk biztosított javak és szolgáltatások létfontosságúak a jólét
fenntartásában, valamint a jövőbeli gazdasági és társadalmi fejlődéshez.
• Az emberi tevékenységek azonban rombolják a biológiai sokféleséget és
megváltoztatják az egészséges ökoszisztémák azon képességét, hogy a
javak és szolgáltatások e széles körét nyújtani tudják.
• A biológiai sokféleség nagyarányú csökkenésének következményei
súlyosan veszélyeztetik az emberi jogokat és gazdaságunk alapjait is.
• Egészséges környezet hiányában veszélybe kerülnek az élethez, az
egészséghez, az élelmiszerhez és a biztonságos ivóvízhez fűződő alapvető
jogok.

2

3

Alaptörvényi kötelezettségek
Nemzeti Hitvallás:
• a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta
értékeinek ápolása és megóvása.
• A természeti erőforrásaink gondos használatának védelmezése.
Alaptörvény P) cikk:
• A természeti erőforrások, többek között a biológiai sokféleség, a nemzet
közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő
nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.
Alaptörvény 38. cikk:
• A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a
közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása,
valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele.
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Az Alkotmánybíróság gyakorlata
Az Alkotmánybíróság a döntéseiben egyértelművé tette az állam (és mindenki)
feladatait a biodiverzitás megőrzése tekintetében.
1) Védelem, megőrzés és fenntartás kötelezettsége
2) Megelőzés és az elővigyázatosság követelménye
3) Távlatos tervezés kötelezettsége
4) Takarékos erőforrás-gazdálkodás
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Ökoszisztéma-szolgáltatások védelmének stratégiai
szintű alapjai
• Alaptörvény: biztosítani kell, hogy a
természeti
tőke
állaga,
mennyisége,
minősége, működőképessége és alapvető
folyamatai
fennmaradjanak
a
jövő
nemzedékek számára.
• Biológiai
Sokféleség
Egyezmény,
EU
Biodiverzitás Stratégia: fő célkitűzés az
ökoszisztémák
szolgáltatásainak
minél
teljesebb megőrzése.
• A Nemzeti Biodiverzitás Stratégia, Nemzeti
Természetvédelmi
Alapterv:
konkrét
feladatok a 2030-ig szóló időszakra.
Forrás:
https://www.openaccessgovernment.org/biodiversity6
ecosystem-services/55487/

Nemzetközi és uniós stratégiai követelmények
• Biológiai
Sokféleség
Egyezmény
ökoszisztéma szolgáltatások fogalma.

(CBD):

• EU Biodiverzitás Stratégiája (2020-ig): az
ökoszisztémák és szolgáltatásaik térképezése és
értékelése.
• új EU Biodiverzitás Stratégia (2030-ig): fő cél,
hogy 2050-re a világ ökoszisztémái helyreálljanak,
ellenállóak és megfelelően védettek legyenek.

https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiv
ersity-strategy-2030_hu
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Hazai stratégiai követelmények (NBS)
Nemzeti Biodiverzitás Stratégia (2030-ig):
• a védelemben részesülő területek kiterjedése 30 %-ra növekedjen.
• a leromlott ökoszisztémák helyreállítása, természeti
szolgáltatás-nyújtó képességük megőrzése és helyreállítása.

értékeik

és

• meg kell valósítani az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelését, valamint a
megőrzésüket és helyreállításukat szolgáló szempontok integrálását az
érintett ágazati szakpolitikák döntési folyamataiba az ökoszisztémák
szolgáltatásnyújtó-képességének hatékonyabb megőrzése és helyreállítása
érdekében.
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Hazai stratégiai követelmények (NTA)
Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (NTA2026):
• értékeli az ökoszisztémák által nyújtott szolgáltatásokat
• bemutatja az elért eredményeket
• Előirányozza a megőrzésük érdekében szükséges további intézkedéseket
NTA2026 céljai:
• az ökoszisztéma-szolgáltatások további hanyatlásának megállítása 2030-ig
• állapotuk lehetőség szerinti javítása, helyreállítása
• az ökoszisztéma-alapú gazdálkodási megközelítés támogatása
• gyakorlat-orientált eszközrendszer kidolgozása
• az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésének beépítése az egyéb ágazatok
tervezési és döntéshozatali folyamataiba
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Jogszabályi alapok
Tvt. 4. § r) ökoszisztéma-szolgáltatás: azok a javak (termékek és szolgáltatások),
amelyeket az ökológiai rendszer természetes vagy átalakított formájában nyújt,
növelve a társadalom és a tagjainak jóllétét.
A Tvt. 79. § (1): KHV kötelezettség alá tartozó tevékenység esetén természeti
állapotfelmérést kell készíteni.
A Tvt. 79. § (2) bekezdése d): az állapotfelmérés magában foglalja többek között
az ökoszisztéma-szolgáltatás felmérésének eredményét is.
A Tvt. 79/A. §: az ökoszisztéma-szolgáltatások
állapotfelmérésének,
térképezésének
és
értékelésének eredményét az egyes szakpolitikai
stratégiai tervdokumentumok előkészítése, valamint
megvalósítása során figyelembe kell venni.
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Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV)
2001/42/EK SKV irányelv: Környezeti szempontok beillesztése a tervek és
programok kidolgozásába és elfogadásába.
Kvt. 43. §: A környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló tervekre, illetve
programokra környezeti értékelést magában foglaló környezeti vizsgálatot kell
lefolytatni.
A környezeti értékelés a terv, illetve program megvalósításának várható
jelentős környezeti hatásait azonosítja, írja le és értékeli.
2/2005. Kr.:
A környezeti értékelés a terv-, illetve programdokumentáció önálló része, illetve
munkarésze.
A terv, illetve program, javaslat elfogadásakor figyelembe kell venni a
környezeti értékelést, valamint a környezeti vizsgálat során kapott
véleményeket és észrevételeket.
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SKV útmutató
•

