A NATURA 2000 TERÜLETEKRE
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK
2013. FEBRUÁR 1-JÉN
HATÁLYOS ÁLLAPOT SZERINT

§
Figyelem! A lista nem minősül teljes jogszabály-jegyzéknek, előfordulhat, hogy más
jogszabály közvetve, vagy közvetlenül vonatkozik a Natura 2000 területekre. Az idézett
paragrafusok csak példálózó jellegű felsorolást jelentenek, a feltüntetett jogszabályok számos
más rendelkezését is alkalmazni kell a Natura 2000 területekre. Az idézett jogszabályszövegek önállóan nem értelmezhetőek, minden esetben az adott jogszabály fogalom- és
előírásrendszere alapján kell vizsgálni azokat. (a szerk.)
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I.

Általános rendelkezések

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
4. § E törvény alkalmazásában:
h) Natura 2000 terület (európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
terület): külön jogszabályban meghatározott különleges madárvédelmi terület, különleges
természetmegőrzési, valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek kijelölt
terület, illetve az Európai Unió által jóváhagyott különleges természetmegőrzési, valamint
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület;
26. § (1) A védett természeti területet és a Natura 2000 területet a természetvédelmi
hatóságnak – a természetvédelmi kezelést ellátó szerv útján – táblával meg kell jelölnie,
amellyel fel kell hívnia a figyelmet a védettség tényére, valamint az ebből fakadó főbb
korlátozó rendelkezésekre.
41/A. § (1) A Natura 2000 területeket a Kormány jelöli ki és teszi közzé, valamint
határozza meg az e területekre vonatkozó szabályokat. A Natura 2000 területeken lévő
földrészleteket a miniszter hirdeti ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kijelölés tényét az ingatlan-nyilvántartásba fel kell
jegyezni, a kijelölés feloldását követően a feljegyzést törölni kell. A feljegyzést, illetve annak
törlését a természetvédelmi hatóság hivatalból kezdeményezi.
78. § (2) A Natura 2000 területen élő közösségi jelentőségű faj állományának, valamint
élőhelynek veszélyeztetése vagy súlyos sérelme esetén a külön jogszabályban meghatározott
hatósági határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet
1. § Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. melléklete szerinti különleges
madárvédelmi területekkel érintett földrészletek helyrajzi számos jegyzékét az 1. melléklet
tartalmazza.
2. § A Kr. 6. melléklete szerinti különleges természetmegőrzési területnek jelölt
területekkel érintett földrészletek helyrajzi számos jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.
3. § A Kr. 7. melléklete szerinti kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt
területekkel érintett földrészletek helyrajzi számos jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza.
4. § A Kr. 11. melléklete szerinti jóváhagyott különleges természetmegőrzési
területekhez tartozó földrészleteket e rendelettel hirdetem ki. A Kr. 2. § f) pontja szerinti
különleges természetmegőrzési területekkel érintett földrészletek helyrajzi számos
jegyzékét a 4. melléklet tartalmazza.
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5. § A Kr. 12. melléklete szerinti jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
területekhez tartozó földrészleteket e rendelettel hirdetem ki. A Kr. 2. § g) pontja szerinti
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területekkel érintett földrészletek helyrajzi számos
jegyzékét az 5. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A különleges természetmegőrzési területek és a kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési területek természetvédelmi célkitűzése a területek jelölése alapjául
szolgáló élőhelytípusok, valamint fajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése,
fenntartása, helyreállítása a (2) bekezdésben megnevezett nyilvántartásokban szereplő
értékelésnek megfelelően.
(2) A terület jelölése alapjául szolgáló élőhelytípusok, valamint fajok listáját, továbbá azok
természetvédelmi helyzetének, a Natura 2000 hálózatban betöltött szerepének értékelését a
természetvédelemért felelős miniszter a Natura 2000 keretében javasolt területek
adatszolgáltatási űrlapjáról szóló, 1996. december 18-i 97/266/EK bizottsági határozat szerint
megküldött adatlap (Standard Data Form) és a természetes élőhelyek, valamint és vadon élő
állatok és növények megőrzéséről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 17.
cikkének (1) bekezdése szerinti jelentés alapján tartja nyilván.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet
1. § E rendelet hatálya a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, valamint a
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek (a továbbiakban együtt: eljáró
hatóságok) hatáskörébe tartozó környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és
szakhatósági eljárásokra, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentésekre és a környezethasználat
bejelentésére, valamint az eljáró hatóságok igazgatási jellegű szolgáltatásaira (a továbbiakban
– a szakhatósági eljárás kivételével – együttesen: eljárás) terjed ki.
1. melléklet a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelethez
Igazgatási szolgáltatási díjköteles egyes környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint
vízügyi hatósági eljárások, illetve az igazgatási szolgáltatási díj mértéke
48.

1.

2.
3.

Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen
végzett tevékenységek [az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.
8.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés]
a) pont (a gyep feltörése, felülvetése, faültetvénnyé alakítása)

10
000/megkezdett
ha
b) pont (a terület helyreállítása)
5 500
25 000
c) pont (az erdőkről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről
szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás
legelőn lévő fa telepítése, kivágása, kivéve a csatorna medrében,
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4.
5.
6.

az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa,
facsoport mederfenntartási céllal történő kivágását)
d) pont: versenyrendszerben szervezett verseny 500 fő felett
kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység
engedélyezése
20 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú belső égésű motorral
hajtott eszköz felhasználásával megvalósuló sporttevékenység

80 000
64 500
300 000

A
Háros-szigeti
ártéri
erdő
természetvédelmi
terület
bővítéséről
és természetvédelmi kezelési tervéről szóló 15/2009. (IX. 17.) KvVM rendelet
1. § (1) Védetté nyilvánítom és a Háros-szigeti Ártéri-erdő Természetvédelmi Terület
létesítéséről szóló 31/1993. (XII. 2.) KTM rendelettel védetté nyilvánított Háros-szigeti
Ártéri-erdő Természetvédelmi Területhez csatolom a Budapest, XXII. kerület 232043/2
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 3 hektár kiterjedésű területet.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő ingatlan területe az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.)
KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősül.
Ez csak egy példa, számos más természetvédelmi terület létrehozását vagy bővítését
megalapozó jogszabályban megjelölésre kerültek a Natura 2000 területek.
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II.

Gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírások

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény
24. § (2) Védelmi rendeltetések az alábbiak:
o) Natura 2000: a Natura 2000 területeken lévő erdő;
(5) A nem védett Natura 2000 erdők esetében a körzeti erdőterv készítése és az erdőtervek
elfogadása esetén kerül megállapításra az adott erdőrészlet természetbeni állapota és a konkrét
közösségi célok ismeretében, hogy a Natura 2000 erdő a meglévő elsődleges rendeltetés
mellett további, vagy elsődleges rendeltetésként kerül meghatározásra.
33. § (2) A körzeti erdőterv tartalmazza az adott körzetre vonatkozóan
i) a védett természeti területen a védelemhez, illetve a Natura 2000 területeken a közösségi
és kiemelt jelentőségű élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzetének
megőrzéséhez szükséges javaslatokat.
38. § (1) Az erdők nyilvántartása, az erdőgazdálkodás kiszámítható működése és országos
szintű szabályozása érdekében a miniszter Adattárat működtet.
(2) Az Adattár az alábbi adatokat tartalmazza:
bc) a védett természeti és a Natura 2000 területeken lévő erdőkben alkalmazandó különös
előírásokat;
39. § (3) A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv részére, a
működési területükön fekvő védett és Natura 2000 területek Adattárban szereplő adataihoz
történő elektronikus hozzáférést az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak
szerint biztosítani kell.
41. § (5) Védett természeti területen, Natura 2000 területen a természetvédelmi hatóság a
(4) bekezdés szerinti eljárás lefolytatását az erdészeti hatóságnál az ott megfogalmazott
eseteken túl akkor is kezdeményezheti, ha az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodási tevékenysége
során a természetvédelmi célok megvalósítására vonatkozó előírásokat megszegte.
73. § (7) Az erdészeti hatóság Natura 2000 erdőterületen a közösségi és kiemelt
jelentőségű élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése érdekében
előírhatja:
a) tisztítóvágás, gyérítés, készletgondozó használat, fokozatos felújítóvágás, szálaló vágás,
szálalás esetén
aa) egyes fafajok,
ab) egyedi jellegzetességgel bíró (különösen odvas, böhönc) faegyedek,
ac) álló és fekvő holtfa,
b) egészségügyi fakitermelés esetén legfeljebb 5 m3/ha mértékig álló és fekvő holtfa,
c) véghasználat esetén
ca) hagyásfák,
cb) a faállomány élőfakészletének 5 százalékos mértékéig facsoportok visszahagyását.
(8) Az erdészeti hatóság a Natura 2000 erdőterületen a közösségi és kiemelt jelentőségű
fajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése érdekében a fakitermelés elvégzésére
időbeli és térbeli korlátozást állapíthat meg.
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113. § (15) A védett természeti területnek nem minősülő, külön jogszabály szerinti Natura
2000 területeken található erdőre, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló
földterületekre vonatkozó üzemtervi előírásokat az erdészeti hatóság a védett természeti
területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv közreműködése mellett, e törvény
hatálybalépésétől számított 1 éven belül felülvizsgálja és az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekre vonatkozó külön jogszabálynak megfelelően
szükség szerint módosítja.

Az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól
szóló 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet
1. § f) Natura 2000 javaslatok: a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért
felelős szerv által átadott, a Natura 2000 területen található közösségi jelentőségű fajok és
élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzéséhez, fenntartásához és
helyreállításához szükséges biotikai adatok és az elérendő célállapot leírása.
3. § (7) Az erdőtervezés alá vont területen lévő védett természeti területekre, illetve Natura
2000 területekre vonatkozó adatokhoz történő hozzáférést az erdészeti hatóság az Evt. 39. §ának (3) bekezdésében foglaltak szerint az előzetes tárgyalás időpontjára való felhívást
megelőzően legalább 30 nappal biztosítja a védett természeti terület természetvédelmi
kezeléséért felelős szerv részére a természetvédelmi kezelési állásfoglalás kialakítása
érdekében.
(8) Az erdészeti hatóság az előzetes tárgyalásra a védett természeti területnek nem minősülő
Natura 2000 erdő esetében meghívja a természetvédelmi hatóságot.
4. § (1) Az erdőtervezés alá vont védett természeti területeken a Natura 2000 fenntartási
terveket, a természetvédelmi kezelési terv hiányában a természetvédelmi kezelési
állásfoglalást, Natura 2000 fenntartási terv hiányában vagy ha a természetvédelmi célokban,
illetve az erdő állapotában bekövetkezett, a Natura fenntartási terv elkészítésekor előre nem
látott változás ezt indokolja a Natura 2000 javaslatot a természetvédelmi hatóság és a védett
természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az előzetes tárgyalást
megelőző 15 nappal bezárólag az erdészeti hatóság részére megküldi.
(2) Az erdőtervezés alá vont védett természeti területnek nem minősülő, külön jogszabály
szerinti Natura 2000 területeken a Natura 2000 fenntartási tervek, valamint Natura 2000
fenntartási terv hiányában vagy ha a természetvédelmi célokban, illetve az erdő állapotában
bekövetkezett, a Natura fenntartási terv elkészítésekor előre nem látott változás ezt indokolja
a Natura 2000 javaslat beszerzése érdekében az erdészeti hatóság – az előzetes tárgyalást
megelőzően legalább 30 nappal – megkeresi a védett természeti területek természetvédelmi
kezeléséért felelős szervet.
(3) Az erdészeti hatóság az erdőtervezés alá vont területen lévő védett természeti terület és
Natura 2000 terület vonatkozásában a védett természeti területek természetvédelmi
kezeléséért felelős szervvel az előzetes tárgyalást megelőzően egyezteti az (1) bekezdésben
foglalt adatok beépítését az erdőtervrendelet javaslatba.
Az erdőgazdálkodás Natura 2000 területekre gyakorolt hatásainak vizsgálata
8. § (1) Az erdészeti hatóság a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó
adatok alapján a körzeti erdőterv készítése során megvizsgálja az erdőgazdálkodás hatását az
adott Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok
természetvédelmi helyzetére.
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(2) A Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatok különösen:
a) a Natura 2000 fenntartási terv adatai és a természetvédelmi jogszabályokon alapuló, az
erdőgazdálkodásra vonatkozó javaslatai,
b) Natura 2000 fenntartási terv hiányában vagy ha a természetvédelmi célokban, illetve az
erdő állapotában bekövetkezett, a Natura fenntartási terv elkészítésekor előre nem látott
változás ezt indokolja a Natura 2000 javaslat,
c) a fajmegőrzési tervek adatai,
d) az erdőtervrendelet javaslat felterjesztésében foglalt, 3. számú melléklet szerinti adatok,
e) a körzeti erdőtervezés során lefolytatott terepi bejárások során elvégzett felmérések, és
egyéb módon gyűjtött adatok.
(3) A (2) bekezdés a)–c) pont szerinti adatokat a védett természeti területnek minősülő
Natura 2000 területek esetében a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért
felelős szerv legkésőbb az erdészeti hatóság megkeresésétől számított 30 napon belül
rendelkezésre bocsátja.
(4) Az erdőtervezés alá vont védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000
területek esetében a (2) bekezdés a)–c) pont szerinti adatok beszerzése érdekében az erdészeti
hatóság – az erdőrészlet szintű tárgyalást megelőzően legalább 30 nappal – megkeresi a védett
természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervet.
(5) A (2) bekezdés a)–b) pont szerinti adatok megküldése és beszerzése akkor szükséges, ha
azok a 4. § (1)–(2) bekezdések szerint korábban már nem kerültek az erdészeti hatóság
birtokába, vagy azokban a megküldésük óta eltelt időben az erdőtervezést befolyásoló,
lényeges változás állt be.
(6) Az erdészeti hatóság az (1) bekezdés szerinti vizsgálat részeként meghatározza az adott
Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező
természetvédelmi helyzetének biztosítása érdekében az Evt. 51. §-ának (4) és (6)
bekezdéseiben, 53. §-ában, 55. §-ában, és a 73. §-ának (7)–(8) bekezdéseiben foglaltak szerint
az erdőgazdálkodásra vonatkozó előírás-javaslatokat.
(7) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat lefolytatásának tényét, a (6) bekezdés szerinti
javaslatokat, valamint a vizsgálat eredményét rögzítő tájékoztatást az erdészeti hatóság
megküldi az erdészeti hatóság központi szerve, valamint a védett természeti terület
természetvédelmi kezeléséért felelős szerv részére.
Hatásbecslés a Natura 2000 területen
10. § (1) Amennyiben a 8. § (1) bekezdés szerinti vizsgálat és az erdőrészlet szintű
tárgyalások alapján az erdészeti hatóság megállapítja, hogy a körzeti erdőterv szerinti
erdőgazdálkodás a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajok és
élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére kedvezőtlen hatással lehet, hatásbecslést kell
végezni.
(2) A hatásbecslés lefolytatására az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (3)–(11) bekezdésében
és a 10/A. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
11. § (4) Az erdészeti hatóság a lakossági egyeztető tárgyaláson tájékoztatást ad a körzet,
vagy körzetrész természetbeni állapotáról, a következő időszak erdőgazdálkodási
lehetőségeiről és korlátairól, a társadalmi részvétel, a vélemény- nyilvánítás, illetve az
adatokhoz való hozzáférés lehetőségeiről, ismerteti az erdőgazdálkodásnak az adott Natura
2000 területre gyakorolt hatásai vizsgálatának eredményeit, az azokra alapozottan
meghatározott, az adott Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és
élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének biztosítása érdekében az
erdőgazdálkodásra vonatkozó javaslatokat.
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12. § (2) Az erdészeti hatóság a körzeti erdőterv védett természeti területre és Natura 2000
területre vonatkozó adatait és előírás-javaslatait az (1) bekezdés szerinti értesítés időpontjában
elektronikus úton megküldi az illetékes természetvédelmi hatóságnak és a működési terület
szerint érintett védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szervnek.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet
32. § Fásításból való fakitermelés vagy a fásítás faállományának pusztulása esetén az
erdészeti hatóság – az erdősítés módjának és az alkalmazható fafajoknak a meghatározása,
valamint az előírt állapot elérésére vonatkozó határidő megállapítása mellett – előírhatja a
fásítás felújítását, ha
a) a kitermelt, vagy kipusztult fásítás az Evt. 7. § (1) bekezdés szerint – a területi
kiterjedésétől eltekintve – besorolható a természetes, a természetszerű, vagy a származék erdő
természetességi kategóriák egyikébe,
b) a fásítás területe védett természeti terület, vagy Natura 2000 besorolású terület, vagy
c) a fásítás fenntartása erdőhöz kapcsolódó közjóléti érdeket szolgál.

