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12. fejezet - A Natura 2000 projekt 

1. 12.1 Bevezetés 

Jelen fejezet a Natura 2000 projektet a környezetvédelmi térinformatikai alkalmazások esettanulmányaként 

dolgozza fel. A téma hozzásegít természetvédelem európai szintű elveinek megértéséhez illetve azok 

megvalósulásának áttekintéséhez. 

A fejezetből megismerheti: 

• az Európai Unió természetvédelmi szabályzásának néhány jellemző elemét, 

• a Natura 2000 hálózat kijelölésének elveit, 

• a Natura 2000 hálózat megvalósításának szakmai és térinformatikai hátterét és lépéseit, lehetőségeit valamint 

korlátait. 

• a Természetvédelmi Információs Rendszer közönségszolgálati modulját, 

• a Natura 2000 területek megőrzésének elveit. 

A Natura 2000 modul elsajátítása után képes lesz: 

• tájékozódni az EU természetvédelmi szabályozásában, 

• megérteni a hálózat kijelölés elvét és térinformatikai lépéseit, 

• azonosítani a Natura 2000 hálózatba tartozó földrészleteket helyrajzi szám szerint, illetve térben a 

Természetvédelmi Információs Rendszer közönségszolgálati moduljában (ArcIMS térképszerveren) vagy 

Google Earth térképen. 

2. 12.2 Az Európai Unió természetvédelmi 
szabályozása 

A Natura 2000 az Európai Unió természeti értékeinek és területeinek megóvására létrehozott összefüggő 

ökológiai hálózata. Az EU a természetvédelem nemzetközi kereteit a biológiai sokféleség megőrzése érdekében 

két egymást kiegészítő irányelvben (u.n. direktíva, együttesen természetvédelmi irányelvek) fektette le. Céljuk a 

területi védelem eszközeivel biztosítani a közösségi jelentőségű, veszélyeztetett, eltűnéssel fenyegetett, kis 

természetes kiterjedésű élőhelyek és sérülékeny, vagy bennszülött fajok kedvező természetvédelmi helyzetét 

természetes (európai) elterjedési területükön való megőrizését – vagy szükség esetén – helyreállítását. A Natura 

2000 hálózattal összefüggésben használt fontosabb fogalmak, idegen szavak magyarázata, értelmezése a 

lábjegyzetben szereplő hivatkozáson található meg1. 

1979-ben ismerete fel az EU törvényhozása a madárvilág védelmének szükségességét, így született meg a vadon 

élő madarak védelméről szóló (röviden: Madárvédelmi Irányelv)2 (továbbiakban MI) irányelv. A szabályozás 

általános célja a tagállamok területén, természetes módon előforduló több mint 190 veszélyeztetett madárfaj 

védelme. Különleges madárvédelmi területnek (továbbiakban KMT, angolul Special Protected Area - SPA) 

azok a régiók számítanak, amelyek a jogszabály I. mellékletben felsorolt, a tagállam területén rendszeresen 

előforduló és átvonuló fajok nagy állományainak fennmaradását szolgálják, valamint a vízimadarak 

szempontjából nemzetközi jelentőségű vizes élőhelynek tekinthetők. 

Az 1980-as évektől egyre gyorsuló ütemű természetvédelmi célokkal (természeti örökségünk megóvása) 

ellentétes területhasználat (építkezések, bányászat, intenzív monokultúrás mezőgazdaság stb.) és a 

                                                           
1 http://www.natura.2000.hu/index.php?p=fogalomtar&nyelv=hun 
2 79/409/EGK számú rendelet, ahol az EGK = Európai Gazdasági Közösség, közismert nevén Közös Piac egy nemzetközi szervezet. Az 

Európai Közösség (EK) elődjeként 1957-ben a Római szerződéssel alapította Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, az NSZK és 
Olaszország. Az EGK (később az EK) a legfontosabb ama három szervezet közül, amely 1967-től az Európai Közösségeket alkotja. 
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rezervátumszemléleten3 túllépő természetvédelmi biológiai eredmények következtében 1992-ben, a Riói 

egyezmény létrejöttekor fogadta el ez Európai Közösség a természetes élőhelyek és vadon élő növény- és 

állatvilág megőrzéséről szóló direktívát (röviden: Élőhelyvédelmi Irányelv4). 

Az Élőhelyvédelmi Irányelv (ÉI) fő célkitűzése a biológiai sokféleség megóvása, a veszélyeztetett fajok (több 

mint 1000) és élőhelytípusok (több mint 230) hosszú távú fennmaradásának biztosítása, természetes elterjedésük 

szinten tartásával vagy növelésével. Ez utóbbi irányelv írja elő az európai ökológiai hálózat, a Natura 2000 

hálózat létrehozását, amely az ÉI élőhelyek, növény- és más állatfajok védelmére kijelölt különleges természet-

megőrzési területeinek (KTMT) és a MI alapján a madarak védelmére kijelölt különleges madárvédelmi területek 

(KMT) együtteséből áll (12 - 1. ábra). A különleges természet-megőrzési területeket az Élőhelyvédelmi Irányelv 

I. mellékletében szereplő közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok (amelyeket az eltűnés veszélye 

fenyeget, vagy kicsi a természetes elterjedésük, vagy egy adott biogeográfiai régión belül jellemző 

sajátosságokkal bírnak) és a II. számú mellékletben szereplő közösségi jelentőségű (veszélyeztetett, sérülékeny, 

ritka vagy endemikus) állat- és növényfajok védelmére kell kijelölni5. Azok az élőhelytípusok és fajok, 

amelyek fennmaradását csak azonnali intézkedéssel lehet biztosítani kiemelt jelentőségűek és az unióban 

elsőbbséget, prioritást élveznek. 

 
12-1. A Natura 2000 hálózat elemei 

Eddig mintegy 25 000 területet nyilvánítottak a Natura 2000 hálózat részévé, létrehozva ezzel a Föld 

legnagyobb természetvédelem alatt álló hálózatát, amely együttesen Európa területének majdnem egy ötödére 

terjed ki (12–2. ábra). 

                                                           
3Rezervátum szemlélet. A természeti és kulturális értékek védelme kezdetben a teljes elzárást, lehatárolást, elszigetelést látta hatékony 
megoldásnak. A védett területekről igyekeztek kizárni mindenféle emberi behatást. Az élővilág azonban nem zárható kerítések közé. Az ún. 

rezervátum szemlélet ráadásul igen költségesnek bizonyult, tetemes közpénzeket emésztett fel, emellett az adófizetőket elzárta mindenféle 

hozzáféréstől. A távolságtartás ellenérzéseket és meg nem értést eredményezett. Ma egyre inkább a felülről szervezett „védelem” helyett a 
partnerségre sokkal jobban építő „kezelés” fogalmat használjuk, ami magába foglalja az erőforrás gazdálkodást és a folyamatos 

kapcsolattartást a társadalommal. 
4 92/43/EGK irányelve 
5 A területek nevei: jKJT jelölt = pSCI (proposed Sites for Community Interest); KTMT = SAC (Special Areas of Conservation). 
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12-2. A Natura 2000 hálózat EurópábanForrás: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/europe_nature_for_you/sk.pdf 

3. 12.3. A Natura 2000 hálózat kijelölése 

A Natura 2000 hálózat kijelölése és fenntartása valamennyi uniós tagállam számára kötelező érvényű. Az 

EU csatlakozási tárgyalások során a bizottság megvizsgálta hazánk felkészültségét a tagság feltételei 

tekintetében, és megszabta, hogy mely közösségi jogi normákat kell a belépő tagországoknak teljesítenie. A 

Natura 2000 hálózatuk kijelölését az unió elengedhetetlen csatlakozási feltételként kezelte. 

