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•A felülvizsgált fenntartási terves útmutató – a felmerült kérdések, 
észrevételek megvitatása 

• Az új kezelési előírás-javaslat lista bemutatása 

•A fenntartási tervezés állása – elfogadott/benyújtott fenntartási tervek, 
az utolsó kifizetési időszak előtt a benyújtás menete 

•A fenntartási tervek egyeztetése/kommunikációja – előző napi 
tapasztalatok összegzése 

Előadás vázlata 
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• A 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet (Natura rendelet) mellékletének 
követése – az elfogadható eltérések az útmutatóban külön jelezve, új 
alfejezet betehető, fejezetcímek meghagyása, ha a területen nem releváns 
egy mondattal leírni 

• Elsőként a megalapozó dokumentáció kitöltése, erre építve a terv 
elkészítése 

• A terv minden szükséges információt tartalmazzon, megalapozó 
dokumentáció nélkül is értelmezhető legyen – egyeztetési anyag 

•  Terv-dokumentáció nyelvezete – közérthető, nyilvánosságra kerülő 
anyaghoz illő (kritika, hiányosságok) 

•  Idegen szavak használatának mellőzése 

Natura 2000 fenntartási terv-dokumentáció 
Általános észrevételek 
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•1.1. Név 

• A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet fogalomrendszere és a 
mellékleteiben szereplő besorolás szerint   

•1.4. A kijelölés alapjául szolgáló fajok 

• Csak a jelölő értékek (A, B, C populációs/reprezentativitás kategóriás 
fajok/élőhelyek) 

• Újonnan előkerült, jelölőnek javasolt értékeket külön cím alatt 
szerepeltetni: „Jelölő értéknek javasolt közösségi jelentőségű fajok/ 
Jelölő értéknek javasolt közösségi jelentőségű élőhelyek 

•1.6. Egyéb védettségi kategóriák 

• Országos ökológiai hálózat övezetével való átfedés megjelenítése 

 

I. Natura 2000 fenntartási terv 
1. A terület azonosító adatai 
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•1.7. Tervezési és egyéb előírások (itt csak felsorolás) 

•Kezelési terv-dokumentációk kezelése (2001 előttiek és utániak) 

•„Erdőtervek”: erdőterv rendelet, új típusú körzeti erdőterv vagy régi 
típusú, miniszteri jóváhagyással elfogadott körzeti erdőterv (2011 előttiek)  

•Új kategória: Világörökségi kezelési terv vagy tervezet 

 

•Tervekhez az elfogadás dátumát és érvényességét feltüntetni 

•Csak a releváns tervek (pl. erdőtervezési körzetben benne, de nincs a 
területen üzemtervezett erdő) 

•Kódok használatánál legyen egyértelmű mire vonatkozik (pl. erdőkörzet 
száma) 

 

I. Natura 2000 fenntartási terv 
1. A terület azonosító adatai 
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• Már csak az új, részletesebb kód-lista szerinti kódok használata (a Natura 
adatlapon ezek 2013. október 31-ével átvezetésre kerültek) 

• A Natura adatlapokon megadottak az alap, de ettől indokolt esetben el 
lehet térni 

• A tényezők számának racionalizálása – csak a legjellemzőbbek 
megjelenítése, hasonló tartalmúakból csak az egyik szerepeljen 

• Ok-okozati tényezők 
• Azonos kategórián belül több alkategória felsorolása helyett 

csak a magasabb kategória megadása 

• A jelölő érték, amire az adott tényező hatást gyakorol, mindig legyen 
feltüntetve az egységes megnevezés szerint 

• Milyen módon gyakorol hatást – egy mondatban kifejteni 
(ellentmondások feloldása) 

I. Natura 2000 fenntartási terv 
2. Veszélyeztető tényezők 
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•3.1. Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése 

• Stratégiai jellegű megfogalmazás – terület jellege, célállapot, kiemelendő 
értékek – részletes kezelési előírást ne szerepeljen itt, az a 3.2 fejezet 
része 

• A tervezésnél figyelembe vett egyéb (nem jelölő, átfedő madárvédelmi 
terület madárfajai vagy akár nem is közösségi jelentőségű) értékek 

• A természetvédelmi célkitűzéseket itt nem kell megismételni, arra a 
honlapcím megadásával nem kell utalni 

  

  

I. Natura 2000 fenntartási terv 
3. Kezelés előírások meghatározása 
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•3.2. Kezelési javaslatok 

Valamennyi, az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (1) bekezdés szerinti, a 
területek védelmi célkitűzéseinek elérését, a területek és jelölő érték 
megőrzését szolgáló intézkedés megjelenítése. 

