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Tisztelt Fıosztályvezetı Úr! 
 
 
A Magyar Természetvédık Szövetsége által a Nemzeti Vidékstratégiához (a továbbiakban 
NVS) készített környezetvédelmi vizsgálattal kapcsolatban a következı véleményt terjesztjük 
fel.  
Kockázatosnak ítéljük, hogy az egyes termék, illetve programok környezeti vizsgálatáról 
szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet követelményeivel ellentétesen nem rögzítették a 
vizsgálatok kezdetén az általános tematikai szempontokat, illetve a tervezési folyamat más 
részeihez való lehetséges kapcsolatokat. 
Természetesen tudomásul vehetı, hogy a társadalmi vita után módosulhatnak a fenti 
szempontok, azonban a racionalitás megkívánja a tervszerő vizsgálati folyamatot. 
Az NVS-ben és a környezeti értékelésben is kiemelt szerepet kapott a természeti erıforrások 
védelme és a tájgazdálkodás, illetve a talajok minıségi védelme, így a feltárt ellenmondások 
ellenére pozitív eredményre vezethet a stratégia végrehajtása. 
Véleményünk szerint nagyobb hangsúlyt kellene adni a végleges mezıgazdasági mővelés alól 
való kivonással járó kockázatnak. Az évi 5-7 ezer ha nagyságú termıföld kivonási tendenciát 
akár az NVS eszközeivel is kezelni kellene. 
Külön ki kell emelni a várhatóan igen pozitív eredménnyel járó ökológiai gazdálkodási 
programrészt, amely ösztönzık kidolgozásával támogatási lehetıségeket is biztosít. 
A táj- és agrár-környezetgazdálkodási program sikere érdekében javasoljuk a tájvédelem 
újraszabályozását Magyarországon.  



Hiányoljuk a Nemzeti szılı- és borprogram keretei között a szorosan kapcsolódó vidéki 
turisztikai fejlesztés lehetıségeinek vizsgálatát. A falusi vendéglátás nem azonosítható a 
borturizmussal, ezért javasoljuk a külön vizsgálatát. 
Az erdıprogram keretei között javasoljuk nagyobb figyelmet biztosítani a védett és a Natura 
2000 területeken lévı erdıgazdálkodásnak és az ösztönzırendszer korszerősítésének. 
A térségi programokkal (pl.: Ormánság) kapcsolatban felhívjuk a figyelmet az egyes 
fejlesztések természetvédelmi kockázatára, amely elsısorban a turizmussal összefüggı 
infrastruktúra fejlesztés esetén okozhat problémát. 
A jelentıs negatív környezeti hatások értékelésével egyetértünk és javasoljuk az NVS 
véglegesítése során a figyelembevételét. 
 
A fentiek figyelembevételével javasoljuk a környezeti vizsgálat folytatását, az értékelés 
véglegesítését. 
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