A Különleges madárvédelmi területeket a közösségi jelentőségű madárfajok tagországbeli előfordulási helyei 

szerint kell a tagországnak kijelölnie. A kijelölés a tagállamok saját hatásköre. A Bizottság csak akkor tesz 

észrevételt, ha a kijelölést a rendelkezésére álló adatbázisok, információk szerint hiányos. A kijelölésnek a 

rendelkezésre álló országos, átfogó felmérés figyelembevételével kell történnie, ilyen felmérés lehet például a 

BirdLife International6 által végzett "fontos madár élőhelyek (Important Bird Areas)" felmérése. A kijelölésnél 

figyelembe kell venni a vonuló madarak élőhelyeit, különös tekintettel a vonulás során igénybe vett 

pihenőhelyeket, kiváltképp a Ramsari Egyezmény alapján kijelölt nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyeket. 

                                                           
6 Nemzetközi Madárvédelmi Szövetség 
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A különleges természetmegőrzési területek esetében (e területeket az egyéb közösségi jelentőségű állatfajok, 

növényfajok és élőhelytípusok szerint kell kijelölni) a tagországok javaslatait előbb jóvá kell hagynia a 

Bizottságnak, majd ezután történhet meg a végleges kihirdetés a tagországban. 

Az irányelveknek megfelelően a Natura 2000 hálózatba történő területkijelölést kizárólag szakmai (ökológiai) 

szempontok – faj vagy élőhelytípus állománynagysága, állománysűrűsége, hazai elterjedése, hazai és 

nemzetközi védelmi helyzete, élőhelyigénye – figyelembevételével kellett elvégezni. Az Élőhelyvédelmi 

Irányelv III. melléklete tartalmazza a területkijelölés szempontjait, amelynek megfelelően kijelölt területeknek 

minden, hazánkban előforduló élőhelytípus és faj esetében az országos állomány elegendően nagy hányadát7 le 

kell fednie, hogy biztosítsák a fajok és élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzet fennmaradását. A kijelölés 

során a gazdasági, társadalmi és egyéb szempontok tagországi szinten történő figyelembe vétele a közösségi 

joggal ellentétes, amit az Európai Unió Bíróságának számos ítélete is megerősített. A területek az EU 

tagállamok élővilágának védelmét szolgálják, így az unió minden egyes bővítése a megőrzésre érdemes fajok és 

élőhelyek szakmai felülvizsgálatával (bővítésével) járt. 

3.1. 12.3.1 Hazai kijelölés előzményei – a biológiai sokféleség 
helyzete 

Hazánk csatlakozásával az EU eddigi területén található 6 biogeográfiai régió kiegészült a pannon régióval, 

amely legnagyobb részt Magyarország területén található (12-3. ábra). 

                                                           
7 http://natura.2000.hu/doc/Bird_Directive_annexes.pdf 
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12-3. A Pannon Biogeográfiai régió elhelyezkedése Forrás: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/europe_nature_for_you/sk.pdf 

A pannon biogeográfiai régió számos olyan faj és élőhelytípus számára biztosít életteret, amely a csatlakozásunk 

előtti 15 tagú EU területén nem fordult elő. A csak hazánk területén előforduló élőhelytípusok8 és fajok, az ún. 

"pannonikumok" esetében különösen nagy a megőrzési felelősségünk. 

A magyar tárgyaló delegáció (a szlovák és a cseh környezetvédelmi minisztériummal egyeztetve) szakmai 

javaslatot tett a pannon régióban előforduló fajok és élőhelytípusok alapján a madárvédelmi és élőhelyvédelmi 

irányelvek mellékleteinek kiegészítésére. Az Európai Bizottság a javaslatokat nagyrészt (83%) elfogadta (1. 

táblázat). 

1. táblázat - Az irányelvek szakmai kiegészítése a Pannon Biogeográfiai régió értékeivel 
 

Kategória Javasolt 

(Db) 

Elfogadott 

(Db) 

Elfogadottak magyar neve 

(*kiemelt jelentőségűek) 

                                                           
8 Ilyenek a pannon régióra jellemző élőhelyek a pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők, a pannon löszgyepek és homoki gyepek, a fás 
élőhelyek közül a pannon gyertyános tölgyesek és pannon homoki borókás-nyárasok. 
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Élőhelytípus 8 6 szubkontinentális peri-pannon cserjések*, 

pannon sziklagyepek*, illír bükkösök, illír 

gyertyános-tölgyesek, pannon cseres-

tölgyesek, pannon homoki borókás-

nyárasok* 

Növényfaj 20 16 magyar kikerics, tátorján, tartós szegfű*, 

Szent István-szegfű, magyarföldi husáng*, 

mocsári kardvirág, bíboros sallangvirág, 

magyar nőszirom, pilisi len*, tornai vértő*, 

bánáti bazsarózsa, leánykökörcsin, magyar 

kökörcsin*, magyar vadkörte*, magyar 

gurgolya, magyar méreggyilok 

Madárfaj 4 3 széki lile, kerecsensólyom, kék vércse 

Egyéb 

állatfaj 
44 38 északi pocok méhelyi alfaja*, csíkos 

szöcskeegér, molnárgörény, rákosi vipera*, 

lápi póc, beregi futrinka, magyar futrinka, 

zempléni futrinka, pusztai gyalogcincér, 

atracélcincér, vízi futrinka, Gebhardt-

vakfutrinka, magyar vakfutrinka, ráncos 

gyászbogár, sztyeplepke, vértesi 

csuklyásbagoly, magyar fésűsbagoly, füstös 

ősziaraszoló, csüngőaraszoló, villányi 

télibagoly, keleti lápibagoly, magyar 

ősziaraszoló, narancsszínű kéneslepke, 

Anker-araszoló, nagy szikibagoly, budai 

szakállasmoly, ritka hegyiszitakötő, magyar 

tarsza, erdélyi tarsza, álolaszsáska, vöröslábú 

hegyisáska, erdélyi kurtaszárnyú-szöcske, 

eurázsiai rétisáska, dobozi pikkelyescsiga, 

bánáti csiga, magyar vakcsiga, tornai 

patakcsiga, sávos bödöncsiga 

A közösségi jelentőségű élőhelytípusok közül 46, növényfajok közül 36, madarak közül 91, egyéb állatfajok 

közül 105 fordul elő Magyarországon számottevő állományban, amelyek hazai állományai alapján területeket 

kellett kijelölnünk. A területek kijelölése szempontjából figyelembe veendő fajok nagy része Magyarországon is 

védett, így a védett természeti területek kijelölésénél azok előfordulási helyei fontos szerepet játszottak. 