 

Útmutató szerkezete  

• A) Intézkedések rendszerének bemutatása 

• B) A kezelési javaslatok fejezet kidolgozásának szempontjai, felépítése 

  

I. Natura 2000 fenntartási terv 
3. Kezelés előírások meghatározása 



9 



10 

•3.2. Kezelési javaslatok 

• Általános bemutatás és magyarázat: 

• A fejezet felépítésének ismertetése 

• A kezelési javaslatok meghatározásának szempontjai 

• A kezelési egységek lehatárolásának módszere 

• A kötelezően betartandó előírások és az önkéntesen vállalható előírás-
javaslatok magyarázata 

• az útmutató szerint kötelezően beillesztendő szövegrészek 
szerepeltetése 

  

I. Natura 2000 fenntartási terv 
3. Kezelés előírások meghatározása 
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•3.2.1. Élőhelyek kezelése 

• A) Gazdálkodáshoz nem köthető általános javaslatok: 

• Általános területszintű javaslatok, de kezelési egységhez is köthetők 

• „a Natura 2000 területeken azok elsődleges rendeltetésével ellentétes 
tevékenység nem folytatható” elv alapján fontos kiemelni (pl. 
területrendezés, építésügy, közlekedés, turizmus, bányászat) – lásd 3. 
melléklet 

• Nem gazdálkodással összefüggő fejlesztési javaslatok: pl. szemléletformálás, 
turizmus 

• Konkrét, de javaslatként megfogalmazott (kivétel VTT átfedés)   

  

I. Natura 2000 fenntartási terv 
3. Kezelés előírások meghatározása 
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•3.2.1. Élőhelyek kezelése 
• B) Gazdálkodáshoz köthető kezelési javaslatok: 
• Kezelési egységhez kötődően értelmezett 
• BA) A kezelési egység értelmezése, lehatárolás szempontjai: 
• Azonos kezelést igénylő területrészek (alapja élőhely- vagy vegetációtérkép, 

egyéb, a célhoz illeszkedő részletezettségű térkép vagy információ) 
• Teljes területet lefedik (tágabb értelmezés) 
• Utak, iparterületek, állattartó telepek, tanyák, árkok kezelése – ha kötődik 

hozzá külön javaslat, akkor külön egység legyen 
• Más jellegű kezelést igénylő területrész – külön egység, egy egységen belül 

megosztás ne legyen 
• Jelenleg a hasznosított mezőgazdasági területbe (HMT) nem tartozó 

területrészek külön lehatárolása 

I. Natura 2000 fenntartási terv 
3. Kezelés előírások meghatározása 
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•3.2.1. Élőhelyek kezelése 
• BB) Kezelési egységhez tartozó előírás-javaslatok módosításának 

eljárásrendje 
• BC) Általános szempontok a gazdálkodáshoz köthető kezelési javaslatok 

kidolgozására 
• Aktuális természetbeni állapothoz és használathoz igazodó 
• Adaptív kezelés figyelembe vétele 
• Művelési ágak/élőhelyek szerinti szempontok 

• Gyep: legeléssel vagy kaszálással történő hasznosítás 
• Szántó: termesztendő kultúra, vegyszerhasználat, gépi munkák 
• Vizes élőhely: víz megtartás, gazdálkodás – kizárás, feltételek megadása 
• Erdő: kívánatos célállomány, erdőállomány-típusok aránya, fahasználati 

korlátozás, vágásérettségi kor, vegetációs időszak 

I. Natura 2000 fenntartási terv 
3. Kezelés előírások meghatározása 
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•3.2.1. Élőhelyek kezelése 
• BD) Kezelési egységhez rendelet kezelési javaslatok bemutatásának 

javasolt rendszere 

(a) Kezelési egység kódja 
(b) Kezelési egység meghatározása 
(c) Kezelési egység megfeleltetése/Érintettség vizsgálata 
(d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok 
(e) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-
javaslatok 
(f) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok 
(g) Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok 
(…) - (…) opcionális további pontok  
(..) Kezelési javaslatok indoklása 
 

  

