EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(TERVEZET)
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM)
és a
Magyar Természetbarát Szövetség (MTSZ)
között
Együttműködő felek


abból a felismerésből kiindulva, hogy a természetvédők és a természetbarát természetjárók
érdekei teljességében azonosak, s tevékenységük kölcsönösen feltételei egymásnak,



attól az óhajtól vezetve, hogy együttműködésük előnyösen befolyásolja szakterületeik
tekintetében megkívánt európai folyamatokat,



annak tudatában, hogy a természetben történő aktív kikapcsolódásnak, a természetjárásnak
alapvető feltétele a természeti- táji- és kultúrtörténeti értékek gazdagságának megléte,
fenntartása és hosszú távú megőrzése,



annak tudatában, hogy a természeti, táji és kultúrtörténeti értékek eredményes megóvásához
a területen aktívan jelen lévő természetbarátok és természetjárók szerepe nélkülözhetetlen,



abban a meggyőződésben, hogy a szervezett ökoturizmus (civil szerveződésű) jelentősen
hozzájárul a környezeti oktatás, az egészséges életmódra neveléshez és a természetvédelmi
kultúra kialakításához,



felismerve a közösen kijelölt jelzett túraútvonalak fontosságát a védett vagy fokozottan
védett természeti területeken zajló gyalogos, kerékpáros turizmus lebonyolításában,



igazodva az EU-nak a természet megóvására és a fenntartható turizmusra (kíméletesökoturizmus) vonatkozó ajánlásaihoz,

együttműködésük során az alábbiakat vállalják.

I.
Az MTSZ az együttműködés keretében vállalja, hogy

-

tagsága hatékonyan közreműködik a természeti környezet védelemre szoruló természeti,
táji és kultúrtörténeti értékeinek megóvásában,

-

saját szervezetén belül részt vesz a polgári természetőr szolgálat szervezésében, és ezzel
aktívan segíti a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi őrszolgálatának
természetmegőrző tevékenységét,

-

ösztönzi a természetbarát szervezetek tagjait, hogy vegyenek részt a védett természeti
területek köré tömörülő társadalmi szervezetek munkájában, s azokkal összehangoltan
végezzék tevékenységüket,

-

közreműködik a természetvédelmi ismeretek terjesztésében, részt vesz természetvédelmi
oktatási, ismeretterjesztési, tudatformálási anyagok továbbításában,

-

fokozott hangsúlyt fordít a fenntartható fejlődés, a biológiai és táji sokféleség megőrzése
érdekében a különféle képzések, elsősorban a túravezetőképzés során és az ifjúság
körében a természetvédelmi ökológiai, biológiai, tájvédelmi ismeretek elsajátítására,

-

szerepelteti a természet megóvását a hazai és nemzetközi természetbarát és természetjáró
konzultációkon, tapasztalatcseréken, konferenciákon,

-

különböző korosztályok részére természetvédelmi építő, élőhelyrekonstrukciós és
ismeretterjesztő táborokat szervez,

-

a természeti környezetbe illegálisan került tárgyak, hulladékok és más természetidegen
anyagok észlelése esetén kezdeményezi és segíti azok eltávolítását,

-

közreműködik a jelzett turistautak és más ökoturisztikai létesítmények körüli
természetközeli élőhelyek védelmében, ápolásában, helyreállításában és bemutatása
előkészítésében,

-

közzéteszi az állami természetvédelmi szervezetek közleményeit, híradásait, időszerű
rendelkezéseit internetes oldalán, a kiemelt fontosságúakat a Természetbarát Híradóban,

-

a biztonsági és a természetvédelmi szabályoknak megfelelő barlangi túrázás érdekében
összehangolja a szervezett barlangi túrázó tevékenységet és intézményesen ellátja a
barlangi túrázás biztonságtechnikai és természetvédelmi, valamint a barlangi túravezetői
ismeretek oktatását,

-

a barlangi mentéseken túl, a barlangi balesetek és a barlangok károsításának megelőzése
érdekében, a szervezetben működő Magyar Barlangi Mentőszolgálat végzi a biztonsági
és a természetvédelmi szabályok betartásának helyszíni ellenőrzését,

-

a biztonsági és természetvédelmi szabályoknak megfelelő sziklamászás érdekében
együttműködik a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetséggel, mellyel közösen
összehangolja a szervezett szikla- és hegymászó tevékenységet és intézményesen ellátják
a sziklamászás biztonságtechnikai és a természet védelmére vonatkozó ismereteinek
oktatását, továbbá a hatóság által engedélyezett, mászható sziklaképződmények
károsításának megelőzése érdekében végzik a biztonsági és a természetvédelmi
szabályok betartásának helyszíni ellenőrzését,

-

a túravezetők felelősséget vállalnak az aktuális természetvédelmi szabályok betartásáért,
figyelemmel kísérik a természeti értékek, az útvonalak, ökoturisztikai tanösvények,
bemutatóhelyek, különféle műtárgyak, továbbá a kultúrtörténeti és tájértékek állapotát és
jelzik az esetleges rendellenességeket.