Ugyanakkor az irányelvek mellékletein szerepel jó néhány olyan faj is, amelyek Nyugat-Európában 

megritkultak, de Magyarországon még erős állományuk létezik, és a korábbi hazai védetté nyilvánítások során 

nem szolgáltak a kijelölés szempontjául (ilyen a szarvasbogár, a remetebogár, mocsári teknős, a tövisszúró 

gébics, az örvös légykapó, kisfészkű aszat, pannon gyertyános-tölgyes stb.)9. A fogyatkozó nyugat-európai 

állományok megerősítésében éppen a még nem veszélyeztetett kelet-európai törzsállományok játszanak kiemelt 

szerepet. 

Fentiekből következik, hogy a Natura 2000 hálózat részben az egyes országok védett természeti területeinek már 

meglévő hálózatára épül, de azzal nincs teljes átfedésben. Az egyes országok az Európai közösségtől eltérő 

nemzeti elvek szerint (regionális, helyi, tradicionális stb. jelentőség) is védhetnek egyes területeket, élőhelyeket 

vagy fajokat, más területek esetében pedig nincs szükség annak nemzeti védelmére, csak a Közösség 

szempontjából jelentős fajok és élőhelytípusok szempontjából kedvező természetvédelmi helyzet fenntartása 

szükséges azokon. 

A védett természeti területek (nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek stb.) minden 

esetben külön jogszabállyal (minden egyes terület külön miniszteri-, vagy helyi jelentőségű védett természeti 

                                                           
9 Ezeket őrizzük az Európai Közösség számára. 
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terület esetében önkormányzati rendelettel) kerülnek védelem alá, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény (Tvt.) előírásainak megfelelően. 

A hazai Natura 2000 hálózat védett természeti területet érintő arányait a 2. táblázat foglalja össze. 

2. táblázat - A Natura 2000 hálózat és a védett természeti területek viszonya 
 

 
Terület (ha) Magyarország 

teljes területének10 

százalékában (%) 

Védett 

területre eső 

arány (%) 

A - Különleges 

madárvédelmi terület (56 db) 1.374.568,96 14,77 45,48 

B - Jóváhagyott és jelölt 

különleges 

természetmegőrzési terület 

(477 db + 10 db jelölt) 1.443.263,29 15,51 46,10 

C=A és B átfedése 823.947,56 8,85 62,57 

Natura 2000 terület összesen 

D=(A+B)-C 1.993.885,07 21,43 38,78 

E - Összes országos 

jelentőségű védett természeti 

terület 847.181,01 9,10 100,00 

F - Országos védett és 

Natura 2000 átfedés 773.189,95 8,31 91,35 

G - Összes védett (országos 

és Natura együtt) G=(D+E)-

F 2.067.876,13 22,22 - 
10 Hazánk területe a statisztikához: 9301153,24 ha 

A hálózat felállításának legnagyobb előnye, hogy Magyarország természeti értékei, egy az eddiginél magasabb 

szintű, európai uniós jogi védelmet kapnak. A hálózat területei azonban mint láttuk nem helyettesítik a hazai 

védett természeti területek rendszerét, hanem azt kiegészítik egy új típusú, a természetmegőrzést szolgáló jogi és 

támogatási eszközzel. 

Az előírások hiányos teljesítése ugyanakkor az ország szempontjából igen káros következményekkel járhat. 

Valamennyi jelenlegi tagország járt már az Európai Bíróságon a természetvédelmi irányelvek hiányos teljesítése 

miatt. A szankciók közé tartozik egyes közösségi alapokhoz történő hozzáférés letiltása, de kilátásba helyeztek 

korábban az egyik tagországgal szemben napi büntetésfizetési kötelezettséget is a hiányosságok pótlásáig. 

3.2. 12.3.2 A Natura 2000 hálózat szakmai kijelölését megelőző 
adatgyűjtés 

A Natura 2000 területkijelölést több száz tudományos szakember bevonásával intenzív adatgyűjtés előzte meg. 

A kijelölés segítésére és szakmai ellenőrzésére a természetvédelemért felelős minisztérium tudományos kutatók 

felkérésével létrehozta a Natura 2000 Tanácsadó Testületet. 

Az alapozó projektek közül kiemelkedik a CORINE Biotops, amelynek keretében 156 terület természetvédelmi 

adatait tartalmazó adatbázist állítottak össze az MTA kutatói az Élőhelyvédelmi Irányelv szempontjából való 

elemzés érdekében. 
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A legjelentősebb adatgyűjtést, a „Felkészülés az Élőhelyvédelmi Irányelv magyarországi végrehajtására” 

megnevezésű PHARE projektet (HU9807-01-02-02) hazai akadémiai kutatóintézetek és a Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület hajtották végre. A projekt során Intenzív Botanikai Adatgyűjtés (IBOA) is folyt, 

valamint megtörtént az Élőhelyvédelmi Irányelv mellékleteiben szereplő élőhelyek, növény- és állatfajok 

országos értékelése a nemzeti park igazgatóságoknál (továbbiakban NPI) rendelkezésre álló adatok, aktuális 

terepi ismeretek, szakirodalmi és elterjedési adatok összegzése alapján. A programban részt vevő szakértők 

(muzeológusok, zoológusok, botanikusok, ökológusok) javaslatot fogalmaztak meg a Natura 2000 hálózatba 

kijelölendő területek tekintetében. 

A PHARE programok mellett a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala (KvVM 

TvH) irányításával 1998-ban elindult Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Program, amely kiváló minőségű 

térben értelmezett adatbázist produkált a kijelölések támogatására. 

3.3. 12.3.3 A Natura 2000 hálózat szakmai kijelölésének folyamata 
és szempontrendszere 2004-ben 

A területjavaslatokat az előző fejezetben említett adatgyűjtés eredményeinek felhasználásával az európai uniós 

kritériumoknak (ÉI III. melléklet) megfelelően, kizárólag szakmai (ökológiai) szempontok11 szerint a 

természetvédelem területi szervei, a 10 db nemzeti park igazgatóság munkatársai dolgozták ki. A konkrét 

területekre vonatkozó javaslatokat (adatlapok és térképek) felterjesztették a főhatóság (KvVM TvH) számára, 

amelyeket több hónapos, szakértők bevonásával történt egyeztetés során értékelték ki12. 

A javasolt területekről részletes dokumentációt13 kellett elkészíteni az Európai Bizottság számára. Az adatlapok14 

tartalmazzák a területek általános és ökológiai adatait (a területen előforduló közösségi jelentőségű fajok és 

élőhelytípusok állományadatait és egyéb a területen jelentős fajok listáját), a kijelölés alapjául szolgáló fajok 

területen található állományának értékelését, a terület rövid jellemzését (minőség, megőrzöttség, veszélyeztető 

tényezők, kezelő szerv). Ezen felül minden területet térinformatikai állományként, és 1:100 000 méretarányú 

kinyomtatott, kartografált térképen is be kellett nyújtani a Bizottság részére. A teljes dokumentáció összeállítása 

közel fél éves munka eredményeként állt össze. 

3.4. 12.3.4 Natura 2000 hálózat kijelölésének véglegesítése 

A területkijelölés határidőre15 elkészült, a jogharmonizációt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) kormányrendelet valósította meg. 