I. Natura 2000 fenntartási terv 
3. Kezelés előírások meghatározása 



16 

•3.2.1. Élőhelyek kezelése 
• BD) Kezelési egységhez rendelet kezelési javaslatok bemutatásának 

javasolt rendszere 

(a) Kezelési egység kódja: KE-1, KE-2 és így tovább 

(b) Kezelési egység meghatározása: rövid leírás (elhelyezkedés, jellegre)  vagy egy rövid 
összegző elnevezés pl. kaszálórét, cserjésedő gyep 

(c) Kezelési egység megfeleltetése/Érintettség vizsgálata: 

 Érintett ÁNÉR élőhelyek: pl. E1Franciaperjés rétek 

 Érintett Natura 2000 élőhelyek: pl. 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek 
 (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

 

I. Natura 2000 fenntartási terv 
3. Kezelés előírások meghatározása 
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•3.2.1. Élőhelyek kezelése 
• BD) Kezelési egységhez rendelet kezelési javaslatok bemutatásának 

javasolt rendszere 

(d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok (megalapozó dokumentáció 
1.3.3. fejezetre alapozva) 
• Gazdálkodási tevékenységenként megadni olyan, a tevékenységek 

folytatására vonatkozó javaslatok, amelyek az előírás-javaslatokkal nem 
fedhetők le pl. szőlőtelepítés, árvízvédelmi munkák módja 

• Azonnali beavatkozást igénylők kiemelése (pl. erdőtervi előírások, vízjogi 
engedély felülvizsgálata) 

• Művelési ág váltásra vonatkozó javaslat 
• Utakra, iparterületekre ……. vonatkozó általános javaslat (ha KE alatt nincs 

speciális) 
• Vadgazdálkodás; vízgazdálkodás 

 
 

I. Natura 2000 fenntartási terv 
3. Kezelés előírások meghatározása 
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•3.2.1. Élőhelyek kezelése 
• BD) Kezelési egységhez rendelet kezelési javaslatok bemutatásának 

javasolt rendszere 

(e) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-
javaslatok: megvalósítás eszköze szerint külön 
Kötelezően betartandó előírások: jogszabályban vagy hatósági eszközben már jelenleg is 
előírt 
Gyepek:  Natura gyepes rendelet (269/2007. (X. 18.)) 
Erdők:  Natura erdős rendelet (41/2012. (IV. 27.)) 
  erdőterv-rendelet, körzet erdőterv 
 
- Védett természeti terület természetvédelmi kezelési terve 
 
Önkéntesen vállalható előírás-javaslatok: 
2. mellékletből választott előírás-javaslatok megadása (kóddal és teljes meghatározással) 

I. Natura 2000 fenntartási terv 
3. Kezelés előírások meghatározása 
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•3.2.1. Élőhelyek kezelése 
• BD) Kezelési egységhez rendelet kezelési javaslatok bemutatásának 

javasolt rendszere 

(f) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 
a támogatási rendszerbe illeszthető előírás-javaslatoknál az adott művelési 
ághoz/élőhelyhez kötődően is megjelentek részletes kifejtése (lásd még 3.2.2. fejezet) 
(g) Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok 
(opcionális, amennyiben nem a fejezet elején kerül kifejtésre, hanem kezelési egységhez 
kötődik 
(…) - (…) opcionális további pontok , amennyiben a tervező fontosnak és indokoltnak 
tartja pl. Erdőtelepítésre vonatkozó javaslatok 
(..) Kezelési javaslatok indoklása: 
• minden esetben szerepeljen: mely fajok/élőhelyek érdekében, miért 

szükséges, mi a cél 
• Egy KE-re vagy KE-k csoportjára együtt pl. gyepes KE-k 

I. Natura 2000 fenntartási terv 
3. Kezelés előírások meghatározása 



20 

•3.2.2. Élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés 
• A KE alatt megjelentekre itt utalni vagy az előírás-javaslatoknál 

megjelent fejlesztésre vonatkozóakat itt kifejteni 
•3.2.3. Fajvédelmi intézkedések 

• Csak azokat kell itt feltüntetni, amelyek az előző fejezetekben nem 
szerepeltek 

•3.2.4. Kutatás, monitorozás 
• Kutatás és monitorozás váljon szét 
• Monitorozás: 

• A területen kijelölt és vizsgált országos monitorozó helyszínek 
felsorolása, javaslat új felvételére 

