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I. A JOGHARMONIZÁCIÓ CÉLJA 

 Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy 
behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről 
szóló 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételét 
segítő jogszabályi rendelkezések beépítése a hazai jogrendbe – 
a meglévő jogszabályi elemek kiegészítésével és teljessé 
tételével 

 az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós 
fajokkal kapcsolatos korlátozások alóli engedélyezési, 
felmentési, jóváhagyási eljárások rendszerének, illetve az 
ehhez szükséges hatósági rendszernek a kialakítása 
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 Nincs egy egységes, inváziós fajokra vonatkozó jogszabály. 

 
 Az idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos rendelkezések az 
ágazati jogszabályokba integráltan jelennek meg – ÁLTALÁNOS 

RENDELKEZÉSEK.  

 TÖRVÉNYEK – Tvt., Evt., Hhvtv.  

 KORMÁNYRENDELETEK – fák védelméről, Natura gyepes 

 MINISZTERI RENDELETEK – támogatási rendeletek 
  

II. A HAZAI JOGI KÖRNYEZET 



5 

 Törvényi, kormányrendelet és miniszteri rendelet szintű 
rendelkezések is szükségesek 

 TÖRVÉNYI SZINT 

 felhatalmazó rendelkezések 

 idegenhonos inváziós fajokra vonatkozó fő szabályok 
megállapítása:  

 fajlisták kialakítása,  

 engedélyezési, kötelezési előírások alapjainak 
megteremtése,  

 tulajdonosra vonatkozó rendelkezések, 

 szankciórendszer-alapjai. 

 ágazati törvények módosítása  

II. A JOGHARMONIZÁCIÓ MENETE, SZEMPONTJAI 
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 KORMÁNYRENDELETI SZINT 

 Eljáró hatóságok, szakhatóságok kijelölése. 

 Eljárási rendelkezések: 

 az eljárásban vizsgálandó szakkérdések, 

 szakterületi feladatok, hatáskörök meghatározása.  

 Közreműködés, tájékoztatás, információáramlás rendje. 

 A szankciók mértékére és kiszabására vonatkozó szabályok. 

II. A JOGHARMONIZÁCIÓ MENETE, SZEMPONTJAI 
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 MINISZTERI RENDELETI SZINT 

 Önálló miniszteri rendelet:  

 nemzeti szinten veszélyt jelentő idegenhonos inváziós 
fajok köre, 

 nemzeti listán szereplő fajokra vonatkozó 
részletszabályok. 

 Szakterületi miniszteri rendeletek módosítása - az 
idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos tevékenységek 
összehangolása. 

II. A JOGHARMONIZÁCIÓ MENETE, SZEMPONTJAI 
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 Egységes, minden tevékenységi kört lefedő szabályozás. 

 A meglévő szabályozási elemek kiegészítése, teljessé tétele. 

 A meglévő hatósági jogkörök, engedélyezési eljárások 
meghagyása, kiegészítése. 

 fajok és tevékenységek kombinációja alapján más-más az 
érintett szakterület 

 ügyfél számára is egyértelmű legyen ki az eljáró hatóság 

 
NEM létesül önálló intézményként egy új inváziós hatóság. 

A járási hivatalok minden szervezeti egysége és más hatóságok 
is ellátnak inváziós feladatot, a meglévő hatásköreiknek 

megfelelően.  

 

II. A JOGHARMONIZÁCIÓ MENETE, SZEMPONTJAI 
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 TÖRVÉNYI SZINT 

 2016. évi CXXXVII. tv. - 6 ÁGAZATI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA 

 Természetvédelmi (1996. évi LIII.) tv.  

 Erdőtörvény (2009. évi XXXVII. tv.)  

 Halgazdálkodási (2013. évi CII.) tv. 

 Vadászati (1996. évi LV.) tv. 

 Élelmiszer-lánc felügyeleti (2008. évi XLVI.) tv. 

 Vetőmag (2003. évi LII.) tv. 
  