Az Európai Bizottság a benyújtott dokumentációt a Pannon régió értékeit tárgyaló Biogeográfiai Szeminárium 

keretében értékelte16, és hiányosnak állapította meg a magyar területkijelölést. A Bizottság további kijelölést írt 

elő 7 élőhelytípusra, 11 növényfajra és 8 állatfajra vonatkozóan, valamint további különleges madárvédelmi 

területekre összesen 21 442 ha kiterjedésben (12 – 4. ábra). 

Az új területeket (1 új és 1 bővített KMT; 10 új jKJT, 29 bővített KTMT) az Európai Bizottság kérése alapján a 

23/2010. (II.11.) Korm. rendeletben hirdette ki hazánk. 

A Magyar Köztársaság az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet az u.n. Natura hrsz. rendelet17 kihirdetésével az előírt 6 

éven belül teljesítette az Élőhelyvédelmi Irányelv védelmi prioritás és célkitűzés kidolgozási követelményeket 

is, amelyek alapján a jóváhagyott Natura 2000 területeket különleges illetve ahol a fajok megkívánták kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési területekként kihirdette (un. KTMT területek). A területek elnevezésbeli 

változása (különleges ill. kiemelt) a közösségi követelmények és eljárásrend kialakítása érdekében történt, jogi 

szempontból különbséget nem jelent, mert a Natura 2000 területek mindenféle típusára az elfogadási stádiumtól 

függetlenül ugyan azok az előírások vonatkoznak. A rendelet nemcsak az új területeket, hanem a már 2004. év 

óta kijelölt – és azóta az Európai Bizottság által jóváhagyott – Natura 2000 területeknek a közhiteles ingatlan-

                                                           
11 az adott faj vagy élőhelytípus állománynagysága, állománysűrűsége, hazai elterjedése, hazai és nemzetközi védelmi helyzete, 

élőhelyigénye 
12 Az értékelésében részt vett a Natura 2000 Tanácsadó Testület is 
13 a jelölési dokumentáció részletességére jellemző annak 11 000 oldalas terjedelme 
14 a Natura 2000 nomenklatúrában SDF = Standard Data Form 
15 Határidőnek az ország EU-csatlakozásának időpontja, azaz 2004. május 1-je került kitűzésre. Míg az EU régi tagállamai számára 6, 

hazánk számára mindössze 2 év állt rendelkezésre a Natura 2000 területek kijelölésének előkészítésére. 
16 Az értékelés szempontjai: http://biodiversity.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/crit 
17 http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000014.KVV 
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nyilvántartási határokhoz igazított helyrajzi számait és térképét is tartalmazza, a pontos határok rögzítésével 

növelve a jogbiztonságot. 

A jogszabályok hatályba lépésével befejeződött a Natura 2000 területkijelölések folyamata. 

 
12-4. A Pannon Biogeográfiai régió elhelyezkedése 

A kihirdetés precíz és térinformatikailag pontos határvonalak rögzítésével, ingatlannyilvántartási azonosításával, 

térképi megjelenítésével és az egyes jelölő fajok és élőhelytípusok adatbázisára való hivatkozással vált lehetővé. 

Mindezek alapján 2010. szeptember 30-áig hazánk megküldte az Európai Bizottság számára a Natura 2000 

területek védelmi prioritásokkal és célkitűzésekkel kiegészített, valamint aktualizált, pontosított határvonalait, 

térképeit tartalmazó egységes adatlapjait (SDF) EU Bizottsági jóváhagyás céljából. 

3.5. 12.3.5 A Natura 2000 hálózat határainak pontosítása 

3.5.1. 12.3.5.1 A Natura 2000 hálózat kijelölésének térinformatikai módszere 

A fajok, élőhelyek és növénytársulások (együtt u.n. biotikai adatok) elterjedés térképezésének általános 

folyamat-elve az alábbi lépésekre osztható: 

1. a fajok, asszociációk azonosítása, jellemzése; 

2. térbeli lehatárolás; 

3. térképi megjelenítés. 

A biotikai térképezés részleteinek ismertetése jelentősen meghaladja jelen tananyag kereteit. A florisztikai 

(növényvilág és a gombák, zuzmók) térképezési problémakör részleteit Takács A. A. (2007) a faunisztikai 

(állatvilág) térképezést Váczi O. (2006) tárgyalja. 

A Natura 2000 hálózat elemeinek 2004. évi határait reprezentáló térképvázlatok a 3. táblázatban bemutatott 

folyamat eredményeként jöttek létre. 

3. táblázat - A Natura 2000 hálózat térképezésének módszere és geometriai alapjai 
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Lépés Módszer Geometria forrása 18 

1. Fajok, élőhelyek és 

növénytársulások 

elterjedési térképeinek 

azonosítása kézzel 

rajzolt vaktérképeken 

Analóg topográfiai térkép szelvény fénymásolat: 

- M=1:10 000 Egységes Országos Térkép Rendszer 

(EOTR) szelvényei Egységes Országos Vetület 

(EOV) szerint, valamint 

- a Magyar Honvédség Térképészeti Hivatala 

M=1:25 000 Gauss-Krüger vetületű topográfiai 

szelvényei. 

Analóg üzemtervezett erdőrészletekben: 

- M=1:10 000 erdészeti üzemtervi térkép. 

2. Vaktérkép 

digitalizálás 

(szkennelés, 

georeferálás, GIS 

adatbázis építés) 

Egységes Országos Vetületű térinformatikai 

környezet 

3. A vaktérképek 

pontosítása képernyő-

digitalizálással ESRI 

ArcView 3.x szoftver 

környezetben (shape 

formátum) 

Digitális távérzékelt adat: 

- 1998-1999. évi országos SPOT4 műholdfelvétel 

sorozat pankromatikus sáv geometriájával 10 m 

pixelméretűre javított RGB 342 sávkombinációjú 

szín kompozitjain 

- Kevés, rendszertelen, lokális légifelvétel, és 

néhány méteres felbontású 2000. évi MADOP 

ortofotó-térkép 

4. Térképi generalizálás, 

egyszerű topológiai 

ellenőrzés – kimeneti 

shape file előállítás 

Az EU 2004-ben érvényes előírása szerint 

M=1:100 000 méretarányú EOTR topográfiai 

térképek 

18 A hazai heterogén térbeli adat infrastruktúra akkor rendelkezésre álló alapjai 

2004-ben országosan nem állt rendelkezésre vektorgrafikus földmérési alaptérkép (közhiteles ingatlan-

nyilvántartási térkép). A területi szervek (nemzeti park igazgatóságok) által összeállított regionális 

résztérképek19 a kiindulási adatbázisok pontosságából és a generalizálási méretarányból (M=1:100 000) 

következően országos szinten mintegy 100 méteres helyzeti pontosságban készültek el. 