•
•
•

Az SKV-irányelv előírja, hogy a lehető legteljesebb körű
intézkedéseket kell megtenni annak érdekében, hogy a
tervezett terv vagy program környezetre gyakorolt
jelentős káros hatását meg lehessen előzni, illetve
csökkenteni lehessen.
A tervek és programok kidolgozásakor figyelembe kell
venni a biodiverzitás által nyújtott ökoszisztémaszolgáltatásokat is.
A biodiverzitás számos ökoszisztéma-szolgáltatást
nyújthat, amelyek potenciálisan támogatják a tervek,
programok céljait és annak végrehajtását.
Az SKV során nem kell feltétlenül részletes elemzést és
értékelést végezni a meglévő ökoszisztémákról és azok
szolgáltatásaikról, hanem fel kell tárni a szakpolitikai
lehetőségeket azok kockázatát vagy hasznát stratégiai
szinten.

https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/SEA%20G
uidance.pdf
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Környezeti hatásvizsgálat (KHV)
2011/92/EU irányelv: A beruházások környezetre gyakorolt hatásait meg kell
vizsgálni annak érdekében, hogy figyelembe vegyük az emberi egészség
védelmével kapcsolatos kérdéseket, a környezeti feltételek javításával
hozzájáruljunk az élet minőségének javításához, a fajok sokféleségének
fenntartásához és az ökoszisztémának az élet alapvető forrását jelentő
szaporodási képességének fenntartásához

Kvt. 68. §: A környezetre jelentős, illetve várhatóan jelentős mértékben hatást
gyakorló tevékenység megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálatot kell végezni.
A környezeti hatásvizsgálat eredményeit a kérelmezőnek környezeti
hatástanulmányban kell bemutatnia.
A részletszabályokat a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet tartalmazza.
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KHV útmutató
• A biodiverzitás által nyújtott ökoszisztémaszolgáltatásokat is a projekt, beruházás
részének kell tekinteni, hiszen támogathatják
annak céljait, és segíthetik a megvalósítását.
• Ha elismerjük, hogy egy projekt az
ökoszisztéma-szolgáltatásoktól, és ezáltal a
biológiai
sokféleségtől
függ,
akkor
hatékonyabban
megvalósulhat
ezen
szakpolitikai célkitűzések támogatása.
• Már a hatások vizsgálatának kezdeti
szakaszában
szükséges
a
biológiai
sokféleséggel kapcsolatos kulcsfontosságú
problémák azonosítása, és a beruházással
összefüggő kölcsönhatásainak vizsgálata.

https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA%20Guid
ance.pdf
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Összefoglalás
Összefoglalva, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes
és titkársága az NBS2030 és az NTA2026 célkitűzéseihez igazodva, az
ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésével kapcsolatos eredmények alapján, az
ökoszisztéma-szolgáltatások hosszú távú megőrzése és helyreállítása céljából
szükséges jogi szabályozók felülvizsgálata tárgyában kíván lépéseket tenni. A
biológiai sokféleség megőrzése érdekében szeretnénk hogy a fenti
célkitűzéseket a jogalkotási, jogalkalmazási folyamatok során érvényesíteni
lehessen.
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KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!
mta.hu
jnho@ajbh.hu
Gaspar.Vera@ajbh.hu

Kérdések 11:35-12:50 – 75 perc
SKV
• Hogyan lehet az országos szintű ökoszisztéma-szolgáltatások térképet tervek,
programok szintjén, térségi szinten megjeleníteni?
• Hogy lehetne a földrajzilag lehatárolható területeket érintő tervek,
programok elfogadása előtt az érintett ökoszisztéma-szolgáltatásokat
feltérképezi?
• Fel tudják-e tüntetni az SKV dokumentációban az érintett ökoszisztémaszolgáltatásokat?
• A NÖSZTÉP projekt során kidolgozott ökoszisztéma-szolgáltatások
értékelésére vonatkozó módszerek alkalmazhatóak-e térségi szinten?
• Az SKV készítéséért felelős bejegyzett természetvédelmi szakértők el tudják-e
végezni az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelését?
• Az SKV környezeti értékelési dokumentációja milyen információkat
tartalmazzon az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal kapcsolatban?
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Kérdések 11:35-12:50 – 75 perc
KHV
• A jelenleg rendelkezésre álló országos ökoszisztéma-szolgáltatás térképezés
során gyűjtött adatok felhasználhatók-e projekt, beruházás szinten?
• Hogy lehetne a beruházások engedélyezése előtt az érintett ökoszisztémaszolgáltatásokat feltérképezi?
• A NÖSZTÉP projekt során kidolgozott ökoszisztéma-szolgáltatások
értékelésére vonatkozó módszerek alkalmazhatóak-e projekt szinten?
• Milyen természeti elem/folyamat esetében állnak már rendelkezésre olyan
módszerek, amiket már most elő lehetne írni a beruházó számára, hogy az
alapján készítse el a hatásvizsgálati dokumentációt?
• Milyen módon lehetne a beruházások engedélyezése során figyelembe venni
az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésének eredményét?
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Kérdések 11:35-12:50 – 75 perc
• Natura 2000 területre vonatkozó hatások vizsgálatára irányuló eljárás hogy
kapcsolódhat az ökoszisztéma-szolgáltatások értékeléséhez?
• Milyen ökoszisztéma-szolgáltatás típusokat tudna/kellene nevesíteni a
jogszabályokban?
• Hogy lehet a jogi folyamatokba mérőszámokat, értékeket beépíteni?
• Alkalmazhatóak-e trendek a statikus állapotfelmérés helyett?
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