• Jelölő értékek állapotának nyomon követésére javaslat, módszer és 
gyakoriság (NBmR módszerre utalás, csak az eltéréseket kell jelezni 
- reális gyakoriság és mintaszám megadása) 

I. Natura 2000 fenntartási terv 
3. Kezelés előírások meghatározása 
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•3.3. Kezelési javaslatok megvalósításának lehetséges eszközei a jogi háttér 
és a tulajdonviszonyok függvényében 

• Rövid összegzés a fejezet elején a terület védettségére, vagyonkezelői 
helyzetére, tulajdonviszonyaira vonatkozóan – lásd megadott minta 

•3.3.1. Agrártámogatások 

•3.3.1.1. Jelenleg működő agrártámogatási rendszer 

• milyen agrár-környezetgazdálkodási programok érhetők el, a támogatott 
terület nagysága – MePAR böngésző alapján 

• milyen célprogramokat vesznek igénybe a területen gazdálkodók 

• A támogatási rendszer ismertetése, valamint az egységes területalapú 
támogatásra vonatkozó miniszteri rendelet és az egyéb támogatási 
jogcímeket szabályozó jogszabályok hivatkozását nem kell megadni 

I. Natura 2000 fenntartási terv 
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•3.3.1.2. Javasolt agrártámogatási rendszer 
• Az előző fejezetben leírt helyzetképhez képest megfogalmazott 

konstruktív javaslatok. 
 - a területen a jelenleg igénybe vett támogatások megfelelőek-e a 
 terület célkitűzésekhez igazodó kezelési kívánalmaknak 
 - a jelenlegi támogatási programok milyen kiigazítása, módosítása 
 lenne szükséges 
  - módosítandó program/célprogram megnevezése, hatályos  
  jogszabály hivatkozása 
  - előírásra vonatkozó módosítási javaslat indokát, szempontjait, 
  tartalmi lényegét kell bemutatni, nem kell normaszövegszerű  
  javaslatot adni 
  - egyes programok kiterjesztésére (több gazdálkodó vállalja)  
  vonatkozó javaslat  

I. Natura 2000 fenntartási terv 
3.3.1. Agrártámogatások 
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• A kommunikációs eszközök (3.4.1.) és a kommunikáció címzettjei 
(3.4.2.) egy táblázatban való összefoglalása javasolt 

• Az eszközöknél az időpont, résztvevők száma, kiküldött levelek, 
értesítők száma szerepeljen 

• A megkeresett szervezetek (pl. civil szervezet, vadásztársaság) 
megnevezése szükséges. 

• 3.4.3. Egyeztetés hatósági és területi kezelő szervekkel – a címben 
jelzettel ellentétben minden érintettel folytatott egyeztetés eredményét itt 
kell röviden összegezni – hány visszajelzés érkezett, azokat hogyan 
kezelték, mely javaslatok épültek be a tervbe. (a részletes táblázat 
mellékletbe kerül – ott is kerülni a vélemények szó szerinti hosszas 
idézését)  

 

I. Natura 2000 fenntartási terv 
3.4. Terv egyeztetési folyamatának dokumentációja 
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• 1.1. Környezeti adottságok 
• 1.1.1.-1.1.3. fejezetekben nem az adatok megadásán van a hangsúly, 

hanem ezek, illetve ezek változásának területre gyakorolt hatásának 
leírásán 

• 1.2. Természeti adottságok 
• Élőhelyek/fajok esetén egyaránt: 

• Összefoglaló táblázatban valamennyi, a legaktuálisabb Natura adatlapon 
szereplő közösségi jelentőségű érték megadása (jelölő értékek elől) 

• Részletes információk csak a jelölőkre (A-C populációs érték, A-C 
reprezentativitás) 

• Újonnan előkerült, jelölőnek javasolt értékeket külön cím alatt 
szerepeltetni: „Jelölő értéknek javasolt közösségi jelentőségű fajok/ 
Jelölő értéknek javasolt közösségi jelentőségű élőhelyek 
 

 

II. Megalapozó dokumentáció 
1. A tervezési terület alapállapot jellemzése 
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• 1.2. Természeti adottságok:  
• Élőhelyek/fajok esetén egyaránt: 

• Natura adatlaptól való eltérés indoklása – szakmai indok, pontosabb, más 
módszerrel végzett felmérés 

• Veszélyeztetettség: területre specifikáltan megadni 
• Veszélyeztető tényezők: a terv 2. fejezetében megadottakkal 

