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A BIODIVERZITÁS – A FÖLDI ÉLET TARKA SOKASÁGA – AZ EMBERI JÓLÉT ALAPJA ÉS A 
SZOCIÁLIS, GAZDASÁGI ÉS LELKI EGYENSÚLY ALAPELEME AZ EURÓPAI 

TÁRSADALMAKBAN.  
A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG ENNEK ELLENÉRE FOLYAMATOSAN CSÖKKEN, EZÉRT 

POLITIKAI VÁLLALÁSOK SZÜLETTEK, CÉLUL TŰZVE KI, HOGY 2010-IG MEGÁLLÍTSÁK A 
FOLYAMATOT.  

A PROGRAM SIKERESSÉGÉHEZ A JELEN KÖTELEZETTSÉGEK FELVÁLLALÁSÁRA ÉS 
AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA VAN SZÜKSÉG. 

 
 
 

Mi, alulírottak minden lehetőséget 
kihasználunk, hogy: 
 
Támogassuk az alábbi dokumentumokban vállalt 
kötelezettségek teljesülését, azaz, hogy 2010-ig 
megállítsuk, vagy jelentősen visszafogjuk a 
biológiai sokféleség csökkenését: 

 Az Európai Unió állam- és kormányfőinek 
Elnökségi Következtetései (2001., 
Göteborg, Svédország); 

 A környezetvédelmi miniszterek Hágai 
Miniszteri Nyilatkozata (2002., Hága, 
Hollandia, a Biológiai 
Sokféleség Egyezmény 
Részes Feleinek 
Konferenciája); 

 A világ államfőinek 
végrehajtási terve (2002., 
Johannesburg, Dél-Afrika, 
Egyesült Nemzetek 
Fenntartható Fejlődés 
Világcsúcs); 

 Az európai környezetvédelmi 
miniszterek és az Egyesült 
Nemzetek Európai 
Gazdasági Bizottsága 
delegációvezetőinek 
nyilatkozata (2003., Kijev, 
Ukrajna, 5. miniszteriális 
“Európa Környezete” 
konferencia). 

 
Bátorítjuk az európai 
döntéshozókat, az állami és magán szektorban 
egyaránt, hogy járuljanak hozzá célkitűzéseink 
eléréséhez és, hogy: 

 Segítsenek népszerűsíteni a biodiverzitás 
megőrzését akár példaként szolgáló, a 
2010-es biodiverzitás célok eléréséhez 
hozzájáruló programokkal; 

 Törekedjenek arra, hogy a biológiai 
sokféleség megőrzésének eszméje 
beépüljön minden érintett ágazat 
közpolitikájába és a gazdasági életbe; 

 Törekedjenek arra, hogy az emberi 
tevékenységek a természet igényeihez 
legyenek igazítva; 

 Ehhez hasonlóan, segítsenek felhívni a 
figyelmet arra, hogy az 
európaiak hogyan járulnak 
hozzá a biológiai sokféleség 
csökkenéséhez a Föld más 
területein; 

 Támogassák egy hosszú távú 
monitorozó és indikátor 
rendszer kidolgozását, 
amelynek segítségével nyomon 
követhető Európában a biológiai 
sokféleség helyzete. 

 
Elkötelezzük magunkat a mellett, hogy 
ösztönözzük és segítjük a 
döntéshozókat és az európai 
társadalmakat a 2010-es biodiverzitás 
célok elérésében, kiemelten az által, 
hogy: 

 Támogatjuk, hogy a figyelem és 
az anyagi támogatás a 
Countdown 2010 programon 

keresztül felkarolja az ügyet; 
 Saját, a biológiai sokféleségre gyakorolt 

negatív hatásunkat jelentősen 
csökkentjük. 

 



A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
az alábbi módon járul hozzá a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállításához: 
 

1. A kijelölt területek hálózatának fejlesztése 
 

2. Megfelelés az EU jogszabályai és a 
Magyarország által aláírt nemzetközi 
természetvédelmi egyezmények 
előírásainak  
 

3. A természetvédelem jogi és gazdasági 
helyzetének javítása 

 
4. A 2010-es biodiverzitás célok 

megismertetése a lakossággal  
 

5. Fajok és élőhelyek védelme, kezelése  



A Magyar Köztársaság 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériuma 
az alábbi tevékenységekkel járul hozzá 
a biológiai sokféleség csökkenésének 

megállításához: 
 
 