III. A JOGHARMONIZÁCIÓ TARTALMA 
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 TÖRVÉNYI SZINT 

 Természetvédelmi (1996. évi LIII.) tv.  

 Főbb engedélyezési eljárásokban a hatóság kijelölése – akinél 
indul, illetve ennek hiányában a természetvédelmi hatóság 

 Intézkedések (károk megelőzése, minimalizálása vagy 
enyhítése, helyreállítás) költségeinek megtéríttetése – 
közérdekű és állami védekezés 

 Szankció: inváziós bírság – intézkedésekre vonatkozó 
előírások, határozatban foglaltak megszegése 

 Felhatalmazó rendelkezések – Kormány: eljárási szabályok, 
bírság; miniszter: fajok köre, kezelési részletszabályok 

  

III. A JOGHARMONIZÁCIÓ TARTALMA 
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 TÖRVÉNYI SZINT 

 Minden ágazati törvényben egységesen 

 A hatóság eljárásában – amennyiben idegenhonos 
inváziós fajt érint – alkalmazza az uniós inváziós rendelet 
és a Tvt. rendelkezéseit 

 Jogharmonizációs záradék 

 Halgazdálkodási tv. 

 Haltermelő létesítményekre vonatkozó rendelkezések 

 Vetőmag tv.  

 Uniós, régiós és nemzeti listán szereplő idegenhonos 
inváziós faj állami elismerésben nem részesülhet, az 
elismerés visszavonható 

III. A JOGHARMONIZÁCIÓ TARTALMA 
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 KORMÁNYRENDELETI SZINT 

 408/2016. (XII. 13.) Korm. Rendelet az idegenhonos inváziós 
fajok betelepítésének vagy behurcolásának megelőzéséről és 
kezeléséről 

 Inváziós feladatokat ellátó szervek feladatai 

 Természetvédelemért felelős miniszter 

 Országos illetékességgel első fokon eljáró természetvédelmi 
hatóság 

 Országos illetékességgel első fokon eljáró egyéb hatóságok 

 Feladatkörében eljáró járási hivatalok 

 Nemzeti park igazgatóságok 

 Vízügyi és vízvédelmi igazgatási szervek 

 Vízügyi hatóság 

III. A JOGHARMONIZÁCIÓ TARTALMA 
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 KORMÁNYRENDELETI SZINT 
 Természetvédelemért felelős miniszter feladatai 

 Európai Bizottsággal történő kapcsolattartás 

 Uniós jegyzékre javaslat 

 Bejelentési és tájékoztatási kötelezettségek (Bizottság/tagállamok) 

 korai észlelése/újbóli megjelenése 

 megtett intézkedések és hatásai 

 Jelentési kötelezettség (jelen lévő fajok/elterjedésük/kiadott 
engedélyek/ellenőrzések/egyéb intézkedések) 

 Rendeletben megadott intézkedések teljesítése 

 Cselekvési tervek benyújtása 

 Felügyeleti rendszer (adatgyűjtés, monitorozás) 

 Gyors kiirtás/kezelési intézkedések 

 Nemzeti lista létrehozása 

 

III. A JOGHARMONIZÁCIÓ TARTALMA 
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 KORMÁNYRENDELETI SZINT 

Országos illetékességgel első fokon eljáró természetvédelmi 
hatóság (PMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya) 

 

 Jóváhagyási kérelmek benyújtása, 

 Vészhelyzeti intézkedések bevezetése/hatályon kívül helyezése, 

 Felügyeleti rendszer koordinációja, 

 Hatósági ellenőrzések koordinációja. 

