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A Duna.Ipoly Nemzeti Patk lgazgatóság az Európai Mezőgazdasági Vidélcfejlesztési AlapbóI
a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás
igénybevételének részletes szabáIyairól szóló 4312012. (V. 3.) VM rendelet alapjrín, a
2.7 5/2004- (X. 8.) Korm. rendeletben foglalt tartalommal többek között a Duna és iírtere
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési tenilet (HUDI20034) Natura 2000 terület fenntartási
tervének elkészítését végzi 2013 -201 4-ben.

A fenntartási tewek 27512004. (X. 8.) Korm. rendeletben rögzített tartalommal történő
elkészítésének egyik feltétele az éintett tertiletek érdekeltjeivel történő kapcsolatta(ás, majd
az így nyeÍt tapasztalatok és javaslatok beépítése a tervezési folyamatba.

Emellett szándékunk az is, hogy a Natura 2000 területeken gazdálkodók jobban
megismerhessék a Natula 2000 há1ózat kijelölésének és fenntartásának céljait, valamint az
ezzel járó támogatási lehetőségeket, és ezek tudatában integrálni tudjak a gazdálkodásba a
természetvédelmi szempontókat is.

Kájük, az alábbi linken megtalálható Natura 2000 fenntartási terv tervezetét
(megkeresésünkkel együtt) szíveskedjenek 15 napra kifiigeeszteni az önkormánlzati
hirdetőtáblára. illetve lehetősée szerint teeyék elérhetővé az önkormánvzat hivatalos
honlapián is. A kifi'iggesztés napjától számított 15 napon belül a fenntartási terv tervezetére a
vagyonkezelő, a gazdálkodási tevékenységet folytatók, illetve a természetvédelmi célra
alakult tarsadalmi és érdek.képviseleti szervezetek is észrevételt tehetnek.
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Kérjük' hogy a kifiiggesztés idejének elteltével a fenntartási terv kifiiggesztésének tényét
igazoló dokumentumokat szíveskedjenek eljuttatni Igazgatóságunk részére.

Tájékoztatjuk, hogy a fenntartási tervet megalapozó dokumentáció _ amely nem képezt a
vélanényezés tárgyát * Igazgatóságunk központi irodájában (l l2l Budapest' Költő utca 21.)
betekintésre rendelkezésre áll.

Kájük' hogy szíveskedjék 15 napon belül írásban megadni a fenntartási terv tervezetével
kapcsolatos észrevételeit. A készülő fenntartási terv megtekinthető a http:/idinpi.hu/keszulo-
fenntartasi-tervek oldalon.

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozással vállalta, hogy az Unió jogrendjét a
hazai szabá|yozásba _ a megfelelő igazításokkal _ beépíti. A csatlakozás pillanatától
Magyarországra is érvényes uniós direktívak közé tartozik a Madárvédelmi Irányelv (a
Tanács 79l409lEGK irányelve a vadon élő madarak védelméről) és az Előhelyvédelmi
kánye|v (a Tanács 92143/EGK irárryelve a természetes élőhelyek' valamint a vadon élő
állatok és növények védelméről). EZek értelmében hazánk köteles volt az ország területén
megtalálható, közösségi jelentőségtí természetes élőhelyek, valamint ál|at- és növényfajok
védelmében európaí közösségi jelentőségíi természenédelmi rendeketésű területeket kijelö|ni,
amelyek így az EU ökoló g;ai bá|,őzata, a Natura 2000 há1ózat részeivé váltak.

Az európai közösségi jelentőségtí fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetét
a természeti adottságok mellett sok esetben a területen folyó gazdálkodás alakította ki, és
őizte meg a mai napig. Ezeken a területeken a gazdálkodrís nem csak összeegyeztethető
Natura 2000 hálózat kedvező természetvédelmi hehzetének ferrrrtartásáva|. de
elengedhetetlenül sziikséges is ahhoz. Így a Natura 2000 területeken a védett természeti
tertíeteke gyakran jellemző rczervátum-szeni védelem helyett a tarsadalmi, kulturális,
gazdasági és természetvédelmi érdekek összehangolására a|apozó megóvás kerül előterbe,
melyben különösen hangsúlyos szerepe van a hagyomanyos gazdálkodási formák
follatásanak.