1. A kijelölt területek hálózatának fejlesztése: 
• A különböző természetvédelmi célokra kijelölt területek (védett természeti területek, 

különböző ökológiai hálózatok elemei stb.) kiterjedésének növelése; 
• A védett természeti területeken belül a természetvédelmi szervek által kezelt, állami 

tulajdonban lévő területek arányának növelése; 
• A kiemelkedő természeti értékkel bíró védett természeti területek aktív megőrzése; 
• A Natura 2000 hálózatba tartozó és az azon kívül eső védett természeti területek 

koherenciájának fokozása; 
• A magyarországi ökológiai hálózatok (pl. Páneurópai Ökológiai Hálózat, Nemzeti Ökológiai 

Hálózat, Natura 2000 hálózat) kijelölésével és kezelésével a természetes és 
természetközeli területek nagyságának és koherenciájának növelése.  

 
2. Megfelelés az EU jogszabályai és a Magyarország által aláírt – különös tekintettel a 2010-

es célok elérését elősegítő – nemzetközi természetvédelmi egyezmények előírásainak, 
kiemelve az alábbiakat: 

• Élőhelyvédelmi irányelv; 
• Madárvédelmi irányelv; 
• Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, mint a vízimadarak 

tartózkodási helyéről;  
• Egyezmény a vándorló vadon élő állatfajok védelméről; 
• Egyezmény az európai vadon élő növények, álatok és természetes élőhelyeik védelméről; 
• Egyezmény a biológiai sokféleség megőrzéséről; 
• Egyezmény a veszélyeztetett, vadon élő növény- és állatfajok nemzetközi kereskedelméről; 
• és egyéb többoldalú megállapodások.  
 
3. A természetvédelem jogi és gazdasági helyzetének javítása:  

• A biodiverzitás csökkenésének megállítását elősegítő tevékenységek finanszírozására 
rendelkezésre bocsátott források növelésének támogatása, különös tekintettel a 2007-2013-
as európai uniós költségvetési periódusra készülő II. Nemzeti Fejlesztési Tervre (Új 
Magyarország Fejlesztési Terv); 

• Lobbi tevékenység kifejtése a legjelentősebb védett/fokozottan védett fajok és élőhelyeik 



védelmét elősegítő, természetbarát gazdálkodási módok 
finanszírozására fordított európai uniós vagy más pénzügyi források 
elkülönítése érdekében 2010-ig; 

• A 2010-es biodiverzitás célok más szektorok jog- és eljárásrendjébe 
történő integrálásának elősegítése helyi, regionális, nemzeti és 
nemzetközi szinten. 

 
4. A 2010-es biodiverzitás célok megismertetése a lakossággal:  
• A lakosság tájékoztatása és a környezettudatosság növelése a gyerekek képzésével, 

különös tekintettel a terepi képzésekre; 

• Az ‘erdei iskola’ hálózat fejlesztése és a ‘zöld óvoda’ rendszer bevezetése;  

• Az önkormányzatokkal való együttműködés fokozása a „gondolkodj globálisan, cselekedj 
lokálisan” elvvel összhangban. 

 
5. Fajok és élőhelyek védelme, kezelése: 

• A kiemelkedő jelentőségű fajok hatékony megőrzését elősegítő fajmegőrzési tervek 
megvalósítása; 

• A 2010-es biodiverzitás célok érvényesítése a kiemelkedő természetvédelmi értékekkel bíró 
élőhelyek kezelési tervében;  

• Monitorozó rendszer kialakítása a kiemelkedő jelentőséggel bíró fajok természetvédelmi 
állapotának nyomon követésére;  

• Nemzeti stratégia és kezelési útmutató kialakítása az özönfajoknak a természetes 
életközösségekre gyakorolt hatásainak csökkentése érdekében.  

 
 
 

Alulírott tanúsítom a Magyar Köztársaság 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumának 

csatlakozását a COUNTDOWN 
kezdeményezéshez 

 

Alulírott jóváhagyom a Magyar Köztársaság 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumának 

csatlakozását a COUNTDOWN 
kezdeményezéshez 

 
  
  
  
  
  
  
  

Dr. Persányi Miklós 
 

a Magyar Köztársaság környezetvédelmi és 
vízügyi minisztere 

 

Marghescu Tamás 
 

a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) 
európai regionális igazgatója 

 
Készült Bősárkányban, 2006. szeptember 29-én, két eredeti példányban, angol nyelven 