II.
A KvVM az együttműködés keretében vállalja, hogy

-

különféle természet és tájvédelmet érintő hazai és külföldi konzultációkhoz,
tanfolyamokhoz, képzésekhez, konferenciákhoz, és más népszerűsítő előadásokhoz
előadókat, illetve oktatási, tájékoztatási, ismeretterjesztési anyagokat biztosít,

-

támogatja az MTSZ-t abban, hogy a természet- és környezetvédelmi munka
népszerűsítése érdekében kiadványokat, prospektusokat jelentessen meg,

-

rendszeres tájékoztatást nyújt – hazai és külföldi – természetvédelmi eredményekről,
problémákról, előírásokról,

-

a természetvédelmi hatóság által előírt követelményeknek megfelelő vizsgával
rendelkező túravezetők részére biztosítja egyes korlátozottan látogatható védett
természeti területeken a túrák vezetését,

-

lehetőséget biztosít a természetbarát szervezetek regisztrált tagjai (igazolvány
felmutatásával) részére szakvezetőkkel – az egyébként korlátozottan látogatható védett
területek – belépődíj kedvezménnyel való megtekintésére, illetve a polgári természetőr
szolgálat tagjainak kiemelt belépődíj kedvezményt biztosít,

-

gondoskodik a természetvédelmi munkában különösen kitűnt aktivisták elismeréséről,
jutalmazásáról,

-

kezdeményezi és támogatja a természetbarát szervezetek természetvédelmi építő,
élőhelyrekonstrukciós és ismeretterjesztő programjait, táborait,

-

pályázati formában – ha annak forrása rendelkezésre áll - biztosít kiemelt pénzügyi
lehetőséget az évente közösen elfogadott természetbarát szervezetek éves
munkaprogramjainak megvalósításához,

-

működési területén gondoskodik az őrkerületi beosztásokról való tájékoztatás
megadásáról és ott a tv. őrszolgálat tagjainak elérhetőségéről,

III.
A KvVM és az MTSZ együttes feladatai:

-

kölcsönösen internetes elérhetőséget biztosítanak egymás honlapjaihoz,

-

helyi szerveik közösen felmérik a védett természeti területeken lévő funkciójukat
vesztett, de turisztikailag hasznosítható objektumokat (szálláshelyként, illetve vízitúrázó
bázisként, kikötőhelyként hasznosítható épületek, illetve területek). Javaslatokat
dolgoznak ki védelmi szolgálat bázisaként történő, valamint turisztikai célú
hasznosításukra.

-

helyi szerveik bevonásával egyeztetik az új, illetve megváltozó túraútvonalak
kialakítását és fenntartását.

-

helyi szerveik bevonásával egyeztetik a természeti értékek megóvására vonatkozó
korlátozásokat, illetve tilalmakat,

-

közösen felmérik, alakítják ki és készítik el a védett és védelemre tervezett, illetve
Natura 2000 területek megóvását, bejárását biztosító túraútvonalakat és tanösvényeket,

-

együttműködnek hazai nagy rendezvények (Föld Napja, Víz Világnapja,
Környezetvédelmi Világnap, Horgász-, természetbarát környezetvédelmi nap, Madarak
és Fák Napja stb.) szervezése és propagálása terén,

-

kölcsönösen segítséget nyújtanak a nemzetközi természetbarát és természetvédelmi
kapcsolatok kialakításában, ápolásában, fenntartásában,

-

nemzetközi, országos és helyi rendezvényeiken kölcsönösen lehetőséget biztosítanak
egymásnak szakterületeik népszerűsítésére,

Mindkét megállapodó fél ösztönzi munkatársait, területi szerveit, szervezeteit, hogy szoros
kapcsolatot létesítsenek és jó együttműködést alakítsanak ki e szerződésben foglaltak
érvényesítésére.
Mindkét együttműködő fél a megállapodásukat érintő minden esetleges lényegi eltérésről,
illetve módosítási szándékukról egymást kölcsönösen tájékoztatják, szükség esetén
megállapodásukon átvezetik.
Együttműködő felek megállapodásukat 30 napos határidővel egyoldalúan is felbonthatják.
Együttműködő felek jelen „Együttműködési megállapodás”-ukat mint akaratukkal
mindenben megegyezőt kötötték, amelyet képviselőik helybenhagyólag alulírott napon és helyen
aláírtak.
Budapest, 2006. június ….
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