A Madárvédelmi kányelvben és az Élőhelyvédelmi hányelvben foglaltakat Magyarctszág uz
európai közösségi jelentőségti természetvédelmi rendeltetésű területekről sző|o 27 512004. (X.
8.) Korm. rendeletbe (a továbbiakban:2.|5/2004. Korm. rendelet) építette be.

A Natura 2000 hálózathoz tartozó gyepterületeke vonatkozó speciális rendelkezéseket a
NATUM 2000 gyepterületek 'fenntartásának fiildhasználati szabályairól szőló 26912001 ' (X'
18.) Korm. rendelet tarlaknazza.

A Nafura 2000 há|,ózalta| érintett ingatlanok helyrajzi szrírnainak listáját és térképi
lehatárolását az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel
érintett.ftldrészletekről szo|o |412010. (V. 1 l .) KvVM rendelet me|lékletei tarta|mazzák.

A 27512004. Korm. rendelet 4. $ (1) bekezdése a|apján ,,a Natura 2000 teriiletek
lehatárolásának és fenntartásának cé|ja az azokon található, az |-3. számú mellékletben
meghatarozott fajok és a 4. szárnű mellékletben meghatií.rozott élőhelyípusok kedvező
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása' valamint a Natura 2000
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területek lehatárolásának alapjául szolgáló tennészeti állapot, illetve a fenntartó
gazdá|kodás feltételeinek biztosítása.''

A hivatkozott európai közösségi jelentőségtí fajok és élőhelytípusok felsorolását a 27 512004-
Korm. rendelet mellékletei tarÍalmazzák.

Fentieknek megfelelően a Natura 2000 területek fenntartása és védelme bizonyos fajok és
élőhelytípusok megóvásán kereszttil értelmezhető' így kezelésük nag1'rnértékben eltér az
országos jelentőségtí védett természeti területeken (röviden: vedett területeken) alkalmazott
gyakorlattól. A hatályban lévő jogszabályok alapján jelenleg is több támogatási rendszer
létezik a Natura 2000 hálózattal érintett területekre.

A Natura 2000 területeken érvényben lévő támogatási rendszereket szabá|yozó legfontosabb
jogszabályok:

- az Európai Mezőgazdasági VidéIcfejlesztési Alapból a Natura 2000 glepterületeken
tőrténő gazdólkodashoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabáIyairól
szó|o 12812007 . (X' 31 .) F\'lví rendelet,

- az Európai Mezőgazdasági Vidél{ejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken
történő gazdólkodóshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
sző|ó 41/2012. G\r . 27 .) VM rendelet.

- az Európai Mezőgazdasági Vidélcfejlesztési Álapból nem termelő mezőgazdasági
beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szó|ő 3312008. (I1l' 27 .)
FVM rendelet.

Fentieken tul számos agrrár.vidékfejlesztési trímogatás esetén a Natura 2000 területeken
gazdálkodók plusz pontokat kaphatnak a támogatás igénylés elbírálása során.

Fontos hangsúlyozni, hogy a készülő Natura 2000 fenntartási tervek, il|etve az azokban
fog|alt megál|apítások nem alkotnak majd köte|ező érvényű szabályrendszert, ehelyett
javaslatokat fogrrak tartalmazni annak érdekében, hogy a gazdálkodás során az éinteÍt
területek természetvéde|mi célkihízései is érvénwe iuthassanak.

Terveink szerint a Natura 2000 fenntartási tervekben foglaltak figyelembe vételével végzett
gazdálkodás a jelenleg |étező támogatási rendszereket kiegészítve, további támogatások
igénybevételének lehetőségét kínálja majd azon gazdálkodóknak' akik a tervekben szereplő
javaslatokat elfogadjá{<' és beépítik a gazdá|kodásba.

Budapest, 201 4. augusztus 4.
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