 

 

III. A JOGHARMONIZÁCIÓ TARTALMA 



15 

 KORMÁNYRENDELETI SZINT 

Országos illetékességgel első fokon eljáró természetvédelmi 
és egyéb hatóságok 

 Feladatkörében eljáró járási kormányhivatalok közös feladatai 

 Ellátják az engedélyezési feladatokat 

 Engedélyek kiadása/visszavonása 

 Vészhelyzeti terv jóváhagyása 

 Engedélyek adatainak nyilvánosságra hozatala 

 Hatósági ellenőrzések 

 intézkedések elrendelését (gyors kiirtási/kezelési/helyreállítási) 

 Közreműködnek a hatósági adatgyűjtésben 

 Országos illetékességgel első fokon eljáró egyéb hatóságok 

 Kockázatelemzés/cselekvési tervek elkészítésében 

III. A JOGHARMONIZÁCIÓ TARTALMA 
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 KORMÁNYRENDELETI SZINT 

Nemzeti park igazgatóságok 

Elsősorban védett, fokozottan védett, valamint Natura 2000 területeken részt 
vesznek: 

 a korai észlelés felügyeleti rendszerének adatgyűjtésében, 

 a gyors kiirtásban a terjedésük kezdeti fázisában lévő fajok 
esetében,  

 a széles körben elterjedt idegenhonos inváziós fajok kezelési 
intézkedéseinek kivitelezésében,  

 a sérült ökológiai rendszerek helyreállításában, és annak 
ellenőrzésében. 

III. A JOGHARMONIZÁCIÓ TARTALMA 
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 ELJÁRÁSI PÉLDÁK - Engedélyezési eljárás 

III. A JOGHARMONIZÁCIÓ TARTALMA 

EU jegyzék  

ELUTASÍT 
 7. cikk 
9. cikk 

ENGEDÉLYEZ 
8. cikk - 

kivételek 
9. cikk – 
Bizottság 

jóváhagyása 

egyéb nem 

őshonos faj 

regionális 

vagy nemzeti 

lista 

ELUTASÍT 
 7. cikk 

ENGEDÉLYEZ 
8. cikk - 

kivételek 
Jogszabályban 
meghatározott 
eljárásrend és 

szempont 
szerint 

Káros hatás vizsgálata – 
tudományos bizonyíték 

1. Eljáró hatóság 
2. Természetvédelmi -

szakkérdés  

ELUTASÍT 
„káros” 

ENGEDÉLYEZ 
„nem jelent 

veszélyt” 
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 ELJÁRÁSI PÉLDÁK - Faj észlelése 

III. A JOGHARMONIZÁCIÓ TARTALMA 

Gyors kiirtás 
első/újbóli 
megjelenés 

EU jegyzék  

egyéb nem 

őshonos faj 

regionális 

vagy nemzeti 

lista 

BEJELENTÉS 

KIVIZSGÁLÁS 

INTÉZKEDÉS ELRENDELÉSE 

Kezelési 
intézkedés 

jelenlévő faj 

Gyors kiirtás 
Terjedés 

kezdeti fázisa 

Kezelési 
intézkedés  
elterjedt 

Káros hatás vizsgálata – 
tudományos bizonyíték 

Gyors kiirtás 
Terjedés 

kezdeti fázisa 

Kezelési 
intézkedés  
elterjedt 
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ÖSSZEGZÉS 

 Jogharmonizáció első ütemének sikeres végrehajtása 

 6 ágazati törvény módosítása 

 önálló invázió Korm. rendelet megalkotása 

 Végrehajtás személyi és költségvetési feltételeinek 
biztosítása 

 Intézményfejlesztés: 78 fő új státusz 

 Közérdekű és állami védekezés forrásának biztosítása – 
fejezeti kezelésű előirányzatból 

 Bejelentési kötelezettségek teljesítése 

 Hatóságok kijelölése 

 Szankciók megállapítása 
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TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEK 

 Rendelet előírásainak teljesítéséhez kapcsolódó tevékenység 

 Tanulmány - a terjedési útvonalak elemzése, kiemeltek 
meghatározása az EU jegyzék fajaira és a felvételre tervezett 
fajokra 

 Nemzeti park igazgatóságoktól előfordulásra, kezelésre 
vonatkozó adatok összegyűjtése 

 Kommunikáció 

 Kiadvány az inváziós fajokról 

 Határozólapok az uniós jegyzék fajaira (25) 

 Előadások tartása különböző szakmai rendezvényeken 
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

 

 

 


