
A GEF és az UNEP is támogat ha-
zánkban egy egyedülálló termé-
szetvédelmi és környezetpoliti-

kai projektet, amely azt szeretné elérni,
hogy Magyarország gazdasági szereplôi
egyrészt felkészüljenek a csatlakozás
utáni környezetpolitikai, természetvé-
delmi elvárásokra, másrészt gazdálkodá-
suk során még több figyelemmel legye-
nek Magyarország természeti értékeire.
Bár a cél egyszerûnek tûnik, mégis több
száz szakember munkájára van szükség,
hogy hazánk – az 1995-ben az általunk is
ratifikált Riói Biodiverzitás Egyezmény-
ben vállaltak szerint – megteremtse a
Magyar Nemzeti Biodiverzitás Stratégiai
és Akció Programot (NBSAP). Miután a
Környezetvédelmi Minisztérium által fel-
kért neves szakemberek elkészítették a
tervezetet, minden egyes témakörben vi-
tára bocsátották az anyagot. A meghívott
környezet- és természetvédelmi szerve-
zetek és az elôterjesztôk a vitaüléseken
tovább alakították azt.

A mostani, újabb nyilvános vitaülé-
sen is lehetôség van egy-egy téma bô-
vebb megvitatására, de a szakemberek
mind a minisztériumok, az igazgatás, a
tudományos testületek, mind az NGO
szervezetek részérôl megpróbálják a
legfontosabb feladatokat áttekinteni ha-
zánk további felkészülésében.

Valószínûleg mindenki számára is-
mert tény, hogy hazánk gazdasága az
uniós csatlakozás hatására jelentôsen
változni fog. Egyes gazdasági ágak
vesztenek prioritásukból, míg mások te-
ret nyernek. Ez a változás nemcsak a
zsugorodó ágazatokat fogja megrázni,
hanem a hirtelen egyre nagyobb piaccal
rendelkezôket is. Erre a változásra fele-
lôsen fel kell készülni. Közösen meg kell
vitatni, hogy a fokozottan igénybe vett
területek mellett mely területek azok,
például a mezôgazdaságban, amelyek-
nek még vannak természeti értékei és
okos gazdálkodással megôrizhetôk. Az
európai uniós tapasztalatok ugyanis egy-
értelmûen azt mutatják, hogy a termé-
szeti értékeink igazi kincsek lesznek, és
komoly bevételekre számíthatunk, ha
ésszerûen, hosszú távra tervezünk ve-
lük, és nem engedjük a hazai erdôket,
mezôket még jobban tönkretenni.

Magyarország természeti értékek-
ben szerencsére gazdag, ám ezt a gaz-
dagságot könnyen elveszítheti, ha nem

gazdálkodik felelôsen, ha nem gon-
dolkodik a befektetéseknél hosszú tá-
von. A felelôs gondolkodás közös gon-
dolkodást jelent, ahol az állami intéze-
tek munkatársai és a független szerve-
zetek szakemberei együtt gondolkod-

nak a gyakorlati problémák megoldá-
sán túl az oktatás kérdéséig. Most ez
történik, a magyar NBSAP projekt ke-
retében eddig 9 fô témakörrôl esett szó
– bányászat, biotechnológia, erdészet,
halászat, mezôgazdaság, területhasz-
nálat, területfejlesztés és turizmus, va-
dászat, vízgazdálkodás –, összhang-
ban azokkal a célterületekkel, amelyek
a Biodiverzitás Egyezmény széles körû
megvalósítása szempontjából kulcs-
fontosságúak hazánkban.
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„Magyarország központi fekvése, kel-
lemes klímája és természeti értékei-
nek rendkívüli gazdagsága miatt Eu-
rópa szelíd turizmusának egyik elsôd-
leges célállomása lehet”, hangzott el a
WWF Magyarországi Képviselete és a
Vista Utazási Központ közös sajtótájékoz-
tatóján, ahol a két szervezet között létre-
jött együttmûködési megállapodás ismer-
tetése mellett bemutatásra kerültek a tö-
megturizmus által okozott természetvé-
delmi problémák is.

A Vista Utazási Központ által kialakí-
tott Ökokódex a következô fôbb ponto-
kat tartalmazza:
1. A biológiai sokféleség megôrzé-
sének támogatása

(Szükséges engedélyek elôzetes be-
szerzése korlátozottan látogatható terü-
letekre, a vadon élô növény- és állatfa-
jokra, ill. az azokból készült termékek
kereskedelmére vonatkozó helyi és
nemzetközi rendeletek megismerése és
az utasokkal való megismertetése, uta-
sok elôzetes tájékoztatása az utazás so-
rán várhatólag elôforduló fajokról,
veszélyeztettségi fokozatukról)
2. A természeti erôforrások fenntart-

ható módon való hasznosítása, a kör-
nyezetszennyezés minimalizálása

(A csoport létszámának meghatározása
az úti cél sebezhetôségének figyelembe-
vételével történik, csak kis létszámú cso-
portok indítása, az úti cél túlzsúfoltságá-
nak elkerülése érdekében a térségben
mûködô többi utazásszervezô tájékoztatá-
sa, az utazás során csak már létezô csapá-
sok, utak, ösvények és táborhelyek igény-
bevétele, az utazás során keletkezô hulla-
dék összegyûjtése és gyûjtôhelyre való
szállítása, környezetbarát csomagolóanya-
gok, papírok használata, az energiatakaré-
kos szálláshelyek elônyben részesítése)
3. Képzett munkatársak alkalma-
zása

(A túravezetôk jól ismerik a látoga-
tandó területeket, ismerik a helyi körül-
ményeket, valamint az ökoturizmus
alapelveit és kódexét)
4. A turizmus tanító-nevelô szerepé-
nek elôsegítése

(Az utasok tájékoztatása az úti cél jel-
lemzôirôl, mint pl. éghajlat, élôhelyek,
növény- és állatfajok stb., az utasok meg-
ismertetése az Ökokódex tartalmával)
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Turizmus vagy természetvédelem?