3.5.2. 12.3.5.2 A Natura 2000 hálózat határpontosítás szükségessége 

A Natura 2000 területekre vonatkozó szabályozás hatékony érvényre juttatása szempontjából a magyarországi 

gyakorlatban rendkívül fontos, hogy a Natura 2000 hálózatba tartozó földterületek természetvédelmi szempontú 

jogi státusa mindenki számára ismert tény legyen. Az ingatlanok (termőföld-ingatlanok) hazai jogszabályokban 

meghatározott adatai tekintetében a földhivatali ingatlan-nyilvántartás a közhiteles, tehát a közigazgatási 

tevékenységnek is ehhez kell igazodnia. A Magyar Köztársaságban a közigazgatási eljárások közhitelességét az 

ingatlan-nyilvántartási földrészleteken (helyrajzi számok, továbbiakban Hrsz.) alapuló adatbázis biztosítja. A 

hatályos szabályozás szerint a Natura 2000 terület az ingatlan jogi jellegeként jegyezhető fel az ingatlanok 

tulajdoni lapjaira. Az állampolgárok és a hatóságok tájékoztatásának ingatlan-nyilvántartáson alapuló módja 

elengedhetetlenné tette: 

                                                           
19 működési területre kiterjedő 
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• a Natura 2000 területek helyrajzi számainak jogszabályi kihirdetését, illetve 

• a digitális vektorgrafikus ingatlan-nyilvántartási térképművek hozzáférhetőségével a Natura 2000 

területhatároknak a közhiteles ingatlan-nyilvántartási térképekhez való igazítását. 

A kijelölés időszakában országos ingatlan-nyilvántartási adatbázis hozzáférésének korlátai, illetve hiánya okán a 

Natura 2000 földrészleteket kihirdető miniszteri rendelet (45/2006. KvVM rendelet) megjelenéséhez a KvVM 

TvH a Földmérési és Távérzékelési Intézetet (FÖMI) bízta meg az egyes területek ingatlan-nyilvántartási 

azonosításával, és a hozzájuk tartozó helyrajzi számok leválogatásával. 

3.5.3. 12.3.5.3 A Natura 2000 hálózat határpontosítás módszertana 

A Natura 2000 hálózat 2004-es szakmai határainak pontosítása, ingatlan-nyilvántartási térképhez (földrészlet ill. 

alrészlet) igazítása a rendelkezésre álló térinformatikai adatforrások segítségével történt 2008-2010 folyamán. A 

munka során, amelyben összesen kb. 35 szakember vett részt, 14 alkalommal (1-3 nap/alkalom) történt 

munkacsoportban helyszíni egyeztetés. Ezek során az országos ingatlan-nyilvántartási térképekhez történt 

igazítás (snap to funkció) a 2004-es határok által metszett helyrajzi számok esetében a távérzékelt anyagon 

(MADOP terméke) látható területhasználat, valamint a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi 

őrszolgálata, kutatásai és független kutatók által gyűjtött és rendelkezésre álló biotikai (fajok/élőhelyek) adatok 

alapján hozott szakmai döntés függvénye volt. A helyrajzi számos lista összeállításánál a nemzeti park 

igazgatóságok adategyeztetést folytattak a megyei földhivatalokkal. 

A helyszíni, illetve regionális szintű adategyeztetést azért végeztettük el, mert a 2004-es központi adatgyűjtés a 

rendelkezésre álló országos alapadatbázis korlátai okán hibákkal volt terhelt, ráadásul ott csak a helyrajzi 

számok beszúrási ponthoz rögzített koordinátái voltak ismertek, ami még a hibák ellenőrzését sem tette 

lehetővé. 

A) Hazai követelmények 

A határvonalak jelentősen heterogén adatforrásokon alapuló 2002-2004. évi kialakítása óta 2005-2007. 

folyamán a KvVM (zöld tárca) uniós támogatással létrehozta a Természetvédelmi Információs Rendszert, 

amelyben nagyobb felbontású, egységes térképi adatbázisok (ingatlan-nyilvántartás, erdőtérkép, digitális 

ortofotó-térkép20) állnak a rendelkezésre, amelyek segítségével a határvonalak geometriai pontosítása lehetővé 

vált. A 2004-2009 időszak folyamatos természeti (biotikai) adatgyűjtése elősegítette a területek jobb 

megismerését szakmai szempontból is. 

A földalapú támogatásokhoz kapcsolódó kifizetések megkövetelik a számításokhoz geometriai alapot nyújtó 

térinformatikai rétegek konzisztenciáját és geometriai pontosságát. A Natura 2000 hálózat határait a 

Minisztérium kérésére a nemzeti park igazgatóságok ingatlan-nyilvántartási (KÜVET, BEVET) földrészlet 

határokhoz, indokolt esetben pedig alrészlet határokhoz igazították. 

B) Európai Uniós követelmények 

A földrészletekhez történő – határillesztést az Európai Bizottság számára a csatlakozáskor hivatalosan elküldött 

Natura 2000 határokat követve végezte el a Minisztérium. 

2004-ben a Natura 2000 területek adatszolgáltatási űrlapjáról szóló 97/266/EK számú bizottsági határozat21 

szerint kellett a Natura 2000 területek térképét megadni. 2010-ben viszont az Európai Bizottság újabb 

elvárásainak megfelelően már a Natura 2000 területhatárokat georeferált, digitális fedvényeken kellett rögzíteni, 

ráadásul a térinformatikai adatoknak és a hozzájuk tartozó metaadat leírásnak meg kell felelnie a legfrissebb 

INSPIRE22 előírásnak (kataszteri határhoz igazítás). 

A közhiteles nyilvántartáshoz való, nagy pontossággal végrehajtott igazítás teszi lehetővé, hogy a Natura 2000 

hálózat megfeleljen annak az uniós követelménynek, miszerint az irányelvek rendelkezéseit 

                                                           
20 A Magyar Digitális Ortofotó Program (MADOP 2005) (http://www.fomi.hu/honlap/magyar/projektek/leirasok/MADOP.htm) 

eredményeként 
21 a 0,4 mm-nél kisebb vonalvastagságú, az illetékes topográfiai intézet valamennyi szabványának megfelelő, M=1:100 000 vagy az ehhez 
lehetséges legközelebbi léptékű topográfiai térképen 
22 INSPIRE = Infrastructure for Spatial Information in Europe, a 2/2007/EK számú irányelv az EU egységes térbeli adat infrastruktúrája 

kialakítására – védett területekre vonatkozó téradat téma legfrissebb leírása: 
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_PS_v3.1.pdf 
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megkérdőjelezhetetlen, kötelező erejű megoldásokkal kell végrehajtani, a jogbiztonság elvének megfelelő 

specifikusság, precizitás és átláthatóság biztosításával. 

C) A határpontosítási munkafolyamat lépései: 

A 2004-es Natura 2000 fedvény határpontosítása (ingatlan-nyilvántartási határokhoz igazítását), a geometriai 

hibák kiszűrése, majd a jogszabályi kihirdetéshez szükséges helyrajzi-szám leválogatás ESRI ArcGIS 9.2 

szoftverrel történt, a megyei földhivatalok bevonásával (adatpontosítás). Az új szoftver verzió jelentősen 

fejlettebb eszközkészletének kihasználása érdekében objektumorientált geoadatbázisba történő konverzió vált 

szükségessé. 