A 2012. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett
körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról szóló 85/2012. (VIII. 6.) VM
rendelet
5. Természetvédelmi célú erdőtervezési alapelvek
6. § (1) Az e rendeletben szereplő előírásokat védett természeti területek esetében az adott
területre vonatkozó, külön jogszabályban kihirdetett természetvédelmi kezelési terv, illetve a
vonatkozó természetvédelmi jogszabályokban foglalt sajátos előírásoknak megfelelő
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A körzeti erdőtervben szereplő, az Evt. 33. § (2) bekezdés e), f) és i) pontjában
foglaltakat védett természeti területeken álló erdők esetében a természetvédelmi kezelési
állásfoglalás, a Natura 2000 hálózat részét képező területen (a továbbiakban: Natura 2000
terület) található erdő esetén a Natura 2000 fenntartási terv, vagy annak hiányában a Natura
2000 javaslat figyelembevételével kell meghatározni.
(3) Védett természeti területen, illetve a Natura 2000 területen található erdő körzeti
erdőtervezése során kiemelt figyelemmel kell lenni az alábbi védelmi célok teljesülésére:
a) az erdők – különösen a közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő
erdei élőhelyek – természetességi állapotának, biológiai és genetikai sokféleségének,
fajkészletének fenntartása, illetve lehetőség szerinti javítása vagy bővítése,
b) a védett vagy fokozottan védett, illetve a közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi
jelentőségű fajok élőhelyének, és az egyéb természeti értékeknek a védelme, valamint
c) az erdő által meghatározott tájképi értékek megőrzése.
(4) Az (3) bekezdésben foglaltak érvényesülése érdekében az érintett erdőkben
a) ahol a természetvédelmi szempontok indokolják – kiemelten a Natura 2000 elsődleges
rendeltetésű, illetve a kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelynek minősülő
erdőkben –, és ahol a természeti feltételek arra adottak, törekedni kell az erdőborítás minél
folyamatosabb fenntartására. Ezt a védelmi célok, és az erdő természeti állapota
függvényében hosszabb véghasználati időszakú, egyenlőtlen bontáson alapuló fokozatos
felújítóvágás, vagy szálalóvágás alkalmazásával, a tarvágás végrehajtásának térbeli és időbeli
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tagolásával, illetve a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy az arra való átállást szolgáló
üzemmódú erdőgazdálkodással lehet elérni;
b) az erdőneveléseket úgy kell megtervezni, hogy azok a termőhelynek nem megfelelő,
vagy erdészeti tájidegen elegyfafajok, különös tekintettel az intenzíven terjedő fajok
visszaszorítását, az őshonos fafajok elegyarányának az emelését, valamint az elegyesség
fenntartását, növelését szolgálják;
c) a vágásérettségi kort természetes, természetszerű vagy származékerdőben a
természetvédelmi célok, a hozamvizsgálat eredményeinek, a természetes felújítás
követelményeinek és az erdő egészségi állapotának együttes figyelembevételével, lehetőség
szerint a vágásérettségi szakasz felső felében kell meghatározni;
d) a véghasználatok tervezése során arra kell törekedni, hogy a védett természeti területen,
illetve Natura 2000 területen az erdészeti tájban honos fafajokkal jellemezhető faállomány
típusok, illetve a közösségi jelentőségű jelölő erdei élőhelytípusok esetében a
korosztályviszonyok kiegyenlítettek legyenek, mindig legyen idős erdő;
e) a 2,00 hektár vagy annál nagyobb területű, természetes, természetszerű vagy származék
erdő véghasználatát az erdészeti tájban honos fafajú hagyásfák, illetve hagyásfa csoportok
visszahagyásával kell megtervezni;
f) az erdőfelújítások tervezése során intenzíven terjedő fafaj – az akác főfafajú erdő
ismételten akácos, vagy elegyes akácos célállománnyal történő felújítását kivéve – még
elegyfafajként sem alkalmazható;
g) a termőhelynek nem megfelelő, vagy erdészeti tájidegen főfafajú erdők véghasználata
után a fafajcserével járó erdőszerkezet-átalakítást alternatív lehetőségként minden esetben
meg kell tervezni;
h) az erdőszerkezet-átalakítás kizárólagos módon történő tervezése védett természeti
területen a természetvédelmi célok és az erdei haszonvételi lehetőségek együttes figyelembe
vételével, ütemezetten történhet.
6. Természetvédelmi célú erdőgazdálkodási szabályok
7. § (1) Védett természeti területen, illetve a Natura 2000 területen található erdő kedvező
természetvédelmi helyzetének fenntartása, és lehetőség szerinti javítása érdekében, a
természetvédelmi szempontokkal összhangban
a) az erdőnevelések során
aa) természetes, természetszerű és származék erdőkben a termőhelynek nem megfelelő,
vagy az erdészeti tájidegen elegyfafajokat – különös tekintettel az intenzíven terjedő fajokat –
lehetőség szerint teljes mértékben vissza kell szorítani;
ab) az átmeneti és kultúrerdőkben, valamint a faültetvényekben – ahol arra lehetőség van,
de különösen a fekete- és erdeifenyves főfafajú erdőkben – megfelelő csoportos jellegű
gyérítési módszerek alkalmazásával elő kell segíteni az őshonos fafajok előretörését;
ac) a nagy kiterjedésű, egykorú és kevés fafajból álló erdők lombkorona-, cserje-, valamint
lágyszárú szintjében elő kell segíteni a faji, életkori, és szerkezeti változatosság növekedését;
b) a fakitermelések során
ba) természetes, természetszerű és származék erdőkben lehetőség szerint egyenletes
eloszlásban böhöncös, odvas faegyedeket, valamint álló és fekvő holtfát kell visszahagyni a
területen;
bb) az erdőszegélyek kialakulására, valamint a meglévő erdőszegélyek kíméletére különös
hangsúlyt kell fektetni;
bc) az erdészeti tájban őshonos fajokból álló cserjeszintet legalább olyan mértékben meg
kell hagyni, vagy a cserjeszint szükségessé váló átmeneti eltávolítását olyan módon kell
végrehajtani, hogy az adott erdőtársulásra jellemző cserjeszint ismételt kialakulásának
feltételei biztosítottak legyenek;
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bd) a készletező helyek és a közelítő nyomok kijelölése során a természeti értékek és a
természetes újulat lehetséges legkisebb mértékű károsítására kell törekedni;
be) a vágástéri maradék égetéssel történő megsemmisítését kerülni kell;
c) az erdőfelújítás során
ca) erdőszerkezet-átalakítás esetén biztosítani kell az idős faállomány alatt felverődött, a
termőhelynek megfelelő, és az erdészeti tájban őshonos fafajokból álló természetes újulat
megmaradását, kivéve ha az akadályozza az erdőszerkezet-átalakítást, vagy az idegenhonos,
illetve intenzíven terjedő fafajok hatékony visszaszorítását;
cb) a természetszerű és származék erdők felújítása során teljes talajelőkészítés csak akkor
végezhető, ha az erdőfelújítás sikeressége érdekében az elengedhetetlen;
cc) tuskózás csak az erdőfelújítás – kiemelten az erdőszerkezet-átalakítás – sikerességének
biztosítása céljából végezhető;
cd) tuskóprizmák őshonos fafajokból álló erdővel, valamint gyep-, illetve vizes területtel
határos elhelyezése csak kivételesen indokolt esetben engedélyezhető;
d) fokozottan védett madár, vagy védett ragadozó madár lakott fészkének legalább 100
méteres környezetében az erdőőrzési és az előírt erdővédelmi feladatok végrehajtásán kívül
erdőgazdálkodási tevékenység szaporodási és utódnevelési időszakban nem végezhető,
valamint a lakott fészek legalább 50 méteres környezetében további korlátozás is elrendelhető
az eredményes szaporodás és utódnevelés érdekében.
(2) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2)
bekezdése alapján védett – a természetvédelmi hatóság határozatában kijelölt – természeti
értékek és területek, továbbá a Tvt. 48. § (2) bekezdésében meghatározott, védetté nyilvánított
mesterséges üregek, és a Tvt. 19. § (1) bekezdésében meghatározott, védetté nyilvánított
földtani természeti értékek, valamint védett természeti területen az erdei vízfolyások és az
erdei tavak védelme érdekében, azok földfelszíni elhelyezkedéséhez 25 méternél közelebb
fakitermelés és faanyag készletezés csak a természetvédelmi célokkal összhangban végezhető.
(3) Közösségi jelentőségű élőhelytípusnak minősülő, vagy védett növény jelentős
állományának térinformatikai módszerekkel lehatárolt, erdőtervben rögzített élőhelyeként
szolgáló tisztáson, különösen védett természeti területen vagy Natura 2000 területen faanyag
mozgatás, illetve faanyag készletezés – az e rendelet hatálybalépésekor már meglévő, akár
csak időszakosan használt erdei farakodó és készletező hely, valamint erdei feltáró hálózat
kivételével – csak a természetvédelmi célokkal összhangban, a védett természeti területek
természetvédelmi kezeléséért felelős szervvel egyeztetett helyen és időben végezhető.
A 2011. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett
körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról szóló 96/2011. (X. 17.) VM
rendelet
5. Természetvédelmi célú erdőgazdálkodási szabályok
6. § (1) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. §
(2) bekezdése alapján védett – a természetvédelmi hatóság határozatában kijelölt – természeti
értékek és területek, továbbá Tvt. 48. § (2) bekezdésében meghatározott, védetté nyilvánított
mesterséges üregek, és a Tvt. 19. § (1) bekezdésében meghatározott, védetté nyilvánított
földtani természeti értékek, valamint védett természeti területen az erdei vízfolyások és az
erdei tavak védelme érdekében, azok földfelszíni elhelyezkedéséhez 25 méternél közelebb
fakitermelés és faanyag készletezés csak a természetvédelmi célokkal összhangban végezhető.
(2) Natura 2000 jelölő élőhelynek minősülő, vagy védett növény jelentős állományának
élőhelyeként szolgáló tisztáson – különösen védett természeti területen vagy Natura 2000
területen – faanyag mozgatás, illetve faanyag készletezés – az e rendelet hatálybalépésekor
már meglévő, akár csak időszakosan használt erdei farakodó és készletező hely, valamint
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erdei feltáró hálózat kivételével – csak a természetvédelmi célokkal összhangban a védett
természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv által kijelölt helyeken és
időben végezhető.

A fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet
Fás szárú energetikai ültetvény telepítése és megszüntetése
3. § (4) Védett természeti területen, valamint a védett természeti területnek nem minősülő
Natura 2000 területeken a külön jogszabályban meghatározott invazív fajok fás szárú
energetikai ültetvényként történő telepítése nem engedélyezhető.
6. § (4) Az Erdészeti Igazgatóság kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki a telepítőnek, ha
az ültetvény telepítése, illetve annak megszüntetése megfelel az e rendeletben, továbbá a
telepítési engedélyben foglaltaknak. Ha az ügyfél a fás szárú energetikai ültetvény védett
természeti területen, illetve Natura 2000 területen történő telepítésére kapott engedélyt, a
hatósági bizonyítvány a természetvédelmi hatóság véleményének kikérését követően adható
ki.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény
[A törvény (Vtv.) szövege egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.)
FVM rendelettel (Vhr.).]
Vhr. 1. § (1) A Vtv. alkalmazásában vadászható állatfajok a következők (a továbbiakban:
vad):
(2) Közösségi jelentőségű vadászható állatfajok a következők:
1. Fácán (Phasianus colchicus),
2. Fogoly (Perdix perdix),
3. Nyári lúd (Anser anser),
4. Vetési lúd (Anser fabalis),
5. Nagy lilik (Anser albifrons albifrons),
6. Kanadai lúd (Branta canadensis),
7. Tőkés réce (Anas platyrynchos),
8. Szárcsa (Fulica atra),
9. Erdei szalonka (Scolopax rusticola),
10. Örvös galamb (Columba palumbus),
11. Balkáni gerle (Streptopelia decaocto),
12. Házi görény (Mustela putorius),
13. Aranysakál (Canis aureus),
14. Dolmányos varjú (Corvus corone cornix),
15. Szarka (Pica pica),
16. Szajkó (Garrulus glandarius).
Vtv.28. § (6) A vadászati hatóság a külön jogszabályban meghatározott, az Európai Unió
jogi aktusa által védelemben részesített vadászható vadfajnak (a továbbiakban:
közösségi jelentőségű vadászható vadfaj) nem minősülő vadászható vadfaj vonatkozásában
a (4) bekezdés c) pontjában szereplő tevékenységet a 38/A. § (1) bekezdésének a)–g)
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pontjában felsorolt feltételeken kívül
állományszabályozási okból engedélyezheti.