összhangban 
• Élőhelyek esetén:  

• %-os kiterjedés megadása opcionális, már nem része az új Natura 
adatlapnak 

• Élőhely jellemzése: mennyire tipikus az állomány az élőhely definíciója, 
a jellemző fajok és egyéb jellegzetességek alapján 

 
 

II. Megalapozó dokumentáció 
1. A tervezési terület alapállapot jellemzése 
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• 1.2. Természeti adottságok  
• Fajok (növény- és állat) esetén: 

• Állománynagyság (jelöléskor): a legaktuálisabb Natura adatlapon 
szereplő adat alapján (pontos érték, tartomány, betűkód) 

• Állomány változásának tendenciai és okai: csak akkor kell kitölteni ha 
van változás, a természetes állományingadozást nem kell itt figyelembe 
venni, okot akkor írni, ha ismert 

• 1.2.4. Tervezési területen előforduló egyéb jelentős fajok  
• A nem közösségi jelentőségűek (amik nincsenek az irányelvek 

mellékletein) 
• A tervezés szempontjából figyelembe vett fajok (lásd még 3.1. fejezet) 
 
 

II. Megalapozó dokumentáció 
1. A tervezési terület alapállapot jellemzése 



27 

• 1.3. Területhasználat 
• A művelési ágak (1.3.1.) és tulajdoni viszonyok (1.3.2.) bemutatásának 

nem kell pontos ingatlan-nyilvántartási adaton alapulnia – a 
hozzávetőleges arányok a fontosak 

• A területhasználat és kezelés (1.3.3.) 
• Részletesebb leírás/kifejtés szükséges 
• Az adott tevékenység jellegének, mértékének, területi kiterjedésének 

és hatásának jellemzése – az intézkedési javaslatokat megalapozó 
jelleggel (tervek esetén a főbb adatok megadásán túl azok elemzése 
is) 

• 3. Térképek 
• Időpont feltüntetése – mikori állapotot tükröz 
• Jelmagyarázat a használt rövidítések kiírásával 
• Művelési ág térkép opcionális (Natura rendelettől eltérően) 

 

II. Megalapozó dokumentáció 
1. A tervezési terület alapállapot jellemzése 
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• Tervezésben részt vevő együttműködő felek javaslatai alapján 

• A javaslat elbírálásánál figyelembe vett szempontok: 

• Meglévő előírás-javaslat lefedi az új javaslat tartalmát 

• Több előírás-javaslat kombinációja lefedi az új javaslat tartalmát 

• Meglévő javaslat további specifikálása – megfogalmazásbeli eltérés 

• Az új javaslat megfogalmazása támogatási szempontból is megfelelő 
legyen – ellenőrizhető 

• Nagyon hasonló tartalom esetén meglévő előírás-javaslat 
kiegészítése 

  

Kezelési előírás-javaslatok lista frissítése 
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• Új előírások a javaslatok alapján (meglévő kiegészítése): 

• Szántó: 6   ugar kialakítása, kezelése, gépek sebessége, facsoportok 
    telepítése 

• Gyep: 7 (6) kaszálás: időpontja, módja, növényzet magassága;  
    legeléskizárt terület kialakítása, fás legelő felújítása 

• Vizes élőhely: 2 legeltetés tiltása, kezelésmentesség 

• Erdő: 21 (pár)  xilofág rovarok védelme, erdőszegély,    
     területhasználat megváltoztatása   

• Vadgazdálkodás: 0 (2) 

Az új listára tett észrevételeket követően jelen tervezés tekintetében 
véglegesnek tekintjük a listát. Magyarázatban lehet az előírás-javaslathoz 
pontosítást, kiegészítést tenni. 

Kezelési előírás-javaslatok lista frissítése 
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A fenntartási tervezés állása 

Beadási határidő/ 
dokumentáció típusa 

benyújtott elfogadott 

2013.08.01. 

  Előrehaladási jelentés 76 24 

  Fenntartási terv 2 0 

2014.02.03. 

  Előrehaladási jelentés 74 28 

  Fenntartási terv 28 24 
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A fenntartási tervezés állása 

• Összesen 24 darab elfogadott fenntartási terv – 219 még beadásra vár 

• Támogatási rendelet szerinti utolsó beadási határideje 2014. szeptember 1.  

• Támogatási rendelet módosításának lehetősége 

• Beadást megelőző informális konzultáció 
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