A határigazítás alapját az a külterületi ingatlan-nyilvántartási vektoros térképek (KÜVET) geoadatbázisa adta, 

amelyet az adatszolgáltatótól (NKP Kft.) beszerzett DXF (CAD alapú) formátumban lévő adatok, saját 

fejlesztésű szoftverrel való konverziójával állítottak elő a nemzeti park igazgatóságok térinformatikusai 

manuális és topológiai hibajavítással. Első lépésként az eredeti Natura 2000 fedvények poligonjai által lefedett 

földrészletek és alrészletek térbeli kijelöléssel történő lekérdezését végezték el a KÜVET rétegen. 

Ezt követően történt a Natura 2000 területek ingatlan-nyilvántartási földrészlet és alrészlet határokhoz való 

igazítása, dm-es nagyságrendű pontossággal, az eredeti Natura 2000 fedvény 100 m-es külső-belső 

pufferzónáján belüli döntési térrel. Az ArcGIS a 9.2 verziótól biztosítja a DXF rétegekhez történő geometriai 

igazítás23– lehetőségét, amely által kiküszöbölhetővé vált a digitalizálási hibák jelentős része. A térbeli 

döntéseket távérzékelt adatok (MADOP, helyi projektek távérzékelt adatbázisai, MePAR blokk határok stb.) 

információtartalmának kiértékelése24 segítette (12–5. ábra). 

 
12-5. A Natura 2000 felülvizsgálat során földrészlethez igazított határvonal 

3.5.4. 12.3.5.4 A Natura 2000 hálózat határpontosítás eredménye 

A pontosítás során ellenőriztünk mintegy 33 443 km természetmegőrzési-, valamint 14 380 km különleges 

madárvédelmi terület határát. A határvonalak mentén történő, technikai módosítások természetesen nem csupán 

területrészek kivételét jelentették, hanem számos esetben a Natura 2000 területeknek a helyrajzi számok 

határaihoz való igazítást is, amennyiben a korábbi határvonal által metszett helyrajzi számon jelen lévő jelölő 

értékek azt indokolták. A térképi pontosság javításával és a határvonalaknak ingatlan-nyilvántartási (térképi) 

                                                           
23 SNAP: a szerkesztés alatt álló réteg objektumainak egy másik réteg töréspontjaihoz, végpontjaihoz, határvonalához történő geometriai 

igazítás. 
24 A földfelszín fizikai jellemzői (művelési ág határok) tipikus esetekben felismerhetők voltak, amely alapján az egyes jellegzetes 
élőhelyekhez köthető Natura 2000 területek határvonalai pontosíthatóvá váltak. 
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adatokhoz történő igazításával egyidejűleg sor került a topológiai és digitalizálási hibák (poligonok átfedése, 

elcsúszása, torzulása, szigetpoligonok, „nyakkendőpoligonok”) kiszűrésére, továbbá a szakmai adatbázisok 

frissítésére (12–6. ábra). 

A határpontosítások eredményeként a magyarországi Natura 2000 hálózat a 2004-ben az Európai 

Bizottsághoz kiküldött Natura 2000 fedvényhez képest országos szinten, összességében, a pontosítások miatti 

területkivételek és területbővítések eredőjeként, 10 501 hektárral csökkent. 

A 12.2.4. fejezetben ismertetett, EU által elrendelt bővítési követelmények (21 442 ha) azonban több területet 

érintettek, így a Natura 2000 hálózat kiterjedése összességében 10 941 hektárral nőtt (12–7. ábra). 

 
12-6. A Natura 2000 határok földrészlethez igazítása (Bujáki Kántor-rét) 

 
12-7. A Natura 2000 határok pontosítása Magyarországon 2004-2010 
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4. 12.4 A Természetvédelmi Információs Rendszer - a 
Natura 2000 hálózat adatainak közzététele 

Az állam természetvédelemi egyik kiemelt célja a környezeti elemek és azok rendszereinek hosszú távú 

fenntartása, amelyhez a természettudományos ismeretekre támaszkodik. A kritikus helyzetű élőlények alapvető 

tulajdonságainak részletes ismerete nélkül nem lehetséges a természetvédelem szempontjából kívánatos 

tevékenységek megtervezése, végrehajtása illetve a természetvédelmi kezelés eredményességének mérése. 

Mindez a természettudományos kutatás módszereivel és eszköztárával történik. Egy-egy tudományos 

információ értéke, hatása azonban jelentősen növelhető, hogyha azt nem önmagában, hanem idő- és 

térdimenzióban, információ-hálózatba szervezve lehet elemezni. 

Ezért jött létre a Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR): az állami természetvédelem intézményeinek 

munkáját kiszolgáló komplex térinformatikai támogatással megvalósult számítógépes információs rendszerként. 

A TIR a területi és központi államigazgatási szervek természetvédelmi adatbázisainak az Európai Uniós 

rendszerekkel is kompatibilis egységes térinformatikai rendszerben (adatgyűjtés, tárolás) történő nyilvántartása, 

amely a természetvédelmi szakmai munka hatékonyságát (elemzés, megjelenítés) hivatott növelni. 

A természetvédelem számára fontos a társadalom minél szélesebb körű kiszolgálása, a természetvédelmi 

információk közzététele, a szemléletformálás segítése, az állam központi (minisztérium) és területi szerveinek 

(nemzeti park igazgatóságok, zöldhatóságok) szolgáltató jellegének erősítése. 

A TIR Közönségszolgálati Modulja az Aarhusi egyezménynek megfelelő internetes tájékoztató 

szolgáltatásokat kínál. A rendszer ESRI ArcIMS 4.0 térképszerver szoftverkörnyezetben üzemel (TAKÁCS – 

KOTHENCZ 2007). Az internetes térkép tervezésekor elsődleges szempont volt a közérthetőség és a könnyű 

használat, hiszen az oldal fő célja a minél szélesebb közönség elérése és ellátása természetvédelmi 

információkkal, térképekkel, ezáltal is erősítve a térbeli és a környezettudatos gondolkodás elterjedését. 

A felhasználó a böngészőben a www.termeszetvedelem.hu főoldalról egy térkép-megjelenítő oldalt 

(http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm) lát (12 – 8. ábra), amely az alábbi funkciókat kínálja: 

• Egyszerű térképnézegetés; 

• Keresés többféle elemtípusra (település, védett érték, stb.); 

• Egyszerűbb lekérdezések végrehajtása; 

• Távolságmérés; 

• Nyomtatás. 
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12-8. A TIR közönségszolgálati modul Forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm 

A térképszerver a raszteres adatbázisokat (ortofotó) nem publikál, viszont a nevezetes természeti objektumokat 

Google Maps illetve Earth linkekkel (*.kmz) látta el (12–9. ábra) (Takács A. A. 2007). 

 
12-9. A TIR Közönségszolgálati Moduljáról meghívott Google Maps link az Ürge-mezei tanösvény 

kiindulópontjával (Paks) 

5. 12.5 A Natura 2000 területek kihirdetése utáni 
feladatok 

A kijelölés befejeztével a Natura 2000 hálózat szakszerű, jogszerű és fenntartható fejlődéssel összeegyeztethető 

működtetésére kell a figyelmet fordítani. A területek védelmének megvalósítását az EU a tagállamokra bízza, 

ajánlja azonban az érintett területeken kezelési irányelvek kidolgozását, valamint minden olyan tevékenység 

megakadályozását, amely jelentősen megzavarhatja azon fajokat, illetve károsítja azokat az élőhelyeket, 

amelyek védelme érdekében a területeket kijelölték. A védelem megvalósulhat jogszabályi tiltással, de emellett 

hatósági vagy adminisztratív eszközökkel (pl. területkezelési támogatások) vagy a gazdálkodókkal kötött 

szerződéses megoldás is alkalmazható. 