állat-egészségügyi,

vadvédelmi,

illetve

Vtv.30. § (1) A vadat elejteni, elfogni kizárólag a törvényben meghatározott módon szabad.
Tilos a vadat a vonatkozó közösségi rendeletben foglalt csapdázási módszerrel, valamint
méreg alkalmazásával elfogni, illetve elpusztítani.
(2) A vadászati hatóság – közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a
38/A. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak szerint, más vadfaj vonatkozásában állategészségügyi, vadvédelmi, illetve állományszabályozási okból is – a mérgező hatású anyagok
használatára vonatkozó külön jogszabályok figyelembevételével engedélyezheti szelektív
méreg alkalmazását.
Vtv.38. § (3) A vadászati hatóság – közösségi jelentőségű vadászható vadfaj
vonatkozásában a 38/A. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak szerint –
a) vad-, illetve állományvédelmi okból a vadászati idényen belül meghatározott
vadászterületeken korlátozhatja vagy megtilthatja egy vagy több vadfaj vadászatát;
b) meghatározott vadfaj esetén vadászati tilalmi időben vadászatot engedélyezhet vagy
vadászatra kötelezheti a vadászatra jogosultat.
(4) A vadászható madárfajok egyedeire, a fészekrakás és fiókanevelés időszakában, illetve a
szaporodási időszakban – vonuló fajok esetében a fiókanevelési területükre történő
visszatérésük során is – tilos vadászni.
Vtv.38/A. § (1) Amennyiben nincs más kielégítő megoldás és az érintett vadászható
vadfajok állományának a (6) bekezdésben meghatározott kedvező védelmi helyzete nem
sérül, közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a vadászati hatóság a
szükséges mértékben és módon a 28. § (4) bekezdésében, a 30. § (2) bekezdésében, a 38. § (3)
bekezdésében és a 39. § (3) bekezdésében foglalt tevékenységeket a következő – madárfaj
esetében csak az a)–f) pontban szereplő – okból engedélyezheti, illetve rendelheti el:
a) közegészségügyi, illetve közbiztonsági okból,
b) a légi közlekedés biztonsága érdekében,
c) a növényi kultúrák, a termés, az állatállomány, az erdők, a halállományok, a vizek súlyos
károsodásának megelőzése érdekében,
d) kutatás és oktatás, állományfeljavítás, visszatelepítés és az ezekhez szükséges tenyésztés
céljából,
e) egyes vadászható madárfajok – az érintett állomány nagyságához mérten – kisszámú
szelektív befogásának, tartásának, illetve hasznosításának érdekében,
f) a vadon élő állatok és növények, valamint a természetes élőhelyek védelme érdekében,
vagy
g) más kiemelkedően fontos társadalmi, gazdasági közérdek, valamint a köz- és
magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági döntésben meg kell határozni:
a) a vadfajt és az egyedek számát,
b) a befogás vagy elejtés módját, eszközeit,
c) azt a területet, amelyen a tevékenység gyakorolható,
d) a tevékenység időtartamát, és
e) a tevékenység vadászati hatóság általi ellenőrzésének módját.
(3) A vadászati hatóság az engedélyes (kötelezett) részére a tevékenység végrehajtásáról
jelentéstételi kötelezettséget ír elő.
(4) A vadászati hatóság az (1) bekezdés alapján végzett tevékenység lefolyásáról és
eredményéről
a) a vadászható madárfajok esetében évente;
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b) az a) pont alá nem tartozó többi közösségi jelentőségű vadászható vadfaj esetében
kétévente a miniszter által átadott adatok alapján a természetvédelemért felelős miniszter
útján jelentést küld az Európai Bizottság részére.
Vtv.39. § (3) A vadászati kíméleti területen a tilalom feloldásáig tilos vadászni. Közösségi
jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a 38/A. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak
szerint, más vadfaj esetében ha a vadkár másként nem hárítható el, a vadászati hatóság a
vadászati kíméleti területen is engedélyezheti a vadászatot.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
24. § (1) A nagyvízi meder elsődleges rendeltetése a mederből kilépő árvíz és a jég
levezetése.
(7) A folyók nagyvízi medrére vonatkozóan kezelési tervet kell készíteni, amely a nagyvízi
mederben tevékenységet folytatókra kötelező. A kezelési tervet a vízgazdálkodásért felelős
miniszter rendeletben állapítja meg. A kezelési tervet össze kell hangolni a folyók nagyvízi
medrére vonatkozó, illetve arra kihatással lévő egyéb tervekkel, így különösen a természet
védelméről szóló törvény alapján a védett természeti területekre vonatkozóan elkészített
természetvédelmi kezelési tervekkel, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről szóló kormányrendelet alapján a Natura 2000 területekre elkészített
természetvédelmi kezelési- és fenntartási tervekkel, illetve az adott területre vonatkozó, az
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló miniszteri rendelet alapján meghatározott természetvédelmi
célkitűzésekkel, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
törvény alapján az erdőkre vonatkozóan elkészített körzeti erdőtervekkel.
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre
és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendelet
3.
A
vízilétesítmények
tervezésére,
elhelyezésére,
kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó általános szabályok

méretezésére,

3. § (1) A vízgazdálkodási tevékenység műszaki megoldásának kialakításánál, a vízimunka
és vízilétesítmény műszaki tervezésnél figyelembe kell venni:
a) az országos, regionális és helyi vízgazdálkodási, az országos, kiemelt térségi és megyei
környezetvédelmi, területrendezési, területfejlesztési, gazdaságfejlesztési terveket,
koncepciókat és programokat, továbbá a helyi építési szabályzatot, a településrendezési tervet
és a településfejlesztési koncepciót (a továbbiakban együtt: a településrendezési eszközök),
illetve – amennyiben rendelkezésre állnak – a védett természeti területek kezelési terveit,
Natura 2000 területek fenntartási terveit, a Nemzeti Éghajlat-változási Stratégiát,
60. § (1) Öntözőtelepet – az egynyári öntözés kivételével – a (2)–(6) bekezdésekre és a
NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló
kormányrendelet előírásaira figyelemmel csak ott és akkor szabad létesíteni, illetve öntözési
célú vízkivételt engedélyezni, ahol
a) felszíni víz igénybevétele esetén hidrológiai vizsgálattal megállapítottan, szabad vagy
szabaddá tehető készlet áll rendelkezésre és nem sérülnek a vizekre vonatkozó környezeti
célkitűzések és a vizek védelméről szóló jogszabályokban meghatározott követelmények,
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b) a terület vízrendezése a szükséges mértékben megtörtént, vagy az öntözés bevezetésével
egyidejűleg megtörténik,
c) a víz minősége megfelel, vagy megfelelővé tehető,
d) az öntözőtelep és szolgáltató rendszer kialakításánál a lehető legkisebb párolgási
veszteséggel járó energia- és víztakarékos technológiákat alkalmaznak, és
e) a kereslet az öntözővíz igénybevételére minimum 5 éves időszakra igazolható.
(1a) Egynyári öntözési célú vízkivétel az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott
követelmények teljesülése esetén, valamint a 60. § (2)–(6) bekezdése és a NATURA 2000
gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló kormányrendelet előírásainak
figyelembevételével engedélyezhető.
61. § (3) Meg kell akadályozni, hogy az öntözőtelepről tisztított szennyvíz a szomszédos
területre, védett természeti területre, Natura 2000 területre, a talajvízbe vagy befogadóba
jusson.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
2. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez
Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolása
c) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévő
felszíni állóvizek mederéltől számított 0,25 km széles parti sávja, külön jogszabály szerint
regisztrált természetes fürdőhely esetében a mederéltől számított 0,25–1,0 km közötti övezete
is.
d) A Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe felvett területek, továbbá a külön
jogszabály szerinti Natura 2000 vizes élőhelyei.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
5. § (10) A vizek kártétel nélküli levezetése érdekében szükséges üzemeltetési, fenntartási,
helyreállítási, illetve kármegelőzési munka elvégzésére jogosító vízjogi engedély – a vízjogi
létesítési engedélyre vonatkozó előírásoknak megfelelően – a védett természeti területnek
nem minősülő Natura 2000 területen lévő nagyvízi mederben, parti sávon, vízjárta, valamint
fakadó vizek által veszélyeztetett területen 5 évre adható a Natura 2000 terület jelölésének
alapjául szolgáló fajok, illetve élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatások
vizsgálatát követően. Az eljárás során a felügyelőség kikéri a természetvédelmi kezelésért
felelős szerv véleményét.
(11) A (10) bekezdés szerinti engedélyben rendelkezni kell
a) az üzemeltetési, fenntartási, helyreállítási, illetve kármegelőzési tevékenységekkel
összefüggő jogokról és kötelezettségekről,
b) az üzemeltetési, fenntartási, helyreállítási, illetve kármegelőzési munka elvégzésének
feltételeiről, különös tekintettel a Natura 2000 terület fenntartási céljaira, valamint
c) az engedély területi és időbeli hatályáról.
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A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati
dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.)
Korm. rendelet
2. § (5) Amennyiben a világörökségi terület vagy a világörökségi várományos terület
részben vagy teljes mértékben védett természeti területen vagy Natura 2000 területen van, a
kezelési terv készítője – a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően – bevonja a (3)
bekezdés e), h), i), j), k), l) vagy m) pontjában meghatározott szakképzettséggel rendelkező
személyeket, biológiatanárt, biológust, alkalmazott növénybiológust, alkalmazott zoológust,
földrajztanárt, geológust, kivéve ha tagja vagy vele munkaviszonyban, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló más személy rendelkezik az adott világörökségi terület
jellege és a kezelés egyes ágazatai szempontjából megfelelő felsőfokú szakképzettséggel.

A világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet
1. § (1) A kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a világörökségi
gondnokságot – a (2) és (3) bekezdés alkalmazásával – világörökségi helyszínenként a
világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Vötv.) 10. §-ában
meghatározottak figyelembevételével
a) felkérés útján,
b) pályázat útján vagy
c) új szervezet létrehozásával
jelöli ki.
(2) Amennyiben a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéke kizárólag természeti
érték, vagy a világörökségi terület teljes egésze országos jelentőségű védett természeti terület,
a világörökségi gondnokság kijelöléséhez a természetvédelemért felelős miniszter egyetértése
szükséges.
(3) Amennyiben a világörökségi terület országos jelentőségű védett természeti területet
vagy Natura 2000 hálózatba tartozó területet érint, az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti
kijelölés esetén a miniszter kikéri a természetvédelemért felelős miniszter véleményét.
4. § (2) Amennyiben a pályázattal érintett világörökségi terület országos jelentőségű védett
természeti területet vagy Natura 2000 hálózatba tartozó területet érint, a pályázatokat – a
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (1) bekezdésben
meghatározott véleménye és javaslata mellett – a természetvédelemért felelős miniszter is
véleményezi, és javaslatot tesz a miniszternek a világörökségi gondnokság kijelölésére.
5. § (1) A pályázatról – az 1. § (2) bekezdés alkalmazásával – a miniszter dönt, a döntésről
írásban értesíti a pályázó szervezeteket, és amennyiben a pályázattal érintett világörökségi
terület országos jelentőségű védett természeti területet vagy Natura 2000 hálózatba tartozó
területet érint, a természetvédelemért felelős minisztert, valamint ezzel egyidejűleg
gondoskodik a döntés kormányzati portálon történő közzétételéről.
6. § (4) Amennyiben a világörökségi terület országos jelentőségű védett természeti területet
vagy Natura 2000 hálózatba tartozó területet érint, a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti
kezelés körébe tartozó feladatokat ellátó szervezet (2) bekezdés szerinti kijelölése esetén a
miniszter kikéri a természetvédelemért felelős miniszter véleményét.
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A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet
3. § (1) A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani.
(2) Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető.
(3) A gyepterület túllegeltetése tilos.
(4) A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos.
(5) Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya
kiszórása tilos.
4. § (1) A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át – beleértve a természetvédelmi érdekből
hatósági határozattal elrendelt eseti korlátozással érintett földterületeket is – kaszálásonként
változó helyen kaszálatlanul kell hagyni.
(2) A belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület öntözése tilos.
(3) Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos.
(4) A Natura 2000 gyepterületeken a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség), helyi jelentőségű védett természeti területnek
minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a települési önkormányzat jegyzőjének, a
fővárosban a főjegyzőnek az engedélye szükséges, amelyet természetvédelmi hatósági
jogkörében eljárva ad ki:
a) a nád irtásához, valamint
b) az október 31. és április 23. között történő legeltetéshez.
(5) Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság
engedélye szükséges.
5. § (1) A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az
ott élő állatok zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó
lánc használata kötelező.
(2) Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell
akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy
speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos.
(3) A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak
legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park
igazgatóságnak. Amennyiben a (2) bekezdés szerinti védekezés során a földhasználó nem
tudja betartani a 4. § (1) bekezdésében előírt 5%-os határértéket, úgy ezt a kaszálás
időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben jeleznie kell a működési terület szerinti
nemzeti park igazgatóságnak.
(4) Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos.

A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM
rendelet
Hígtrágya felszín alatti vízbázisok területén, illetve a vízbázisok hidrogeológiai védőterületén
külön jogszabály rendelkezései szerint használható fel. NATURA 2000 gyepterületen
hígtrágya a külön jogszabály rendelkezése szerint nem juttatható ki.
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A természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek
kereskedelmi célú begyűjtéséről és forgalmazásáról szóló 86/2012. (VIII. 15.) VM
rendelet
2. § A rendelet alkalmazásában:
a) forrásterület:
aa) Magyarországon az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó területek (a továbbiakban: Natura 2000
terület), vagy
…
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III.

Támogatási jogcímek

Támogatási jogcím rendelete

33/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem
termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről*
124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőkörnyezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről
61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott
agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeiről
32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó
támogatások igénybevételének részletes szabályairól
139/2009. (X. 22.) FVM rendelet az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
erdőszerkezet átalakításához nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről
88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó
támogatás igénybevételének részletes szabályairól
46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrárerdészeti rendszerek mezőgazdasági
földterületeken történő első létrehozásához
nyújtandó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól
25/2012. (III. 20.) VM rendelet az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal
erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről
27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről
75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés,
a melioráció és a területi vízgazdálkodás
mezőgazdasági üzemi és közösségi
létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről
25/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet
korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Natura 2000 területek/területeken gazdálkodók
előnye
a támogatási kérelmek
a támogatási intenzitás
elbírálásakor
mértékében
(plusz pont a Natura 2000
(nagyobb mértékű
minősítés)
támogatást kap Natura
2000 területen)
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Támogatási jogcím rendelete

Natura 2000 területek/területeken gazdálkodók
előnye

feltételeiről
44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem
élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú
x
nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek
létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről
5/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
x
növénytermesztés létesítményeinek
korszerűsítéséhez nyújtott támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről
47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
x
mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi
x
telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről
103/2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet
x
korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről
128/2007. (X. 31.) FVM rendelet az Európai
A Natura 2000 gyepterületek (rét, legelő) földhasználói
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura
38 euró/ha/év összegű kifizetésre jogosultak a
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet kötelező érvényű
2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás részletes
előírásainak betartásáért.
szabályairól
41/2012. (IV. 27.) VM rendelet az Európai
A Natura 2000 erdőterületeken gazdálkodók 40-200
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura
euro/ha/év összegű kifizetésre jogosultak a jóváhagyott
erdőtervében meghatározott feladatok elvégzéséért.
2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás részletes
szabályairól
43/2012. (V. 3.) VM rendelet az Európai
Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1.
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura
mellékletben meghatározott Natura 2000 területegységre
2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez
vonatkozó Natura 2000 fenntartási terv elkészítésére.
nyújtandó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól
* Ezen jogcím esetében a támogatás igénybevételére jogosult területek meghatározásában is az egyik fontos
szempont, hogy az adott terület a Natura 2000 hálózat része.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet
2. melléklet a 139/2009. (X. 22.) FVM rendelethez
Szerkezetátalakítási célok megvalósítására vonatkozó pályázati kérelmek pontozási
rendszerében a Védett vagy Natura 2000 terület minősítés + 8 pontot jelnet.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi
intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.)
FVM rendelet
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3. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez
Az Adattárban védett vagy Natura 2000 területként nyilvántartott terület Támogatási
kérelmek értékelése során + 10 pontot jelent.
Az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból
nyújtott
agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló
61/2009. (V. 14.) FVM rendelet
35. § (4) A Natura 2000, nitrát-érzékenység, sérülékeny vízbázisú védőterület, kedvezőtlen
adottságú terület, MTÉT zóna, VTT térszint területi szempontok szerinti többletpont az
alapján adható, hogy a 45. § (2) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzés eredménye alapján az
adott célprogramba bevitt földterület mekkora része esik a hivatkozott területi szempont
szerinti kategóriába.
44. § (3) Adott területre vonatkozóan ugyanazon kérelmező jogosult az egységes kérelemről
szóló rendelet szerinti egységes kérelem keretén belül igényelhető területalapú, így az agrárkörnyezetgazdálkodási, a kedvezőtlen adottságú területek, valamint a Natura 2000
támogatások igénybevételére. Az MVH a kifizetési kérelem adatait a fenti területalapú
támogatások adatbázisával összeveti, és ha ugyanazon terület vonatkozásában a kérelmezők
személye nem azonos, úgy a támogatásra jogosultat egyszeri alkalommal a jogszerű
földhasználat tisztázására szólítja fel.
Extenzív gyepgazdálkodás célprogram 67. §
Ökológiai gyepgazdálkodási célprogram 68. §
1. Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram 69. §
2. Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram 70. §
Környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 71. §
Természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 72. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek
mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet
4. § c) Natura 2000 területen történő megvalósítás esetében rendelkezik a területileg illetékes
természetvédelmi hatóságnak az agrár-erdészeti rendszer telepítésére vonatkozó támogató
nyilatkozatával.
8. § (4) A kérelemhez mellékelni kell:
c) Natura 2000 területen történő megvalósítás esetében a területileg illetékes
természetvédelmi hatóságnak az agrár-erdészeti rendszer telepítésére vonatkozó támogató
nyilatkozatát.
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2. számú melléklet a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez
1. A támogatási kérelmek részletes pontozási rendszere
Szakmai szempontok
A
telepítés
mezőgazdasági Natura 2000 vagy Natura 2000 esetében: 6
parcellánként
védett
természeti Fizikai
blokktérkép
területen valósul meg
Védett
természeti
terület
esetében:
helyrajzi szám

