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Duna-Ip('y Nemzcti Park lgazgatóság
2509EsztergotrlstÍíZsa-heg1'
|':i l525 Budapes|.PÍ:ljó'
(igyfélfogadás:l 12l Bud pesl.Költó utca2l.
Tel.: |/39l-4610 Fax: ]/200.lló8
Ir-Íuil: dinpi@dirpi.hu rvrvw.riinpi.hu
Kérjük, vá l aszában hivqt kozzon
ügyi.atszómunkra ésiigyíntézőnkre!
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l at V arosUnl(oÍTn.rn}zata
2534Tá|. KossuthLajosútl 5
Tisztelt SzenesLajos PolgármesterÚr!
A Duna.Ipoly Nemzeti Patk lgazgatóság az Európai Mezőgazdasági Vidélcfejlesztési
AlapbóI
a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez
nyújtandó támogatás
igénybevételének
részletesszabáIyairól szóló 4312012.(V. 3.) VM rendelet alapjrín,a
2.75/2004-(X. 8.) Korm. rendeletbenfoglalt tartalommaltöbbek között a Duna és iírtere
kiemeltjelentőségű
természetmegőrzési
tenilet(HUDI20034)Natura2000 területfenntartási
tervének
elkészítését
végzi2013-2014-ben.
A fenntartásitewek 27512004.(X. 8.) Korm. rendeletbenrögzített tartalommaltörténő
elkészítésének
egyik feltételeaz éintetttertiletekérdekeltjeivel
történőkapcsolatta(ás,majd
az ígynyeÍttapasztalatok
ésjavaslatokbeépítése
a tervezési
folyamatba.
Emellett szándékunkaz is, hogy a Natura 2000 területeken gazdálkodók jobban
megismerhessék
a Natula 2000 há1ózatkijelölésénekésfenntartásának
céljait,valamint az
járó
ezzel
támogatásilehetőségeket,
ésezek tudatábanintegrálnitudjak a gazdálkodásbaa
természetvédelmi
szempontókatis.
Kájük, az alábbi linken megtalálható Natura 2000 fenntartási terv tervezetét
(megkeresésünkkel
együtt) szíveskedjenek15 napra kifiigeeszteni az önkormánlzati
hirdetőtáblára.illetve lehetőséeszerint teeyék elérhetővéaz önkormánvzat hivatalos
honlapiánis. A kifi'iggesztés
napjátólszámított15 naponbelül a fenntartásiterv tervezetére
a
vagyonkezelő,a gazdálkodási tevékenységet
folytatók, illetve a természetvédelmi
célra
alakulttarsadalmiésérdek.képviseleti
szervezetekis észrevételt
tehetnek.
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Kérjük' hogy a kifiiggesztésidejénekelteltévela fenntartásiterv kifiiggesztésének
tényét
igazoló dokumentumokat
szíveskedjenek
eljuttatniIgazgatóságunk
részére.
Tájékoztatjuk,
hogy a fenntartásitervet megalapozódokumentáció_ amely nem képezta
vélanényezés
tárgyát* Igazgatóságunk
központi irodájában(l l2l Budapest'Költő utca 21.)
betekintésre
rendelkezésre
áll.
Kájük' hogy szíveskedjék
15 napon belül írásbanmegadnia fenntartásiterv tervezetével
kapcsolatosészrevételeit.
A készülőfenntartásiterv megtekinthetőa http:/idinpi.hu/keszulofenntartasi-tervek
oldalon.
Magyarországaz Európai Unióhoz való csatlakozássalvállalta, hogy az Unió jogrendjéta
hazai szabá|yozásba_ a megfelelő igazításokkal_ beépíti.A csatlakozás pillanatától
Magyarországrais érvényes
uniós direktívakközé tartozik a MadárvédelmiIrányelv (a
Tanács 79l409lEGK irányelve a vadon élő madarakvédelméről)és az Előhelyvédelmi
kánye|v (a Tanács 92143/EGKirárryelvea természetes
élőhelyek'valamint a vadon élő
állatok ésnövények védelméről).EZek értelmében
hazánk köteles volt az ország területén
megtalálható,közösségi jelentőségtí
természetes
élőhelyek,valamint ál|at- ésnövényfajok
védelmében
európaíközösségi jelentőségíitermészenédelmi
rendeketésűterületeketkijelö|ni,
amelyekígyaz EU ökoló g;aibá|,őzata,
a Natura2000há1ózatrészeivé
váltak.