A hatósági védelem esetében a Natura 2000 terület védetté nyilvánítható az ország jogrendje szerint, vagy 

bizonyos tevékenységek hatósági engedélyhez köthetők. Ilyen lehet például a nád- és vízinövényzet levágása, 

növényvédőszerek felhasználása vagy bármely vadászati, halászati és turisztikai tevékenység. 

A gazdálkodóval kötött szerződés esetében a tulajdonos vállalja, hogy a területen a gazdálkodást a kezelési 

tervben foglaltak szerint végzi, például egy kaszáló esetében a kaszálást csakis a kezelési tervben meghatározott 

időpontokban végzi el. A védelem, szerződés útján történő érvényesítésére a többi tagországban számos példa 

van, hazánkban azonban még csak most van folyamatban. A kedvező állapot elérése adott esetben tehát a 

területen folyó gazdálkodás révén valósítható meg, és rendszerint nem jelenti a területet érintő tevékenységek 
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összességének a korlátozását. Az Élőhelyvédelmi Irányelv egyértelműen kifejezi, hogy a Natura 2000 területek 

kijelölésével nem a gazdasági fejlődés leállítása, nem zárt rezervátumok létrehozása a cél, ahol minden 

tevékenység tiltott. 

Az adminisztratív eszközök tekintetében a Natura 2000 területekre járó kompenzáció ráépül a jelenleg működő 

támogatási rendszerre (elsősorban a LIFE-Nature), a gazdálkodók a Natura 2000 jogcím mellett jogosultak az 

egységes területalapú támogatásra (SAPS = Single Area Payment Scheme) és a kiegészítő nemzeti területalapú 

hozzájárulásból nyújtott (TOP-UP) támogatásokra25 is. Így a Natura 2000 hálózaton keresztül a hazai 

természetvédelem is közösségi forrásokhoz juthat. Ezen felül természetesen részt vehetnek az agrár-

környezetgazdálkodási intézkedések támogatási rendszerében is. Fontos tudnivaló azonban, hogy az európai 

uniós támogatások nagyon pontos adminisztrációt igényelnek, mert csak így kerülhető el az esetleges 

pontatlanságból adódó visszafizetés. 

Az agrártámogatások eljárásainak kizárólagos országos földterület-azonosító rendszere, a Mezőgazdasági 

Parcella Azonosító Rendszer (MePAR). A kizárólagosság azt jelenti, hogy a földterülethez kapcsolódó részben 

vagy egészben európai uniós támogatások igénylése során csak ennek az azonosítási rendszernek az adatait 

(mezőgazdasági táblák elhelyezkedése, azonosító száma, területe stb.) lehet használni. Ideális esetben a 

felszínborítás távérzékeléssel azonosítható aktuális elemei, amelyet a MePAR fizikai blokkok modelleznek (pl. 

művelés) megegyeznek az ingatlan-nyilvántartási (jogi) földrészlet határokkal. Tapasztalat szerint azonban a 

magyar valóság az ideális esettől jelentősen eltér. A Natura 2000 területhatárok és a MePAR blokk határok 

közelítésére azért van szükség, hogy minél jobban közelítsen a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások 

kifizetési területe és a Natura 2000 területek jogszabályban rögzített határa, így biztosítva a támogatások 

jogszerű kifizetését, és a kölcsönös megfeleltetés alapján történő ellenőrzését is. A Natura 2000 területek 

pontosítása során az új Natura 2000 határok ingatlan-nyilvántartási határokhoz (földrészlet, alrészlet) történő 

igazítása bizonyos szintig konvergál a MePAR határvonalakhoz (12–10. ábra), de a kifizetések érdekében 

további egyeztetések (MePAR blokkok megosztása, birtokrendezés stb.) szükségesek (12–11. ábra). 

 
12-10. A Natura 2000 hálózat hazai evolúciója 

                                                           
25 http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1697 
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12-11. A Natura 2000 hálózat és a MePAR blokkok kapcsolata 

5.1. 12.5.1 Gazdasági tevékenység Natura 2000 területeken 

A megfelelő módon folytatott mezőgazdasági tevékenység a Natura 2000 hálózat céljai elérése 

szempontjából alapvető fontosságú. A hálózatba tartozó területeken a kijelölésekor fennálló tényleges 

földhasználat (aktuális gazdálkodási gyakorlat) a földhasználati előírásokról szóló jogszabály hatályba lépéséig 
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további korlátozások nélkül folytatható, azonban a Natura 2000 terület jellegének megváltoztatása – pl. gyep 

feltörése, felülvetése – engedélyköteles tevékenység, amelyek elbírálása a területen található közösségi 

jelentőségű fajok és élőhelyek megőrzése érdekében történik. 

Mezőgazdaság a Natura 2000 területeken 

A mezőgazdasági termelők a természetvédelmi célú tevékenységek elvégzésért területalapú támogatásra 

jogosultak. Az európai uniós jogszabályok a Natura 2000 kompenzációs kifizetések forrásaként az Európai 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapot jelölik meg, amelynek hazai felhasználását az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) határozza meg. Az Európai Bizottság által 2007 szeptemberében jóváhagyott 

ÚMVP végül 13 MRD Ft-ot különített el a Natura 2000 területek kompenzációs támogatására a 2007-2013-as 

költségvetési periódusra. A hálózatba került gyep (rét, legelő) hasznosítású területek földhasználóinak 

(tulajdonos vagy bérlő) a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. 

(X. 18.) Kormány rendelet előírásainak betartásáért kompenzációs támogatás jár a Natura 2000 gyepterületeken 

történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) 

FVM rendelet alapján. A 38 euró/ha/év összegű támogatást 2008-tól vehetik igénybe a Natura 2000 

gyepterületeken gazdálkodó nem költségvetési szervek. 

Erdőgazdálkodás a Natura 2000 területeken 

A Natura 2000 hálózat a művelés alatt álló, féltermészetes erdőket is érinti. A kijelölés után az erdőművelési 

gyakorlat felülvizsgálata szükséges26. Előfordulhatnak viszonylag egyszerű módosítások (holtfa jelenlétének 

biztosítása, költési időben ragadozó fészek elkerülése adott erdőrészletben), illetve összetettebb feladatok is, pl. 

hosszú vágásfordulójú, szálalásos üzemmód alkalmazása vagy a nem honos fajok eltávolítása után őshonos, 

lombhullató fajok telepítése. Sok múlik az erdő termőhelyi adottságain, illetve az ott található fajokon és 

élőhelyeken. Leghatékonyabb, hogyha a kezelési irányelvekről a konkrét esetben a helyi érdekcsoportokkal és 

az érintett földtulajdonosokkal egyeztetve születik döntés. E folyamatok támogatása érdekében az EU 

legfrissebb Vidékfejlesztési Rendelete (2007–2013) anyagi eszközöket biztosít a Natura 2000-es, 

magántulajdonban levő erdők kezeléséhez. Új erdő környezetvédelmi intézkedéseket is bevezettek, amelyek az 

agrár-környezetvédelmi rendszerekhez hasonlóan további pénzügyi támogatást jelentenek a természetbarát 

erdőgazdálkodást vállalók számára. 