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú
kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet
5. § (2) Egy kérelem benyújtásával igénybe vehető támogatás:
…
(4) Ha az ügyfél a támogatást mezőgazdasági termelő ügyfélként vagy TCs ügyfélként
igényli, akkor a támogatás mértéke az elszámolható kiadások:
a) 40%-a;
b) 50%-a, ha a fejlesztés kedvezőtlen adottságú (a továbbiakban: KAT) vagy Natura 2000
területen valósul meg, vagy az ügyfél legkésőbb a támogatási kérelem benyújtási időszakának
utolsó napjáig fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül;
c) 60%-a, ha az ügyfél legkésőbb a támogatási kérelem benyújtási időszakának utolsó
napjáig fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül és a fejlesztés
ca) Natura 2000 területen valósul meg, vagy
cb) KAT területen valósul meg.
(7) A (4) bekezdés alkalmazásában a Natura 2000, KAT területi besorolás megállapítása a
telephely MePAR fizikai blokk szerinti besorolásának megfelelően kerül meghatározására.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek
értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.)
FVM rendelet
4. § (6) Ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján jogosult a támogatásra, a
támogatás mértéke:
a) az elszámolható kiadások 40%-a;
b) fiatal mezőgazdasági termelő esetén, vagy ha a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy
NATURA 2000 területen valósul meg, akkor az elszámolható kiadások 50%-a;
c) fiatal mezőgazdasági termelő esetén és ha a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy
NATURA 2000 területen valósul meg, akkor az elszámolható kiadások 60%-a.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés
létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 5/2008. (III. 27.) FVM rendelet
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5. § (1) A támogatás összege támogatási kérelmenként legfeljebb 735 000 eurónak
megfelelő forintösszeg lehet.
(2) Az ügyfél egy támogatási kérelemben több célterületet is megjelölhet, de ugyanazon
létesítményre csak egy célterület vonatkozásában nyújtható be támogatási kérelem.
(3) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások
a) 40%-a;
b) 50%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a beruházás Natura 2000 vagy
kedvezőtlen adottságú területen valósul meg;
c) 60%-a, ha
ca) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő és a fejlesztés Natura 2000 területen valósul
meg, vagy
cb) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő és a fejlesztés kedvezőtlen adottságú területen
valósul meg.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi
vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet
6. § (2) E rendelet alapján igényelhető támogatás mértéke:
a) a 3. § a) pontjában meghatározott célterületekre irányuló művelet esetén az elszámolható
kiadások 70%-a;
b) a 3. § ba) pontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenység esetén a beruházás
összes elszámolható kiadásának
ba) 40%-a,
bb) 50%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a beruházás kedvezőtlen
adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg,
bc) 60%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy
NATURA 2000 területen valósul meg;
c) a 3. § bb) pontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenység esetén az
elszámolható kiadások 70%-a;
d) a 3. § ca) pontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenység esetén a beruházás
összes elszámolható kiadásának
da) 40%-a,
db) 50%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a beruházás kedvezőtlen
adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg,
dc) 60%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy
NATURA 2000 területen valósul meg;
e) a 3. § cb) pontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenység esetén az
elszámolható kiadások 70%-a;
f) a (4) bekezdés szerinti egyéb elszámolható kiadások tekintetében, ha eltérő támogatási
intenzitások kerülnek megállapításra, célterületenként egységesen a legalacsonyabb
intenzitást kell figyelembe venni.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági
beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.)
FVM rendelet
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2. § (2) Támogatást vehetnek továbbá igénybe a Natura 2000 területek földhasználói, akik
a művelethez kapcsolódó földterület hasznosításával összefüggésben felmerülő kiadásokat,
illetve kockázatokat viselik, ha a területileg érintett nemzeti park igazgatóság igazolja, hogy a
tervezett beruházás természetvédelmi értéke az adott területen magas.
6. § (1) A 3. § (1) bekezdése a) pontjának aa) alpontja szerinti sövénytelepítés esetén a
kérelmezőnek rendelkeznie kell egybefüggően legalább 1 hektár szántó vagy gyep (rét,
legelő) hasznosítású,
a) agrár-környezetgazdálkodási intézkedésben részt vevő területtel, vagy
b) Natura 2000 területtel, az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel.
7. § (1) A 3. § (1) bekezdése a) pontjának ab) alpontja szerinti mezővédő fásítás esetén a
kérelmezőnek rendelkeznie kell:
a) legalább 3 hektár egybefüggő szántó vagy gyep (rét, legelő) hasznosítású,
aa) az agrár-környezetgazdálkodási intézkedésben részt vevő területtel, vagy
ab) Natura 2000 területtel, az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, valamint
8. § (1) A 3. § (1) bekezdése b) pontjának ba) alpontja szerinti füves mezsgye létesítése
földhasználati intézkedés esetén a kérelmezőnek rendelkeznie kell legalább 1 hektár
egybefüggő, szántó hasznosítású,
a) az agrár-környezetgazdálkodási intézkedésben részt vevő területtel, vagy
b) Natura 2000 területtel, az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel.
9. § (1) A 3. § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerinti ültetvények sorközgyepesítése
esetén a kérelmezőnek rendelkeznie kell egybefüggően legalább 0,5 hektár ültetvény
hasznosítású,
a) agrár-környezetgazdálkodási intézkedésben részt vevő területtel, vagy
b) Natura 2000 területtel, az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel.
11. § (1) A 3. § (1) bekezdése b) pontjának bd) alpontja szerinti természetvédelmi célú
gyeptelepítés esetén a kérelmezőnek rendelkeznie kell legalább 1 hektár egybefüggő szántó
hasznosítású MTÉT területtel, melyen a beruházást megvalósítja és melyre vonatkozóan
Natura 2000 terület esetében az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a
területileg érintett nemzeti park igazgatóság igazolja, hogy a tervezett beruházás
természetvédelmi értéke az adott területen magas.
12. § (1) A 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rovarteleltető bakhát létesítése esetén a
kérelmezőnek rendelkeznie kell legalább 1 hektár egybefüggő, szántó hasznosítású,
a) az agrár-környezetgazdálkodási intézkedésben részt vevő területtel, vagy
b) Natura 2000 területtel, az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel.
13. § (1) A 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti gyepterület hasznosítása során
alkalmazható természetes alapanyagú kerítés kialakítása esetében a támogatás feltétele, hogy
a kérelmezőnek rendelkeznie kell gyep (rét, legelő) hasznosítású,
a) agrár-környezetgazdálkodási intézkedésben részt vevő területtel, vagy
b) Natura 2000 területtel, az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel.
14. § (1) A 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti természetes alapanyagú madárvédelmi
berendezések létesítéséhez kapcsolódó támogatás igénybevételéhez a kérelmezőnek
a) agrár-környezetgazdálkodási intézkedésben részt vevő, vagy
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b) az 5. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, Natura 2000 területként
lehatárolt
gyep (rét, legelő), szántó, vagy nádas hasznosítású területtel kell rendelkezni.
(2) A természetes alapanyagú, engedélyezett madárvédelmi berendezések létesítése esetén a
2. számú mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően kell eljárni az alábbiak
figyelembevételével:
a) a 2. számú mellékletben megadott műszaki leírásnak megfelelő berendezések
beszerezhetők készen vagy annak megfelelően elkészíthetők saját kivitelezésben;
b) madárvédelmi berendezések védett természeti területen, MTÉT területen, illetve Natura
2000 területen való kihelyezéséhez a területileg érintett nemzeti park igazgatóság előzetes
írásbeli hozzájárulása szükséges;
c) a 2. számú mellékletben meghatározott „D” és „S” típusú fészekodúk, denevérodú,
fészkelősziget és T-ülőfa kihelyezéséhez a területileg érintett nemzeti park igazgatóság írásos
hozzájárulása szükséges;
d) a madárvédelmi berendezéseket a beruházással érintett területen egyenletesen elosztva
kell kihelyezni;
e) a támogatásra jogosult köteles a kihelyezett madárvédelmi berendezésekről helyrajzi
számonként sematikus térképet készíteni, amit a helyszíni ellenőrzés során köteles átadni a
helyszíni ellenőrnek.
16. § (5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
e) Natura 2000 terület esetén a területileg érintett nemzeti park igazgatóság 5. § (2)
bekezdésében szereplő nyilatkozatát;
3. számú melléklet a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelethez
Támogatási kérelmek részletes pontrendszere
A

B

1.

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

2.
3.
4.

SZAKMAI SZEMPONTOK
Földhasználati támogatások esetén
A terület környezeti érzékenysége Natura 2000 terület
(MePAR lehatárolás alapján)

C
Értékeléshez
rendelhető
maximális
pontszám
15

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál
helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
32/2008. (III. 27.) FVM rendelet
3. számú melléklet a 32/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

1.

A
Értékelési szempont megnevezése

B

C
Az
értékeléshez
rendelhető
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32.

Natura 2000 terület MePAR lehatárolás szerint

pontszám
5

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet
5. § (1) Az ügyfél által igényelhető támogatás összege benyújtási időszakonként,
célterületenként legfeljebb 735 000 eurónak megfelelő forintösszeg,
(2) A támogatás mértéke:
a) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 40%-a;
b) a 2. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának
ba) 40%-a, ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés b)–c) pontjai szerinti ügyfél,
bb) 35%-a, ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél;
c) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a, ha
ca) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy
cb) a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg;
d) a 2 célterület esetén – ha a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000
területen valósul meg – a beruházás összes elszámolható kiadásának
da) 50%-a, ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés b)–c) pontjai szerinti ügyfél,
db) 45%-a, ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél,
dc) 55%-a, ha a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő;
e) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 60%-a, ha
ea) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és
eb) a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg;

Az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból
a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs
támogatás részletes szabályairól 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek
erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet
3. § (2) Nem igényelhető támogatás:
e) NATURA 2000 területeken Akác, Nemesnyár és Fenyő támogatási csoportba tartozó
célállományokra;
5. § (1) A támogatás igénybevételére a kérelmező akkor jogosult, ha teljesíti az alábbi
feltételek mindegyikét:
a) rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a tervezett erdőrészlet
elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti igazgatóság által jóváhagyott, nevére szóló és az
erdőrészletre vonatkozó erdőtelepítési engedéllyel;
b) az erdőrészlet területe a koronavetülettel együtt eléri
ba) az 1 hektárt, vagy
bb) a 0,5 hektárt, ha a létesítendő erdőrészlet más, az Evt. 6. §-a szerinti erdőterülettel, vagy
a támogatási kérelemben szintén szereplő legalább 0,5 hektár nagyságú erdősítendő területtel
közvetlenül határos, és azzal az Evt. 16. § (8) bekezdése szerint természetben összefüggőnek
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tekinthető, vagy attól legfeljebb egy, az Evt. 4. § (1) bekezdés b), c) vagy d) pontjának
megfelelő terület vagy létesítmény választja el;
c) a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben mezőgazdasági területek
erdősítésére vonatkozó támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási
feltételek szándékosan történő megszegése miatt;
d) a jövedelempótló támogatás támogatási időszakát meghaladóan legalább öt évig jogosult
a támogatási kérelemben feltüntetett mezőgazdasági terület használatára;
e) a nem védett és a nem NATURA 2000 gyepterületeken történő telepítés esetében
rendelkezik a területileg illetékes természetvédelmi hatóság erdősítésre vonatkozó támogató
nyilatkozatával.
10. § (7) Amennyiben az erdőtelepítést nem védett és nem NATURA 2000 gyep területen
kívánja az igénylő megvalósítani, úgy a támogatási kérelemhez mellékelni kell a területileg
illetékes természetvédelmi hatóság erdősítésre vonatkozó támogató nyilatkozatát.
2. számú melléklet a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez
Támogatási kérelmek részletes pontozási rendszere
A B
Értékelési szempont megnevezése
32. Egyéb szempontok
sérülékeny vízbázisú terület MePAR lehatárolás szerint
33.
NATURA 2000 terület MePAR lehatárolás szerint