Az európaiközösségi jelentőségtí
fajok ésélőhelytípusok
kedvezőtermészetvédelmi
helyzetét
gazdálkodás
a természetiadottságokmellett sok esetbena területen folyó
alakítottaki, és
őizte meg a mai napig. Ezeken a területekena gazdálkodrís
nem csak összeegyeztethető
Natura 2000 hálózat kedvező természetvédelmihehzetének ferrrrtartásáva|. de
elengedhetetlenül
sziikségesis ahhoz. Így a Natura 2000 területekena védetttermészeti
tertíeteke gyakran jellemző rczervátum-szenivédelemhelyett a tarsadalmi,kulturális,
gazdaságiés természetvédelmi
érdekekösszehangolására a|apozó megóvás kerül előterbe,
melyben különösen hangsúlyos szerepe van a hagyomanyos gazdálkodási formák
follatásanak.
A Madárvédelmikányelvbenésaz Élőhelyvédelmi
hányelvbenfoglaltakatMagyarctszáguz
európai közösségi jelentőségtitermészetvédelmi
rendeltetésű
területekről sző|o 27512004.(X.
8.)Korm. rendeletbe(a továbbiakban:2.|5/2004.
Korm. rendelet)építette
be.
A Natura 2000 hálózathoz tartozó gyepterületekevonatkozó speciális rendelkezéseket
a
(X'
NATUM 2000gyepterületek
szabályairól
szőló
26912001
'
'fenntartásának
fiildhasználati
18.)Korm. rendelettarlaknazza.
A Nafura 2000 há|,ózalta| érintett ingatlanok helyrajzi szrírnainaklistáját és térképi
lehatárolását az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésűterületekkel
érintett.ftldrészletekről
szo|o|412010.(V. 1l .) KvVM rendeletme|lékletei
tarta|mazzák.
A 27512004.Korm. rendelet 4. $ (1) bekezdésea|apján ,,a Natura 2000 teriiletek
lehatárolásánakés fenntartásánakcé|jaaz azokon található, az |-3. számúmellékletben
meghatarozottfajok és a 4. szárnű mellékletbenmeghatií.rozott
élőhelyípusokkedvező
természetvédelmi
helyzetének
megőrzése,
fenntartása,
valaminta Natura2000
helyreállítása'
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területek lehatárolásának alapjául szolgáló tennészeti állapot, illetve a fenntartó
gazdá|kodásfeltételeinekbiztosítása.''
A hivatkozotteurópaiközösségi jelentőségtí
fajok ésélőhelytípusok
felsorolásáta 27512004Korm. rendeletmellékleteitarÍalmazzák.
Fentieknekmegfelelőena Natura2000 területekfenntartásaésvédelmebizonyos fajok és
élőhelytípusok
megóvásán kereszttilértelmezhető'így kezelésüknag1'rnértékben
eltéraz
védetttermészeti
országosjelentőségtí
területeken(röviden: vedettterületeken)alkalmazott
gyakorlattól.A hatálybanlévő jogszabályokalapjánjelenleg is több támogatásirendszer
létezika Natura2000hálózattalérintett
területekre.
lévő támogatásirendszereketszabá|yozólegfontosabb
A Natura2000 területekenérvényben
jogszabályok:
- az Európai Mezőgazdasági VidéIcfejlesztési
Alapból a Natura 2000 glepterületeken
tőrténő gazdólkodashoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletesszabáIyairól
szó|o 12812007
. (X' 31.) F\'lvírendelet,
- az Európai Mezőgazdasági Vidél{ejlesztési
Alapból a Natura 2000 erdőterületeken
gazdólkodóshoz
történő
nyújtandó kompenzációs támogatás részletesszabályairól
sző|ó 41/2012.G\r. 27.) VM rendelet.
- az Európai Mezőgazdasági Vidélcfejlesztési
Álapból nem termelő mezőgazdasági
beruházásokhoznyújtandótámogatásokrészletes
feltételeiről szó|ő 3312008.(I1l' 27.)
FVM rendelet.
Fentieken tul számos agrrár.vidékfejlesztési
trímogatáseseténa Natura 2000 területeken
gazdálkodókplusz pontokatkaphatnaka támogatásigénylés
elbírálásasorán.
Fontoshangsúlyozni,
hogy a készülőNatura 2000 fenntartási tervek, il|etveaz azokban
fog|alt megál|apításoknem alkotnak majd köte|ező érvényűszabályrendszert,ehelyett
javaslatokat fogrrak tartalmazni annak érdekében,
hogy a gazdálkodás során az éinteÍt
területektermészetvéde|mi
is érvénwe
célkihízései
iuthassanak.
Terveink szerint a Natura 2000 fenntartásitervekbenfoglaltak figyelembe vételévelvégzett
gazdálkodása jelenleg |étezőtámogatásirendszereketkiegészítve,
további támogatások
igénybevételének
lehetőségét
kínáljamajd azon gazdálkodóknak'akik a tervekbenszereplő
javaslatokatelfogadjá{<'
ésbeépítik
a gazdá|kodásba.
Budapest,2014. augusztus4.
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