Turizmus Natura 2000 területeken 

A Földünk egyik legdinamikusabban növekvő gazdasági szektora a turizmus. Az ökoturizmus (u.n szelíd 

turizmus = természetfotózás, természetjárás, vadles stb.) térhódítása közel háromszorosa a klasszikus turisztikai 

piac fejlődésének. A tömegturizmus törekvései ennek épp ellentmondanak; különösen a tengerpartokon és a 

hegyvidékeken tekintik „vetélytársnak” a természetet. Mivel a turizmus versenyorientált, bármely 

kezdeményezés sikere az átgondolt tervezésen, a gondos előkészítésen múlik. Ez nemcsak az értékes természeti 

erőforrások fenntartható hasznosítását biztosítja, hanem a turisztikai tevékenységeknek a vidéki életmódba való 

beágyazódását is ösztönzi. Alapszabály valamennyi különleges természeti terület vagy értek, így a Natura 2000 

területek bemutatása esetében is, hogy a turizmus nem veszélyeztetheti a természeti kincs hosszú távú 

fennmaradását! 

Fejlesztési tervek Natura 2000 területen 

A természetvédelmi irányelvek nem tiltják automatikusan területfejlesztési beruházások (erdőtelepítések, 

turisztikai beruházások, vonalas létesítmények, közművek stb.) megvalósulását, viszont jelentős mértékben 

módosíthatják a Natura 2000 területeken vagy környékükön jelenleg alkalmazott földhasználati módokat. Ezért 

az EU szigorú átvilágítási eljárást ír elő egy terv vagy projekt engedélyezésének mérlegelésére. Az 

Élőhelyvédelmi Irányelv 6. cikkelye rögzíti az eljárás menetét (12–12. ábra). A direktíva “projekt” kifejezés 

alatt építkezéseket és a természeti környezetbe való egyéb beavatkozásokat, “terv” alatt a földhasználati 

terveket, ágazati terveket vagy programokat érti. 

Egy további óvintézkedés gondoskodik a kiemelt jelentőségű – azaz különösen veszélyeztetett, illetve 

sérülékeny – élőhelyeknek vagy fajoknak otthont adó természeti területet érintő tervek és projektek 

vizsgálatáról. Ezekben az esetekben kizárólag az emberi egészséggel, a közbiztonsággal kapcsolatos, illetve – 

amennyiben a tagállam a Bizottság előtt bizonyítja – a közérdek kényszerítő indokaival alátámasztott 

beavatkozások engedélyezhetők. Mindezek mellett kötelező gondoskodni a megfelelő kompenzációs 

                                                           
26 Az eljáró első fokú hatóság az erdők esetében az erdőről szóló törvény (2009. évi XXXVII. törvény) alapján az erdészeti hatóság. 
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mechanizmusokról, amelyek kiegyenlítik az érintett EU élőhelyek vagy fajok által elszenvedett bármilyen kárt 

vagy veszteséget. 

5.2. 12.5.2 Monitorozás - kutatás 

Az irányelvek a Natura 2000 területekre monitorozási és kutatási feladatokat is előírnak. A közösségi 

jelentőségű fajok és természetes élőhelyek védelmi helyzetének rendszeres ellenőrzése céljából azok 

állományát, hazai elterjedését és természetvédelmi állapotát rendszeresen ellenőrizni kell (6 évente jelenteni kell 

az állományok helyzetéről), és különleges figyelmet kell fordítani a közösségi jelentőségű fajok és 

élőhelytípusok kutatására. Az Európában vadon élő madárfajok állományának védelméhez, kezeléséhez és 

hasznosításához szükséges kutatást is elő kell segíteni. 

Az állapot nyomon követése tekintetében még nincsenek egységesített előírások és módszerek, de a hazánkban 

1997 óta működő Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében kidolgozott mintavételi eljárások jó 

alapot nyújtanak a Natura 2000 területek monitorozásához. 

 
12-12. A Natura 2000 területeket érintő tervek és projektek vizsgálata Forrás: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/conservation/hu.pdf 
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6. 12.6 Összefoglalás 

A modul célként tűzte ki, hogy áttekintse a Natura 2000 hálózat hazai kialakításának elvárásait, feltételeit és 

megvalósítását. 

Megállapítható, hogy a Magyar Köztársaság az Európai unióhoz való csatlakozása során jelentős mértékben 

(Pannonikumok) gazdagította a közösség természeti örökségét. A Natura 2000 hálózat felállításának legnagyobb 

előnye, hogy Magyarország természeti értékei, egy az eddiginél magasabb szintű, európai uniós jogi védelmet 

kaptak. A hálózat túlmutat hazánk védett természeti területein, kijelölése kizárólag szakmai (ökológiai) 

szempontok alapján történt 2004-ben, majd 2008-2010 között a jogbiztonság érdekében a területek határait 

földrészletekhez igazították. 

Önellenőrző kérdések 

1. Mit jelent a Natura 2000? (14.12. A Natura 2000 projekt) 

2. Mi alapján jelölték ki a Natura 2000 területeket? (12.2. A Natura 2000 hálózat kijelölése) 

3. Mikor jelölték ki hazánkban a Natura 2000 területeket? (12.2.4. Natura 2000 hálózat kijelölésének 

véglegesítése [8]) 

4. Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van? (12.3. A Természetvédelmi 

Információs Rendszer - a Natura 2000 hálózat adatainak közzététele és 12.2.4. Natura 2000 hálózat 

kijelölésének véglegesítése [8]). 

5. Milyen tevékenység folytatható a Natura 2000 besorolás alatt álló ingatlanokon? (12.4. A Natura 2000 

területek kihirdetése utáni feladatok) 

6. Mi a különbség az országos jelentőségű védett természeti területek és a Natura 2000 területek között? 

(12.2.1. Hazai kijelölés előzményei – a biológiai sokféleség helyzete [4]) 

7. Lehet-e egy ingatlan egyszerre országos jelentőségű védett természeti terület és Natura 2000 terület? 
(12.2.1. Hazai kijelölés előzményei – a biológiai sokféleség helyzete [4]) 

8. Milyen arányú a Natura 2000 területek kijelölése Magyarországon? (12.2.1. Hazai kijelölés előzményei 

– a biológiai sokféleség helyzete [4]) 

9. Mihez igazodnak a Natura 2000 területek határai? (12.2.5.3. A Natura 2000 hálózat határpontosítás 

módszertana [11]) 

10. Hogyan valósulhat meg a Natura 2000 területek védelme? (12.4. A Natura 2000 területek kihirdetése 

utáni feladatok) 

11. Egy konkrét Natura 2000 terület jelölő fajairól és élőhelyeiről hol lehet tájékozódni? (12.3. A 

Természetvédelmi Információs Rendszer - a Natura 2000 hálózat adatainak közzététele) 
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