C
Pontszám
2
2

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez,
telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 75/2007. (VII. 27.) FVM
rendelet
5. § (1) A támogatás összege évente és ügyfelenként legfeljebb 100 millió forint lehet. E
rendelet alapján a támogatásban részesülő területekre a kötelező termesztésben tartásig e
jogcím keretében egy alkalommal vehető igénybe támogatás.
(2) A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 40%-a,
kivéve a (3)–(4) bekezdésben foglaltakat.
(3) A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 50%-a, ha
a) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy
b) a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg.
(4) A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 60%-a, ha
a) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és
b) a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy a NATURA 2000 területen valósul meg.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek
korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet
4. § (3) Épített és beépített technológia beruházás tevékenységre igényelhető támogatás
mértéke:
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a) a technológia beruházás számlával igazolt kiadásainak, de legfeljebb a 3–7. számú
mellékletek szerinti maximum elszámolható kiadás és a támogatási egységre vonatkozó,
állategységben kifejezett állatlétszám szorzatának legfeljebb 40%-a;
b) KAT-területen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás esetén a
technológia beruházás számlával igazolt kiadásainak, de legfeljebb a 3–7. számú mellékletek
szerinti maximum elszámolható kiadás és a támogatási egységre vonatkozó, állategységben
kifejezett állatlétszám szorzatának legfeljebb 50%-a;
c)
d) ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, a 3. § (1) bekezdés a–e) pontja tekintetében a
technológia beruházás számlával igazolt kiadásainak, de legfeljebb a 3–7. számú mellékletek
szerinti maximum elszámolható kiadás és a támogatási egységre vonatkozó, állategységben
kifejezett állatlétszám szorzatának legfeljebb 50%-a;
e) ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA
2000 területen valósul meg, a 3. § (1) bekezdés a)–e) pontja tekintetében a technológia
beruházás számlával igazolt kiadásainak, de legfeljebb a 3–7. számú mellékletek szerinti
maximum elszámolható kiadás és a támogatási egységre vonatkozó, állategységben kifejezett
állatlétszám szorzatának legfeljebb 60%-a.
(4) A (3) bekezdésben foglalt tevékenységtípus alapján elszámolható kiadásoknak egy
kérelemben el kell érniük megvalósítási helyenként az egyéb elszámolható kiadások nélkül
számított elszámolható kiadás 50%-át. Ezen tevékenységtípus alapján elszámolható kiadás
mértéke egy megvalósítási helyen, legalább 2 millió forint.
(5) A telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenységre igényelhető támogatás
mértéke:
a) az építési normagyűjtemény szerinti referenciaár legfeljebb 40%-a;
b) KAT-területen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás esetén az építési
normagyűjtemény szerinti referenciaár legfeljebb 50%-a;
c)
d) ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, a 3. § (1) bekezdés a)–e) pontja tekintetében
az építési normagyűjtemény szerinti referenciaár legfeljebb 50%-a;
e) ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA
2000 területen valósul meg, a 3. § (1) bekezdés a)–e) pontja tekintetében az építési
normagyűjtemény szerinti referenciaár legfeljebb 60%-a.
(11) Ha a 3. számú mellékletben, a „Trágyafeldolgozás anaerob fermentációval” csoportcím
alatt meghatározott támogatási egységek felhasználásával termelendő energia, illetve
energiahordozó (biogáz, hő, villanyáram, hulladék hőenergia),
a) több mint felét értékesítik, a támogatás mértéke a 3. számú mellékletben, 12256–122510.
számú támogatási egységkóddal meghatározott támogatási egységek vonatkozásában az
Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.
19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint kerül megállapításra,
b) felét, illetve kevesebb mint felét értékesítik, a támogatás mértéke a 3. számú
mellékletben, 12256–122510. számú támogatási egységkóddal meghatározott támogatási
egységek vonatkozásában az elszámolható kiadás legfeljebb 40%-a, fiatal mezőgazdasági
termelő esetén, illetve KAT-területen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás
esetén az elszámolható kiadás legfeljebb 50%-a, fiatal mezőgazdasági termelő, és KATterületen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás esetén az elszámolható
kiadás legfeljebb 60%-a.
(12) A (11) bekezdés szerinti esetben az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld,
Dél-Dunántúl régióban a támogatási intenzitás a (11) bekezdés a) pontja szerinti mérték
akkor, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a beruházás KAT-területen vagy
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NATURA 2000 területen valósul meg, egyébként a támogatás intenzitása az elszámolható
kiadás legfeljebb 40%-a.
5. § (1) A mezőgazdasági termelő támogatási kérelem benyújtására akkor jogosult, ha:
(5) Jelen intézkedés keretében támogatásra nem jogosult a védett vagy Natura 2000
területen gazdálkodó központi költségvetési szerv, önkormányzat és társulásai.
9. § (2) Ha a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, az
utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a környezetvédelmi hatóság igazolását arról, hogy
a beruházás megfelel a környezetvédelmi követelményeknek, és egyben biztosítja a környezet
fenntarthatóságát.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek
korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012.
(VI. 29.) VM rendelet
5. § (1) Az épített és beépített technológia beruházás tevékenységre és az 1–3. célterület
tekintetében a telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenységre igényelhető
támogatás mértéke:
a) a beruházás építési normagyűjtemény és gépkatalógus szerinti referenciaárának vagy az
5. § (6) bekezdésben meghatározott árajánlat értékének legfeljebb 40%-a;
b) KAT-területen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás esetén a
beruházás építési normagyűjtemény és gépkatalógus szerinti referenciaárának vagy az 5. § (6)
bekezdésben meghatározott árajánlat értékének legfeljebb 50%-a;
c) ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, a beruházás építési normagyűjtemény és
gépkatalógus szerinti referenciaárának vagy az 5. § (6) bekezdésben meghatározott árajánlat
értékének legfeljebb 50%-a;
d) ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy
NATURA 2000 területen valósul meg, a beruházás építési normagyűjtemény és
gépkatalógus szerinti referenciaárának vagy az 5. § (6) bekezdésben meghatározott árajánlat
értékének legfeljebb 60%-a.
(4) Ha a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, az utolsó
kifizetési kérelemhez mellékelni kell a környezetvédelmi hatóság eredeti igazolását arról,
hogy a beruházás megfelel a környezetvédelmi követelményeknek, és egyben biztosítja a
környezet fenntarthatóságát.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek
értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
49/2012. (V. 22.) VM rendelet
6. § (1) Mezőgazdasági termelőnek minősülő ügyfél esetében az igényelhető támogatás
mértéke:
a) az összes elszámolható kiadás 40%-a,
b) ha a beruházás kedvezőtlen adottságú területen, vagy NATURA 2000 területen valósul
meg, vagy az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, akkor a támogatás mértéke a beruházás
összes elszámolható kiadásának 50%-a,
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c) ha a beruházás kedvezőtlen adottságú területen, vagy NATURA 2000 területen valósul
meg és az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, akkor a támogatás mértéke a beruházás összes
elszámolható kiadásának 60%-a.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási
terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet
2. § Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. mellékletben meghatározott Natura
2000 területegységre vonatkozó Natura 2000 fenntartási terv elkészítésére.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken
történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló
41/2012. (IV. 27.) VM rendelet
2. § E rendelet alapján vissza nem térítendő kompenzációs támogatás vehető igénybe a Natura
2000 irányelveket érvényre juttató jogszabályok végrehajtásával érintett, az Országos
Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőrészlet területén felmerülő költségek és
jövedelem kiesés ellentételezése céljából.

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes
támogatások 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló
29/2012. (III. 24.) VM rendelet
2. § (1) E rendelet hatálya az alábbi jogcímek alapján igénybe vehető támogatásokra terjed
ki:
8. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken
történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló
128/2007. (X. 31.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
24. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból Natura 2000 erdőterületeken
történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet
2. melléklet a 25/2012. (III. 20.) VM rendelethez
Értékelés
A

B

Értékelési szempont megnevezése

C
Értékelés/ellenőrzés
módja

D
Pontszám

Szakmai szempontok
30

6

az
Országos Országos
Erdőállomány
Erdőállomány Adattár
Adattárban
Natura
2000
területként
lehatárolásra került
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Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a
2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI. 24.) VM
rendelet
7. § (1) A támogatási kérelmet 2012. január 1. és 2012. január 31. között lehet benyújtani a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH), az MVH által
rendszeresített, a honlapján közzétett formanyomtatványon.
g) védett természeti területen vagy Natura 2000 területen történő megvalósítás esetén a
területileg illetékes természetvédelmi hatóság engedélyének hiteles másolatát,

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet
4. § (1) A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
társfinanszírozott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 121. intézkedéséhez rendelt
keretösszeg, amely 14 419 600 eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 4 milliárd forint.
(4) A támogatás mértéke:
cb) a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg;
d) a 2. célterület esetén – ha a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000
területen valósul meg – a beruházás összes elszámolható kiadásának
da) 50%-a, ha az ügyfél a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti ügyfél,
db) 45%-a, ha az ügyfél a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél,
dc) 55%-a, ha a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő;
e) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 60%-a, ha
ea) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és
eb) a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg;
f) a 2. célterület esetén, a beruházás összes elszámolható kiadásának 45%-a, ha a 3. § (1)
bekezdés a) pontja szerinti ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet
5. § (1) Az igényelhető támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 40%-a.
(2) Ha a gépberuházás Kedvezőtlen Adottságú Területen (KAT) vagy NATURA 2000
területen valósul meg, vagy az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, akkor a támogatás
mértéke a gépberuházás összes elszámolható kiadásának 50%-a.
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(3) Ha a gépberuházás KAT vagy NATURA 2000 területen valósul meg, és az ügyfél fiatal
mezőgazdasági termelő, akkor a támogatás mértéke a gépberuházás összes elszámolható
kiadásának 60%-a.

Az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból
a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet
(6) Nem vehető igénybe támogatás:
a) védett természeti, illetve Natura 2000 területen történő telepítéshez, illetve

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú
energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet
4. § (5) Nem vehető továbbá igénybe támogatás védett természeti területeken, illetve
Natura 2000 területeken történő telepítéshez.

A fás szárú energetikai ültetvények telepítésének engedélyezése, telepítése, művelése és
megszüntetése részletes szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási
díjáról szóló 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelet
2. § (4) Az R. 3. § (4) bekezdése alapján védett természeti területen, valamint a védett
természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen fehér akác (Robinia
pseudoacacia) telepítése nem engedélyezhető.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet
3. § (9) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott célterület vonatkozásában nem
támogatható:
a) kastélyok, várak kertjeiben, parkjaiban megvalósítandó fejlesztés;
b) Natura 2000 területen megvalósítandó fejlesztés.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások
részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet
2. § (1) Támogatás vehető igénybe:
(11) A 4. célterület vonatkozásában nem támogatható:
b) Natura 2000 területen megvalósítandó fejlesztés.
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A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a
jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.)
FVM rendelet
(2) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott alábbi
intézkedésekben részt vevő ügyfelek esetében kell vizsgálni:
a) a 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti közvetlen kifizetések;
b) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet szerinti szőlőültetvény szerkezet átalakításának és
átállásának, zöldszüret, szőlőültetvény kivágásának támogatása;
c) az 1698/2005/EK tanácsi rendelet szerinti
ca) mezőgazdasági földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések közül a
hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek mezőgazdasági termelőinek
nyújtott kifizetések, a Natura 2000 kifizetések és a vízpolitika terén a közösségi fellépés
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK tanácsi irányelvhez
kapcsolódó kifizetések, az agrár-környezetvédelmi kifizetések és az állatjóléti kifizetések, a
védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának
tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások, a növényi genetikai erőforrások
megőrzéséhez nyújtandó támogatás,
cb) az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések közül a
mezőgazdasági földterület első erdősítésének támogatása, erdő-környezetvédelmi kifizetések,
és Natura 2000 kifizetések;
d) minden egyéb támogatás, amelyekre vonatkozóan az adott támogatás részletes feltételeit
meghatározó jogszabály az e rendelet szerinti előírások alkalmazását írja elő.
1. számú melléklet a 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelethez
1. Az egyes jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmény (a továbbiakban: JFGK)
esetében megállapított meg nem felelések értékelési szempontjai
1.1. JFGK 1 és 5
A JFGK célja: Natura 2000 területeken a biológiai sokféleség, a természetes élőhelyek, a
vadon élő állatok és növények kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, az e
területek kijelölésének alapjául szolgáló természeti állapot megőrzése, valamint a fenntartó
gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Súlyosság
Enyhe: a tevékenység eredményeképpen érdemben nem károsodott az élőhely, nem szűnt
meg fészkelőhely, táplálkozóhely.
Közepes: a tevékenység eredményeképpen érdemben károsodott az élőhely, fészkelőhely,
táplálkozóhely, de annak nincs jelentős kihatása a védett/jelölő fajok/élőhelyek térségbeli
előfordulására, állománynagyságára.
Súlyos: a tevékenység hatására a térségben élő védett/jelölő fajok/élőhelyek előfordulása,
állománynagysága jelentősen csökken.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: a tevékenység hatásai, a károsított élőhely/faj természeti értékei
ésszerű időhatáron belül helyreállíthatók, a megváltoztatott élőhely ezután újra teljes
mértékben képes betölteni korábbi funkcióját.
Hosszútávon helyrehozható: a tevékenység hatásai, a károsított élőhely/faj természeti értékei
helyreállíthatók, de ehhez több évre van szükség.
Maradandó: a tevékenység hatásai, a károsított élőhely/faj természeti értékei nem állíthatók
vissza az eredeti állapotukba.
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Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések
monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009.
(III. 6.) FVM rendelet
6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek,
technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás:
– a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási
terület szerint [kedvezőtlen adottságú terület (a továbbiakban: KAT), Natura 2000 terület, a
vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000.
október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2000/60/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv) hatálya alá tartozó terület],
7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés
létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás:
– a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási
terület besorolása (KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv hatálya alá tartozó terület, egyéb terület),
8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi
vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybe
vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
– a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási
terület szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági
energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet keretében igénybe vett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási
terület szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai
berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2008. (III.
7.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási
terület szerint (KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
hatálya alá tartozó terület),
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11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet keretében
igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
– a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási
terület szerint (KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
hatálya alá tartozó terület),
12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek
korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
– a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási
terület szerint (KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
hatálya alá tartozó terület),
13. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez,
telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM
rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények
korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
– a támogatásnak köszönhetően megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása
beavatkozási terület szerint (KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
14. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú
energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás:
– a támogatásnak köszönhetően megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása
beavatkozási terület szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület,
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
15. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú
energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2007.
(VII. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
– a támogatásnak köszönhetően megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása
beavatkozási terület szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület,
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
16. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek
értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM
rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
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– a támogatásnak köszönhetően megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása
beavatkozási terület szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület,
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
20. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú
kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet keretében igénybe
vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
– a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási
terület szerint (KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
hatálya alá tartozó terület),
22. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú
területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes
szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
– a kedvezőtlen adottságú terület nagysága (1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. és 20. cikke
szerinti terület, Natura 2000 terület, egyéb területbontásokban),
– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg) az
1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. és 20. cikke szerinti bontásban,
23. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken
történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló
128/2007. (X. 31.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás:
– a támogatott hasznosított mezőgazdasági terület nagysága Natura 2000 területen,
24. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek
erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007.
(VIII. 17.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
– az erdősített terület nagysága (KAT, Natura 2000 terület vagy egyéb besorolás szerint),
34. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem termelő mezőgazdasági
beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM
rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
– a támogatott mezőgazdasági terület nagysága AKG, KAT, Natura 2000, nitrát-érzékeny
és egyéb terület szerinti bontásban,
36. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek
mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet keretében
igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a támogatott mezőgazdasági terület nagysága KAT, Natura 2000 terület szerinti
bontásban,
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37. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi
intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM
rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
– a támogatott terület nagysága célprogramok szerinti, illetve Natura 2000 terület szerinti
bontásban,
38. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009.
(V. 14.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
– az AKG támogatásban is részesülő terület nagysága (1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. és
20. cikke szerinti KAT terület, Natura 2000 terület, nitrát-érzékeny és egyéb
területbontásokban),
41. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek
korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2011. (VIII. 3.) VM
rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
– a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási
terület szerint (KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
hatálya alá tartozó terület),
2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez,
telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2010 (IV. 9.) FVM
rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
– a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási
terület szerint (KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
hatálya alá tartozó terület),

Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez
teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges
feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának
meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet
3. § (1) Az e rendelet szerinti előírásokat az alábbi támogatások igénybevétele esetén kell
alkalmazni:
a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott
egységes területalapú támogatás, valamint a szőlőültetvény szerkezet átalakításának és
átállásának, és a szőlőültetvény kivágásának támogatása,
b) az EMVA-ból finanszírozott
ba) kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs
kifizetés,
bb) Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs
kifizetés,
bc) agrár-környezetgazdálkodási támogatás,
bd) mezőgazdasági földterületek első erdősítésének támogatása,
be) erdő-környezetvédelmi kifizetések, és
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a) minden egyéb támogatás, amelyekre vonatkozóan az adott támogatás részletes feltételeit
meghatározó jogszabály az e rendelet szerinti előírások alkalmazását írja elő.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
Vidékfejlesztési Programról szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

Új

Magyarország

I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről
3. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. számú
mellékletben felsorolt képzéseken való részvételhez. A támogatott képzések szervezése az
FVM által előírt képzési programoknak megfelelően az alábbi célterületeken történhet:
a) a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadása
mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére az 1. számú mellékletben felsorolt
szakképesítést nem adó és Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti, valamint hatósági
képzések keretében (a továbbiakban: 1. célterület);
b) az alábbi ÚMVP intézkedések keretében előírt, kötelező képzés (a továbbiakban: 2.
célterület):
ba) 5.3.1.2.1. Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése (kivéve: a gépvásárlási támogatást);
bb) 5.3.1.1.2. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása;
bc)5.3.1.4.1. A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása;
bd) 5.3.1.2.3. Mezőgazdasági termékek értéknövelése;
be) 5.3.2.1.4. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések;
bf) 5.3.2.2.5. Erdő-környezetvédelmi kifizetések;
bg) 5.3.2.1.3. Natura 2000 kifizetések.
577.

578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.

b10

Natura 2000 kifizetések című képzés a külön 14
jogszabályban meghatározott ezen támogatási
jogcímhez kapcsolódóan, beleértve az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Natura
2000
gyepterületeken
történő
gazdálkodáshoz
nyújtandó
kompenzációs
támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007.
(X. 31.) FVM rendeletet.
A képzés tartalma:
1. Általános ismeretek a természetvédelemről és
a Natura 2000 területekről
– természetvédelmi alapismeretek;
– a mezőgazdaság kulcsszerepe a környezet- és
természetvédelemben;
– a hazai természetvédelem működése;
– az EU ökológiai hálózata: a Natura 2000
hálózat bemutatása;
– jogi szabályozás;
– a Natura 2000 területeken előforduló közösségi
és kiemelt közösségi jelentőségű élőhelyek,
valamint a növény- és állatfajok bemutatása.
2. A Natura 2000 gyepterületeken történő
gazdálkodás

–
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Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet
2. § (2) E rendelet alapján az R.-ben meghatározott II. tengely keretében az alábbi célok
megvalósítására vehető igénybe támogatás:
…
b) Natura 2000 mezőgazdasági területeken történő gazdálkodás;
…
q) Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodás.
(3) E rendelet alapján az R.-ben meghatározott III. tengely keretében az alábbi célok
megvalósítására vehető igénybe támogatás:
g) NATURA 2000 fenntartási/fejlesztési tervek készítése,

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program kihirdetéséről szóló 172/2004. (XII. 23.)
FVM rendelet
Az Érzékeny Természeti Területeken igénybe vehető támogatási rendszer kiemelt
jelentősége, hogy a természetvédelmi oltalom alatt nem álló területeken olyan gazdálkodási
rendszereket tesz életképessé, mely a természetvédelmi érdekeket a messzemenőkig
figyelembe veszi. A védett természeti területek aránya az Érzékeny Természeti Területeken
belül jelenleg kevesebb, mint 25%. A rendszer jövőjét illetően kiemelten fontosnak ítéljük
azon területek minél nagyobb arányú beemelését a támogatási struktúrába, melyek természeti
értékeik alapján bekerültek a hazai Natura 2000 hálózatba és ezen értékek megőrzéséhez
hozzájárul a természet közeli mezőgazdasági művelés. Hazánkban két igen fontos faj, a haris
(Crex crex) és a túzok (Otis tarda) védelmével kapcsolatos célt lehet kiemelni, amely
közvetlenül bizonyos speciális gazdálkodási módszerek alkalmazását feltételezi.
Haris (Crex crex): A Madárvédelmi Irányelv I. függelékében felsorolt faj. Hazai állománya
a 1970-es évek közepétől folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Jelenlegi hazai állománya
1500 pár körülre tehető. Az agrár-környezetvédelmi támogatások a haris védelmét figyelembe
vevő kritériumokkal (a nedves réteken az első kaszálás elhalasztása, parcellaméretek
biztosítása, maximum évi kétszeri kaszálás, talajszerkezet kímélő agrotechnológia) a
következő ÉTT területeken vehetők igénybe: Észak-Cserehát, Marcal-medence, Turján-vidék,
Szatmár-Bereg, Duna-völgyi sík.
Túzok (Otis tarda): A Madárvédelmi Irányelv I. függelékében felsorolt faj. A magyarországi
állomány drasztikus csökkenése a 80-as évek elejére tehető, amikor a párok száma 1000 alá
csökkent. Az utóbbi évek szinkronszámlálásai szerint a túzok jelenlegi állománya kb. 1200
példány. A hazai túzokállomány élőhelyét tekintve a jelenlegi gazdálkodási körülmények
között elsősorban az őszi káposztarepce és lucerna szántóföldi termesztéshez, illetve a
kiterjedt gyepterületekhez kötődik. A túzok védelmét célzó gazdálkodási csomagok a
következő ÉTT-k területén vehetők igénybe: Dévaványa környéke, Dunavölgyi-sík, Hevesisík, Borsodi Mezőség.
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I.2.4.2. Natura 2000
Elkészült a Natura 2000 hálózat területeinek a javasolt jegyzéke, mely 1233110 ha
kiterjedésű különleges madárvédelmi területet és az előbbivel részleges átfedésben 1.370.038
ha közösségi jelentőségű területet tartalmaz. A már jelenleg is működő érzékeny természeti
területekkel való átfedés 22%. A Natura 2000 hálózatban nem szereplő érzékeny természeti
területek is jelentősek azonban EU-jogharmonizációs kötelezettségünk teljesítése kapcsán,
amennyiben közösségi jelentőségű fajok élőhelyéül szolgálnak, mivel e fajok általános
védelme a Natura 2000 hálózaton túlmenően is kötelezettsége a tagországoknak. A védett
természeti területek hálózata jelentős része a Natura 2000 rendszernek. A kialakítandó hálózat
közel 40%-a már természetvédelmi oltalom alatt áll. A közösségi jelentőségű fajok megőrzése
esetenként éppen az érdekükben folytatott gazdálkodás fenntartásával vagy extenzív,
természet-közeli gazdálkodási forma kialakításával lehetséges. A fajok élőhelyéül szolgálnak
a legeltetett rétek, kaszálók, de táplálkozó területként a szántóföldi művelésű területek is
jelentősek.
Különös figyelmet kell fordítani az AVOP intézkedései alkalmazása során, hogy azokkal ne
veszélyeztessék a NATURA területek környezeti állapotát.

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai
Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában
megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes
szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet
Extenzív halastavak fenntartása célprogram
39. § (1) A támogatás célja a biodiverzitás szempontjából fontos gazdálkodási rendszerek
fenntartása (Ramsari Egyezmény, Natura 2000), valamint a táplálkozó és költőhelyek,
szaporodóhelyek biztosítása rovarok, kétéltűek és madarak számára.

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági
Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal
összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó
települések megállapításáról szóló 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet
1.7.6. Natura 2000
A Natura 2000 hálózatba felvételre javasolt területek kijelölése technikailag befejeződött, a
kijelölés nemzeti jogalkotási folyamata jelenleg is tart. Magyarország biztosítja a jogalkotási
folyamat mielőbbi, de legkésőbb 2004. októberében történő lezárását. A listán 1 233 110
hektárnyi különleges madárvédelmi terület, illetve, ezzel részben átfedésben, 1 370 038 hektár
közösségi jelentőségű terület szerepel. A jelenlegi érzékeny természeti területekkel való
átfedés mértéke 22%. Ugyanakkor az EU-s jogharmonizációból eredő kötelezettségek
teljesítése szempontjából a Natura 2000 hálózatban nem szereplő érzékeny természeti
területek is fontosak, ha ezek közösségi jelentőségű fajok élőhelyei, mivel e fajok általános
védelme a Natura 2000 rendszer hatáskörén túlmenően is az összes tagállam kötelezettsége. A
természetvédelmi területek jelentős része bekerült a Natura 2000 rendszerbe. A létrehozandó
hálózat közel 40%-a jelenleg is természetvédelmi terület. Egyes esetekben a közösségi
jelentőségű fajok védelme a gazdálkodási tevékenység fenntartását, vagy a gazdálkodás
extenzív, természetközeli formáinak bevezetését követeli meg. A legelők és rétek e fajok
élőhelyei, míg a szántók csak mint táplálékforrások jönnek számításba.
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Az NVT és az AVOP intézkedéseinek megvalósítása során különös figyelmet fordítunk
arra, hogy a kijelölt/kijelölendő Natura helyszínek környezeti állapotát ne rontsuk.
1.8. Erdészet
Az erdőtelepítések lehetséges területeinek kiválasztásánál természetvédelmi és tájvédelmi
szempontokat is figyelembe kell venni. Az ökológiai szempontból értékes gyepterületek
erdősítése nem kívánatos a jövőben sem. Az erdősítési projektek tervezése során a
meghatározandó Natura 2000 területeket is tekintetbe kell venni.
3.7. Jövőbeli környezetvédelmi kötelezettségek
EU Madár- és Élőhelyvédelmi Irányelvek (79/409 EGK és 92/43 EGK)
A fenti irányelvek arra kötelezik a tagállamokat, hogy megfelelő védelmi intézkedéseket
tegyenek a vadonélő madár-, illetve egyéb növény- és állatfajok, valamint élőhelyeik számára.
A megfelelő védelem biztosítása érdekében földhasználati és kezelési korlátozások is
szükségesek. Az irányelvek a mezőgazdasági területeken való betartásának ösztönzésében
jelentős szerepe van az NVT „Agrár-környezetgazdálkodás” és „Kedvezőtlen adottságú és
környezetvédelmi korlátozások alá eső területek támogatása” intézkedéseinek keretén belül
juttatott kompenzációs kifizetéseknek.
Natura 2000
A Jó Mezőgazdasági Gyakorlat mint minimális követelmény betartása az agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedés célprogramjaiban, valamint a kedvezőtlen adottságú
területeken elősegíti a Natura 2000 területek védelmét.
A Natura 2000 hálózatba való felvételre javasolt helyszínek listája elkészült. A lista 1 233
110 hektárnyi különleges madárvédelmi területet tartalmaz, amely részben átfedi a korábbi
hektár közösségi jelentőségű területet (1 370 038 ha). A meglévő érzékeny természeti
területekkel való átfedés mértéke 22%. Ugyanakkor a Natura 2000 hálózatba nem javasolt,
ám közösségi jelentőségű fajoknak élőhelyet biztosító érzékeny természeti területek szintén
fontosak az EU jogharmonizációs követelményeknek való megfelelés szempontjából, mivel
az ebbe a csoportba tartozó fajok védelme a Natura 2000 rendszeren túlmenően is a
tagállamok általános kötelezettsége. A létrehozandó hálózat közel 40% már most is
természetvédelmi terület. Bizonyos esetekben a közösségi jelentőségű fajok védelme
érdekében a gazdálkodás fenntartása, illetve extenzív, természetközeli gazdálkodási formák
bevezetése szükséges. Az ilyen fajok élőhelyei általában legelők és rétek, a szántóföldek mint
tápanyag-források jönnek számításba.
4. Az NVT intézkedései
4.1. Agrár-környezetgazdálkodás
4.1.2. Az intézkedés céljai
Specifikus célok:
– Hatékony eszközök biztosítása a NATURA 2000 hálózat bevezetéséhez.
4.4.10. Igazolások
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Az erdőtelepítési kivitelezési terv államigazgatási eljárás keretében határozati formában
kerül jóváhagyásra (hatósági eljárás), melynek jóváhagyási folyamatába az ÁESz területi
igazgatósága az érintett szakhatóságokat (természetvédelem, vízügy, műemlékvédelem stb.)
az érvényes törvényi szabályozás szerint kötelezően bevonja, és azok állásfoglalását
érvényesíti. A természetvédelmi hatósági közreműködés biztosítja a természetvédelemi
érdekek érvényesülését. Ebbe a körbe tartoznak különösképpen a NATURA 2000 hálózat
részeként kijelölt természeti területek. A védett természeti területeken, az érzékeny természeti
területeken és az ökológiai (zöld) folyosókban a művelési ág megváltoztatáshoz (így az
erdősítéshez is) a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges, amit az erdőtelepítési
kivitelezési tervhez csatolni kell.

Az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások
igényléséhez teljesítendő ,,Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot'', illetve a
,,Helyes Gazdálkodási Gyakorlat'' feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004.
(I. 13.) FVM rendelet
2. § (6) Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülő gazdálkodó a helyes
gazdálkodási gyakorlatra vonatkozó előírások, valamint a kedvezőtlen adottságú területek
kompenzációs, illetve a Natura 2000 területek kompenzációs támogatásaiban részesülő
mezőgazdasági termelő a helyes mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírások
teljesítésének ellenőrzése, valamint a nevezett támogatások monitoringja érdekében a
gazdasága teljes területén végzett tevékenységekről e rendelet 5. számú melléklete szerinti
gazdálkodási naplót naprakészen köteles vezetni. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás
igénybevétele esetén a gazdálkodási napló naprakész vezetése abban az esetben is kötelező,
amennyiben a talajvizsgálati eredmény és tápanyag-gazdálkodási terv még nem készült el.

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM
rendelet
7. § (1) A MePAR programszerű felújítását és változásvezetését biztosítani kell.
(7) A változásvezetési kérelmet az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha
f) a kérelem az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló miniszteri
rendelet alapján meghatározott árvíz sújtotta terület, Érzékeny Természeti Területek,
kedvezőtlen adottságú terület, Magas Természeti Értékű Területek, Natura 2000 terület,
nitrátérzékeny terület, sérülékeny vízbázis védőterület, széleróziós mintaterület, valamint a
Vásárhelyi Terv továbbfejlesztésének mintaterülete tematikus rétegére vonatkozik.
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IV.

Beruházási jellegű előírások

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
Tv. 11. § (1) Az utakat úgy kell fejleszteni, hogy a közutak (országos közutak, helyi
közutak) és a közforgalom elől el nem zárt magánutak összefüggő rendszert alkossanak.
(2) A közutak térségi hálózatának tervezése során – a közutak nyomvonalának kijelölésénél,
az útkategória és keresztmetszeti megoldás kiválasztásánál, valamint a megvalósítás időbeli
ütemezésénél – a következő gazdasági, társadalmi és környezeti szempontokat és hatásokat
kell együttesen értékelni, és figyelembe venni:
d) a természeti és kulturális örökségi értékekre, természeti területekre, tájakra és Natura
2000 területekre, valamint a természeti erőforrásokra, különösen a termőföldre gyakorolt
hatások és kockázatok,
…
A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet
1. melléklet a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez
A szén-dioxid geológiai tárolására potenciálisan alkalmas földtani szerkezetek országos
felmérésének követelményei
4.1.
Terhelhetőségi és érzékenységi vizsgálat
4.1.3. A közelben elhelyezkedő védendő természeti erőforrások, a Natura 2000 hálózathoz tartozó
területek, a védett természeti területek.
A potenciális szén-dioxid tárolókomplexum és az azt körülvevő terület
jellemzésének és vizsgálatának földtani kutatási követelményei
1.

Az adatgyűjtésnek az alábbiakra kell kiterjednie:

1.10.

a közelben elhelyezkedő értékes természeti erőforrások, például a Natura 2000 hálózathoz
tartozó területek, az ivóvízbázis, a szénhidrogének,

…

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011.
(X. 20.) Korm. rendelet
3. melléklet a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelethez
A biztonsági jelentés elkészítésének tartalmi és formai követelményei
c) természeti területek, a különleges természeti értéket képviselő területek (különösen a
védett természeti terület, Natura 2000 terület), műemlékek és turisztikai nevezetességek,
11. melléklet a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelethez
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről történő jelentés küldésének
feltételei
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3.1. A szárazföldi élőhelyek végleges vagy tartós károsodása:
a) természetvédelmi oltalom alatt álló terület (különösen a védett természeti terület, Natura
2000 terület);

A vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a
kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet
3. § (1) A vízkárelhárítási célú tározó kijelölése során a (2)–(4) bekezdésben meghatározott
szempontokat, illetve területi adottságokat kell figyelembe venni, egyben vizsgálni kell a
kijelölendő terület geomorfológiai adottságait.
(2) A vízkárelhárítási célú tározónak árvíz- és belvízszint mentesítő hatást kell elérnie az
árvíz- és belvízvédelmi szakaszokra, vízfolyásokra és csatornákra.
(3) Előnyben kell részesíteni a kijelölés során:
b) védett természeti területet, NATURA 2000 területet,

Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének
komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm.
rendelet
1. melléklet a 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez
A jelentés elkészítésében közreműködő közigazgatási szervek, valamint a véleményezés
és adatszolgáltatás köre
A

1.

B
A
jelentés
elkészítésében
közreműködő
Az adatszolgáltatás és véleményezés köre
közigazgatási szerv
A tervezett koncessziós tevékenység érint-e Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
oltalom alatt álló területet (természetvédelmi felügyelőség
terület, Natura 2000 terület), az érintett védett
természeti területekre, Natura 2000 területekre
vonatkozó adatok, az érintett védett természeti
területek, Natura 2000 területek térképi
ábrázolása.
Vízbázisvédelmi
terület,
védőidom
aktualizálása,
kiegészítése.
A terület levegőtisztaság-védelmi zóna szerinti
besorolása szennyező anyagonkénti bontásban.
A tervezett tevékenység környezetre (felszíni és
felszín alatti víztestek állapotára, hasznosítási
lehetőségeire, a földtani közegre, és a
levegőtisztaságra) és természetre gyakorolt
hatása.

2. melléklet a 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez
A komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány tartalma
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3.2.

A bányászati tevékenység értékelése a felszíni és felszín alatti víztestekre,
ivóvízbázisra, védett természeti és Natura 2000 területekre vonatkozóan, a várható
állapotváltozások megadása, a várható regionális vagy országhatáron átnyúló hatások
bemutatása.
3.3. A területen és térrészen a környezeti hatások miatti korlátozás vagy tiltás alá eső
bányászati technológiák felsorolása.

A bányatérképek méretarányára és tartalmára
Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet

vonatkozó

Bányabiztonsági

11. § (1) Ásványi nyersanyag, szénhidrogének tárolására alkalmas földtani szerkezetek és
geotermikus energia kutatásához kutatási térképet kell készíteni. A kutatási térképet a kutatási
létesítmények ábrázolásától és a kutatási eredmények értékelhetőségétől függően 1:1000–
1:100 000 méretarányban kell készíteni az állami térképek és a meglévő bányatérképek
felhasználásával. A kutatási térképet a kutató bányavállalkozónak kell őriznie.
(2) A kutatási térképen fel kell tüntetni
f) a kutatási tevékenységgel érintett, a bányászatról szóló törvényben meghatározott kivett
helyeket, a Natura 2000 területeket, a barlangokat és védőterületeket,
g) az állami topográfiai térképi adatbázis tartalmát,
13. § (1) A bányatelek térkép a kutatási zárójelentés adatainak és az ingatlan-nyilvántartási
térképi adatbázis hiteles másolata teljes tartalmának felhasználásával készül. A kőolaj- és
földgázbányászat, valamint a földtani szerkezetben történő szénhidrogén-tárolás bányatelek
térképe az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatállományából létrehozva,
csökkentett tartalmú térképi állományban is készíthető.
(2) A bányatelek térképen fel kell tüntetni
e) a bányászatról szóló törvényben meghatározott kivett helyeket, a Natura 2000
területeket és a barlangokat, melyeket az ingatlan-nyilvántartási térkép nem ábrázol,
30. § (1) Minden bányászati tevékenységhez a műszaki üzemi terv mellékleteként olyan
környezetvédelmi térképet kell készíteni, amelyen nyomon követhetőek a bányászati
tevékenység környezeti hatásai és az ezek miatt bekövetkezett változások. A
környezetvédelmi térképet a bányászati tevékenység területének nagyságától függően 1:1000–
1:100 000 méretarányban kell készíteni az állami térképek felhasználásával.
(2) A környezetvédelmi térképnek tartalmaznia kell
a) a környezet teherviselő elemeit, a bányászatról szóló törvényben meghatározott kivett
helyeket, a Natura 2000 területeket és a barlangokat,

A bioüzemanyag alapanyaga fenntartható termelésének területi lehatárolásával
kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 42/2010. (XII. 20.) VM rendelet
2. § (1) Biomassza termelésére nem vehetők igénybe – a földterület jelenlegi besorolására
tekintet nélkül – a 2008 januárjában vagy azt követően a következők szerint érzékenynek
minősülő földterületek:
ba) természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelem alá vonásra kijelölt területek, Natura
2000 területek,
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A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
1. számú melléklet a 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez
A területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat tartalmi követelményei
II. Részletes követelmények
b) A kérelemben szereplő javaslatok környezeti és környezet-egészségügyi szempontú
elemzése során vizsgálni kell azok hatását:
– az élővilágra (védett természeti területek, Natura 2000 területek, biológiailag aktív
felületek aránya, ökológiai hálózat szerkezete és működése, biodiverzitás);

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
5. § (2) A felügyelőség a határozatában
c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült
fel,
ca) ennek tényét rögzíti és – a cb) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az
adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban
az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti
kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a
létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti
hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát
meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.
5/B. § (3) A felügyelőség az előzetes konzultáció keretében
f) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a
hatásbecslési dokumentáció tartalmára vonatkozó előírások figyelembevételével ad véleményt
a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem
tartalmi követelményeiről.
4. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez
Az előzetes vizsgálati dokumentáció és a konzultációs kérelem tartalma
1. Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén
f) a környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, különösen
fd) a Natura 2000 területet érintő hatások, a terület kijelölésének alapjául szolgáló fajokra
és élőhelytípusokra gyakorolt hatások alapján.
2. A csak a 2. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén
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j) ha a létesítmény a Natura 2000 területre hatással lehet, a hatások előzetes becslése a
terület kijelölésének alapjául szolgáló fajokra és élőhelytípusokra gyakorolt hatások
figyelembevételével.
5. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez
A környezeti hatásvizsgálat szükségességének szempontjai
2. A telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenysége, különösen
cb) védett természeti területek, Natura 2000 területek, természeti területek, érzékeny
természeti területek, az ökológiai hálózat elemei,
Natura 2000 területen különösen:
cba) az érintett Natura 2000 terület egységére, a Natura 2000 ökológiai hálózat
koherenciájára gyakorolt hatás mértéke,
cbb) a terület kijelölése alapjául szolgáló fajok, élőhelytípusok kedvező természetvédelmi
helyzetére gyakorolt hatás mértéke,
+A mellékletekben alacsonyabb méretkorlát a Natura 2000 területeknél.
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V.

Szakhatósági jogkört tartalmazó jogszabályok

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
[A végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben.
A vastag betűs szedés a 2005. évi XVIII. törvény (Tszt.), a normál betűs szedés a
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (Vhr.) szövege.]
1. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez
A hőtermelő létesítmények létesítési és a vezetékjog engedélyezési eljárásban kijelölt
szakhatóságok
1.
5.

Bevonás
és
közreműködés feltétele
1. Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges,
a) valamennyi hőtermelő
létesítmény
esetében,
valamint
b) ha a távhővezetéket
külterületen, továbbá –
egyedi
tájérték,
természeti terület és
országos
jelentőségű
védett természeti terület,
Natura 2000 terület
vagy
barlang
védőövezete esetén –
belterületen
valósítják
meg.
2. Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Khvr.) 1.
§ (3) bekezdésében
foglalt vizsgálatra az
eljárást megelőzően más
hatósági eljárásban nem
került sor, az alábbi
létesítmények esetében:

Szakkérdés
1. Annak elbírálása kérdésében,
hogy a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi
jogi
követelményeknek, az elérhető
legjobb
technika
alapján
meghatározott
levegővédelmi
követelményeknek
és
előírásoknak, a környezeti zaj és
rezgés
elleni
védelem
követelményeinek,
az
ivóvízbázisok
védelme
követelményeinek, valamint a
tájvédelem
jogszabályban
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
A védelmi övezetre vonatkozó
feltételek
meghatározása.
2. A 2. számú bevonási és
közreműködési feltétel esetén
annak elbírálása kérdésében,
hogy a Khvr. 5. számú
mellékletében
foglalt
követelmények
alapján
a
tervezett létesítmény kapcsán
jelentős környezeti hatások
feltételezhetők-e.

Első
fokú
eljárásban
környezetvédelmi,
természetvédelmi
és
vízügyi
felügyelőség

Másodfokú
eljárásban
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és
Vízügyi
Főfelügyelőség
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a) hőtermelő létesítmény
esetén 50 MW kimenő
teljesítmény
alatt;
b) távhővezeték település
külterületén felszín felett
vezetve (kivéve üzemen
belüli vezeték) védett
természeti
területen,
Natura 2000 területen,
barlang védőövezetén 1
km hossz alatt; nem
védett
természeti
területen, nem Natura
2000 területen, nem
barlang védőövezetén 10
km hossz alatt.

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
24. § (2) A Kormány az örökségvédelmi hatóságnak a tervásatás engedélyezésére irányuló
eljárásában, ha a tervásatást országos jelentőségű védett természeti területnek vagy
barlangnak nem minősülő
a) külterületen,
b) természeti területen,
c) egyedi tájértéket magába foglaló területen vagy
d) Natura 2000 területen
végzik – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –,
első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget,
másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
5. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez
Szakhatósági dokumentációk tartalma építésügyi hatósági engedélyezéshez
I. A természet- és tájvédelmi szakhatóság állásfoglalásának megkéréséhez szükséges
dokumentumok
2.1. Természetvédelmi oltalom alatt álló ingatlanok esetén:
2.1.1. az érintett és a szomszédos telkek beépítési jellemzőinek bemutatása (tervrajzzal vagy
vázrajzzal, fotókkal dokumentálva),
2.1.2. beépítésre szánt területen az utcakép, homlokzat, épületmagasság, telekbeépítés
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jellemzőinek összevetése az engedélyezendő építési tevékenységgel,
a telek tényleges beépítési mértéke a tervezett út- és térburkolatokkal, kerti
építményekkel együtt a beépítés után (a természetes, termett talajjal borított
ingatlanrész méretének feltüntetésével),
2.1.4. az építési tevékenység látványhatása a tájra, (adottságoktól függően) legfeljebb 4 km
sugarú távolságig, 1:5000 léptékű vázrajz, amelyen ábrázolni kell mindazon
építményt (jellemző adatokkal, fotókkal), amelyek befolyásolják, vagy hatást
gyakorolhatnak az építményre,
2.1.5. a tájba illesztés megoldása látványterven ábrázolva,
2.1.6. az építési tevékenységgel érintett, valamint a szomszédos területre vonatkozó
természetvédelmi oltalom megjelölése,
2.1.7. a területen előforduló természeti értékek, valamint a Natura 2000 hálózatba tartozó
fajok, élőhelyek felsorolása,
2.1.8. a természeti állapot (felszíni borítottság, növényzet, vízviszonyok, domborzat)
változásának módja és várható mértéke.
2.2. Természetvédelmi oltalom alatt nem álló külterületi ingatlan esetében csak a 2.1.1-2.1.5.
pontban foglalt dokumentáció szüksége
2.1.3.

6. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez
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Az egyes építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok
A
B
C
D
E
1 Bevonás
és Szakkérdés
Hatósági
Első
fokon Másodfokon
közreműködés
eljárás
eljáró hatóság eljáró hatóság
feltétele
környezetvéde Országos
a) építési,
9 Ha
az
építési Annak
lmi,
Környezetvéd
elbírálása, hogy b) bontási,
tevékenység,
természetvédel elmi,
építési c)
illetve
az az
mi és vízügyi Természetvéd
tevékenység – összevont,
építményben
az felügyelőség
elmi
és
ide nem értve az d)
folytatott
Vízügyi
§
(2) engedély
tevékenység nem 1.
Főfelügyelősé
bekezdés
d) hatályának
környezeti
g
hatásvizsgálat vagy pontja szerinti meghosszab
–, bítási,
nem
egységes esetkört
az e)
környezethasználat illetve
használatba
i engedély köteles építményben
vételi,
és
az
építési folytatott
tevékenység a f)
tevékenység,
illetve
az természet és a fennmaradá
táj védelmére si
építményben
engedélyezé
vonatkozó
folytatott
nemzeti
és si eljárás
tevékenység
közösségi jogi
külterületen,
valamint belterület követelményekn
esetén természeti ek a kérelemben
területen, országos foglaltak szerint
további
jelentőségű védett vagy
feltételek
természeti
területen, Natura mellett
2000
területen, megfelel-e.
barlang
védőövezetén
folyik, továbbá ha
barlangot, egyedi
tájértéket
közvetlenül érint.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet
14. § (1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény (a továbbiakban: Evt.) 32. §-ának (5) bekezdésében, 43. §-a (2) bekezdésének b)
pontjában és 103. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány erdészeti
hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.
(2) A NÉBIH igazgatási feladatai körében
i) ellátja a NATURA 2000 erdők körzeti erdőtervezésével, felülvizsgálatával kapcsolatos
koordinációs és ellenőrzési feladatokat,
…
6. A fás szárú energetikai ültetvények védett természeti területen és Natura 2000
területen történő engedélyezésére és a kötelező növényvédelmi technológia – zárlati
károsító elterjedésének megelőzése érdekében, országos jelentőségű védett természeti
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területen történő – alkalmazásának elrendelésére irányuló eljárásban közreműködő
szakhatóságok
23. § (1) A Kormány a fás szárú energetikai ültetvények védett természeti területen és
Natura 2000 területen történő engedélyezése iránti másodfokú eljárásban – annak elbírálása
kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –
, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget
szakhatóságként jelöli ki.
10. A halászati hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok
29. § (1) A Kormány
a) a védett természeti területen, Natura 2000 területen található halászati vízterületen vagy
annak egy részén a halászati tilalmi időtől való eltérésre feljogosító mentesítésre, illetve a
mentesítés meghosszabbítására irányuló másodfokú engedélyezési eljárásban, valamint
b) a védett természeti területen, Natura 2000 területen található halászati vízterületen vagy
annak egy részén a mesterséges szaporításhoz szükséges tenyészállatok begyűjtése,
tudományos kutatás vagy rendkívüli állománymentés érdekében az egyes halfajok egyedének
fogására vonatkozó halászati tilalmi idő alóli mentesítésre irányuló másodfokú engedélyezési
eljárásban
– annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.
(2) A Kormány a természeti, országos jelentőségű védett természeti területen vagy Natura
2000 területen a halászati méretkorlátozás alól meghatározott időtartamra adott felmentés
megadására irányuló másodfokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a felmentés a
természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.
11. Az erdészeti hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok
30. § (5) A Kormány védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken
található erdő esetén
a) az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló másodfokú
eljárásban,
b) az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,
c) az engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásáról
határozó másodfokú eljárásban, valamint
d) az erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti másodfokú eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes
környezethasználati engedély nem szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a
tevékenység, a beruházás vagy a terv a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi
jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e, valamint az a), b) és d) pontban foglaltak esetén annak elbírálása kérdésében,
hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e –, az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként
jelöli ki.
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A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki
biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
7. melléklet a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályainak létesítési, használatbavételi
átalakítási és megszüntetési engedélyezési eljárásaiban kijelölt szakhatóságok

6.

Bevonás
és
közreműködés feltétele
1.
Tárolótartály
létesítése, használatba
vétele átalakítása és
megszüntetése esetén,
ha
a
tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély
vagy
egységes
környezethasználati
engedély
nem
szükséges.
2. Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról
szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet (a
továbbiakban: Khvr.)
1. § (3) bekezdésében
foglalt vizsgálatra az
eljárást
megelőzően
más
hatósági
eljárásban nem került
sor:
1000–100
000
t
össztároló-kapacitás
között, kivéve védett
természeti
területen,
Natura
2000
területen,
barlang
védőövezetén
és
vízbázis védőövezetén.

Szakkérdés

Első fokú eljárásban

1. Minden esetben környezetvédelmi,
és
annak
elbírálása természetvédelmi
kérdésében, hogy a vízügyi felügyelőség
tervezett tárolótartály a
levegőtisztaságvédelmi előírásoknak
és
határértékeknek,
levegővédelmi
szempontból
az
elérhető
legjobb
technika, valamint a
felszíni vizek, a felszín
alatti
vizek
és
ivóvízbázisok védelme
követelményeinek
a
kérelem szerint vagy
további
feltételek
mellett
megfelel-e.
2.
Barlang
védőövezetében
létesítendő
tárolótartály esetében,
annak
elbírálása
kérdésében, hogy a
tervezett tárolótartály a
barlang
védelmére
vonatkozó jogszabályi
követelményeknek a
kérelem szerint vagy
további
feltételek
mellett
megfelel-e.
3. A 2. számú bevonási
és
közreműködési
feltétel esetén annak
elbírálása kérdésében,
hogy a Khvr. 5. számú
mellékletében foglalt
követelmények alapján
a tervezett tárolótartály
esetén
jelentős
környezeti
hatások

Másodfokú eljárásban
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Főfelügyelőség
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feltételezhetők-e.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről,
valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló
362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet
1. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal
jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos eljárásában közreműködő
szakhatóságok kijelölése
Bevonás és közreműködés feltétele Szakkérdés
Első fokú Másodfokú
eljárásban eljárásban
3. Ha az elektronikus hírközlési Annak elbírálása kérdésében, hogy környezetv Országos
Környezetépítmény,
egyéb
műtárgy a) - országos jelentőségű védett édelmi,
engedélyezéséhez, vagy az ahhoz természeti területen és Natura természetvé védelmi,
és Természetkapcsolódó
tevékenység 2000
területen,
barlang delmi
védelmi és
megkezdéséhez környezetvédelmi védőövezetében, a települések vízügyi
engedély
vagy
egységes külterületén,
valamint
a felügyelősé Vízügyi
Főfelügyelő
környezethasználati engedély nem települések belterületén természeti g
ség
szükséges.
terület, természeti terület és egyedi
tájérték érintettsége esetén - a
tevékenység a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi
jogi követelményeknek, valamint a
tájvédelem jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek
mellett
megfelel-e,
b) az építési, illetve a bontási
hulladékok kezelése megfelel-e a
hulladékgazdálkodási
előírásoknak,
c) mi a tevékenységnek az árvíz és
a
jég
levonulására,
a
mederfenntartásra
gyakorolt
hatása,
d) a tevékenység a felszín alatti
vizek, az ivóvízbázis védelmére
vonatkozó követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelele.

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes
termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és
a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet
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4. § A Kormány a telepengedély kiadása iránti eljárásban
b) annak elbírálása kérdésében, hogy
bd) országos jelentőségű védett természeti területen, NATURA 2000 területen, vagy
barlang védőövezetében annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak
szerint, vagy további feltételek mellett megfelel-e,
…
az első fokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi felügyelőséget, a másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget;
…
szakhatóságként jelöli ki.

A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007.
(XII. 23.) Korm. rendelet
4. számú melléklet a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez
1. A villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásokban kijelölt szakhatóságok
Bevonás
és
közreműködés feltétele
5. Ha
az
építmény,
tevékenység külterületen,
továbbá – egyedi táj
érték, természeti terület,
országos
jelentőségű
védett természeti terület,
Natura 2000 terület
vagy barlang védőövezete
esetén – belterületen
valósul meg, és a
tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.
Nyomvonal kijelölésére
irányuló
vezetékjogi
eljárásban
és
20 MW feletti erőmű
létesítésére
irányuló
eljárásban, ha az az
ingatlan-nyilvántartásból
megállapíthatóan
külterületen, továbbá –
egyedi
tájérték,
természeti
terület,
országos
jelentőségű

Szakkérdés
Annak
elbírálása
kérdésében,
hogy
a
tevékenység, az építmény
természet
védelmére
vonatkozó nemzeti és
közösségi
jogi
követelményeknek,
valamint a tájvédelem
jogszabályban
rögzített
követelményeinek
a
kérelemben
foglaltak
szerint
vagy
további
feltételek
mellett
megfelel-e.

Elsőfokú
eljárásban
környezetvédelmi,
természetvédelmi
és
vízügyi
felügyelőség

Másodfokú
eljárásban
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és
Vízügyi
Főfelügyelőség

Annak
elbírálása
kérdésében,
hogy
a
tevékenység, az építmény
a
tájvédelem
jogszabályban
rögzített
követelményeinek
a
kérelemben
foglaltak
szerint
vagy
további
feltételek
mellett
megfelel-e.
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védett természeti terület
vagy
Natura
2000
terület
esetén
–
belterületen valósul meg,
és
a
tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról
és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet
17. § (3) A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése
tárgyában hozott határozatot a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelőséggel is közölni kell, ha az érintett ingatlan védett természeti terület vagy Natura
2000 terület.
2. melléklet a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A földhivatal eljárásaiban közreműködő szakhatóságok

1.
3.

I. Művelés alól kivett terület újrahasznosítására készített terv ingatlanügyi hatóság által
történő jóváhagyására vonatkozó eljárásban közreműködő szakhatóságok
Bevonás
és
közreműködés Szakkérdés
Első
fokú Másodfokú
feltétele
eljárásban
eljárásban
Ha a földrészlet az ingatlan- Annak elbírálása környezetvédelm Országos
Környezetvédelm
nyilvántartás szerint országos kérdésében, hogy i,
természetvédelm i,
jelentőségű védett természeti az
területen vagy Natura 2000 újrahasznosításra i és vízügyi Természetvédelm
területen van.
készített
terv felügyelőség
i és Vízügyi
a) a természet
Főfelügyelőség
védelmére
vonatkozó
nemzeti
és
közösségi
jogi
követelményekn
ek,
b) folyó parti
sávjában,
vízvédelmi
területen
a
felszín
alatti
vizek
és
az
ivóvízbázisok
állapotának
védelmére
vonatkozó
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szabályoknak, a
vízgazdálkodási
feladatok
ellátására,
a
vizek
kártételeinek
elhárítására,
valamint az árvíz
és
a
jég
levonulására
vonatkozó
feltételeknek
a
kérelemben
foglaltak szerint
vagy
további
feltételek mellett
megfelel-e.

3.

II. A földhivatal termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési
eljárásban közreműködő szakhatóságok
Ha a termőföld vízvédelmi Annak elbírálása környezetvédelmi, Országos
területen,
az
ingatlan- kérdésében, hogy természetvédelmi Környezetvédelmi
vízügyi ,
nyilvántartás szerint országos a végleges más és
Természetvédelmi
jelentőségű védett természeti célú hasznosítás felügyelőség
és
Vízügyi
területen vagy Natura 2000 a) a természet
Főfelügyelőség
területen van.
védelmére
vonatkozó
nemzeti
és
közösségi
jogi
követelményekne
k,
b) folyó parti
sávjában,
vízvédelmi
területen a felszín
alatti vizek és az
ivóvízbázisok
állapotának
védelmére
vonatkozó
szabályoknak, a
vízgazdálkodási
feladatok
ellátására, a vizek
kártételeinek
elhárítására,
valamint az árvíz
és
a
jég
levonulására
vonatkozó
feltételeknek,
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valamint
c) a tájvédelem
jogszabályban
rögzített
követelményeinek
a
kérelemben
foglaltak szerint
vagy
további
feltételek mellett
megfelel-e.

1.
3.

III. A földhivatal termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó
engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok
Bevonás és közreműködés Szakkérdés
Első
fokú Másodfokú
feltétele
eljárásban
eljárásban
Ha a termőföld vízvédelmi Annak elbírálása környezetvédelmi, Országos
területen,
az
ingatlan- kérdésében, hogy természetvédelmi Környezetvédelmi
vízügyi ,
nyilvántartás szerint országos a végleges más és
Természetvédelmi
jelentőségű védett természeti célú hasznosítás felügyelőség
és
Vízügyi
területen vagy Natura 2000 a) a természet
Főfelügyelőség
területen van.
védelmére
vonatkozó
nemzeti
és
közösségi
jogi
követelményekne
k,
b) folyó parti
sávjában,
vízvédelmi
területen a felszín
alatti vizek és az
ivóvízbázisok
állapotának
védelmére
vonatkozó
szabályoknak, a
vízgazdálkodási
feladatok
ellátására, a vizek
kártételeinek
elhárítására,
valamint az árvíz
és
a
jég
levonulására
vonatkozó
feltételeknek
a
kérelemben
foglaltak szerint
vagy
további
feltételek mellett
megfelel-e.
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1.
3.

IV. A földhivatal engedély nélküli más célú hasznosítás esetén a más célú hasznosításhoz
való
hozzájárulás megadására irányuló eljárásban közreműködő szakhatóságok
Bevonás
és Szakkérdés
Első fokú eljárásban Másodfokú
közreműködés
eljárásban
feltétele
Országos
Ha
a
termőföld Annak
elbírálása környezetvédelmi,
vízvédelmi területen, kérdésében, hogy a természetvédelmi és Környezetvédelmi,
az
ingatlan- végleges más célú vízügyi felügyelőség Természetvédelmi és
Vízügyi
nyilvántartás szerint hasznosítás
Főfelügyelőség
országos jelentőségű a)
a
természet
védett
természeti védelmére vonatkozó
területen
vagy nemzeti és közösségi
Natura
2000 jogi
követelményeknek,
területen van.
b)
folyó
parti
sávjában, vízvédelmi
területen a felszín
alatti vizek és az
ivóvízbázisok
állapotának
védelmére vonatkozó
szabályoknak,
a
vízgazdálkodási
feladatok ellátására, a
vizek kártételeinek
elhárítására, valamint
az árvíz és a jég
levonulására
vonatkozó
feltételeknek
a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek
mellett
megfelel-e.

4. melléklet a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A földhivatal telekalakítási eljárásában közreműködő szakhatóságok

7.

1.
Bevonás
és
közreműködés feltétele
Ha a telekalakítás olyan
ingatlant érint, amelyre
az
ingatlannyilvántartásban
országos
jelentőségű
védett
természeti
terület, törvény erejénél

2.

3.

4.

Szakkérdés

Első fokú eljárásban

Másodfokú eljárásban

Annak
elbírálása környezetvédelmi,
Országos
kérdésében, hogy a természetvédelmi
és Környezetvédelmi,
telekalakítás
a vízügyi felügyelőség
Természetvédelmi
természet
védelmére
Vízügyi
vonatkozó nemzeti és
Főfelügyelőség
közösségi
jogi
követelményeknek
a
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és

fogva védett forrás, láp,
barlang,
víznyelő,
szikes tó, kunhalom,
földvár,
természeti
terület, Natura 2000
terület,
ökológiai
folyosó,
természetvédelmi
terület, nemzeti park,
tájvédelmi
körzet,
természeti
emlék,
barlang
felszíni
védőövezet jogi jelleg
ténye van feljegyezve.

kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek
mellett
megfelel-e.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
4/A. § (1) A Kormány a bányászati hatóságnak a bányászatról szóló törvény alapján a
bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre,
valamint e létesítmények elvi építésének, építésének, ideiglenes használatbavételének,
használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá
rendeltetésük megváltoztatásának első- és másodfokú engedélyezési eljárásában, a 2.
mellékletben meghatározott feltételek esetén és szakkérdésben, a 2. melléklet szerinti
hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. Az eljárásban a kérelmező vagy képviselője az
engedélyezési eljárás megindítása előtt beszerezheti a szakhatóság előzetes szakhatósági
állásfoglalását. Az eljárásban hozott határozatot a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal,
a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell.
(2) A Kormány a bányászati hatóságnak a bányászatról szóló törvény alapján a bányászati
szakigazgatással kapcsolatos első- és másodfokú engedélyezési eljárásaiban, a 3. mellékletben
meghatározott feltételek esetén és szakkérdésben, a 3. melléklet szerinti hatóságokat
szakhatóságként jelöli ki.
(3) A Kormány a bányafelügyelet polgári felhasználású robbanóanyagok
b) gyártására, tárolására, felhasználására, megsemmisítésére vonatkozó engedélyezési
eljárásában, ha a tevékenység végzése védett természeti területen, Natura 2000 területen,
barlangban vagy barlang védőövezetén történik vagy ezekre közvetlen hatással van, és a
tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati
engedély nem szükséges, – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e – elsőfokú eljárásban a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget,
c) forgalmazására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárásban – annak
elbírálása kérdésében, hogy a robbanóanyagok tárolására szolgáló építmények megfelelnek-e
a tűzvédelmi előírásoknak – elsőfokú eljárásban a tevékenység szerint illetékes
katasztrófavédelmi kirendeltséget, másodfokú eljárásban a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságot, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot
szakhatóságként jelöli ki.
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2. melléklet a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelethez
A bányászati hatóságnak a bányászatról szóló törvény alapján a bányafelügyelet
építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen
létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének, fennmaradásának,
átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának első és
másodfokú engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelölése
A
1. Bevonás
és
közreműködés feltétele
9. 1. Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély
vagy
egységes
környezethasználati
engedély
nem
szükséges, kivéve a
belterületi
földgázelosztó
vezetéket és az egy
ingatlant
ellátó
geotermikus energiát
kinyerő,
hasznosító
létesítményt.
2. Ha a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról
szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet (a
továbbiakban: Khvr.)
1. § (3) bekezdésében
foglalt vizsgálatra az
eljárást
megelőzően
más
hatósági
eljárásban nem került
sor,
az
alábbi
létesítmények
esetében:
a)
geotermikus
energiát
kinyerő,
hasznosító létesítmény
nem ásvány-, gyógyés
ivóvízbázis
védőövezetén,
nem
védett
természeti
területen, nem Natura
2000 területen 20 MW

B
Szakkérdés
1. Minden esetben annak
elbírálása
kérdésében,
hogy a tevékenység a
természet
védelmére
vonatkozó nemzeti és
európai
uniós
jogi
követelményeknek
a
kérelemben
foglaltak
szerint vagy további
feltételek
mellett
megfelel-e;
továbbá,
hogy biztosítható-e a
felszíni és felszín alatti
vizek
védelmének,
hasznosítási lehetőségei
megőrzése, valamint a
földtani közeg védelme;
valamint,
hogy
a
keletkező
hulladék
elhelyezése, előkezelése,
hasznosítása,
ártalmatlanítása
megfelel-e
a
hulladékgazdálkodási
előírásoknak, merülnek-e
fel
olyan,
a
hulladékgazdálkodásból
eredő
környezeti
kockázatok,
amelyek
mellett a hozzájárulást
nem,
vagy
csak
feltételekkel
lehet
megadni.
2. A 2. számú bevonási
és közreműködési feltétel
esetén annak elbírálása
kérdésében, hogy a Khvr.
5. számú mellékletében
foglalt
követelmények
alapján
a
tervezett
létesítmény
kapcsán

C
Első
fokú
eljárásban
környezetvédelmi,
természetvédelmi
és
vízügyi
felügyelőség

D
Másodfokú
eljárásban
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és
Vízügyi
Főfelügyelőség
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villamos teljesítmény jelentős
környezeti
alatt, kivéve az egy hatások feltételezhetők-e.
ingatlant
ellátó
létesítményeket;
b) külterületi földgáz
elosztóvezeték
40
barra tervezett üzemi
nyomás alatt;
c) földgáz felszíni és
felszín alatti tárolója és
egyéb égethető gázok
felszín alatti tárolója
védett
természeti
területen, Natura 2000
területen 50–500 m3
össztároló-kapacitás
között; nem védett
természeti területen,
nem Natura 2000
területen, egyéb éghető
gázok (nem földgáz)
esetében 50–10 000 m3
össztároló-kapacitás
között; nem védett
természeti területen,
nem Natura 2000
területen,
földgáz
esetében 50–20 000 m3
össztároló-kapacitás
között;
d) mélyfúrás kiépített
fúrólétesítménnyel
nem
vízbázis
védőövezetén,
nem
védett
természeti
területen, nem Natura
2000 területen és nem
barlang védőövezetén;
e)
kőolaj-,
kőolajtermék
tároló
létesítmény
nem
vízbázis védőövezetén,
nem
barlang
védőövezetén,
nem
védett
természeti
területen, nem Natura
2000
területen
és
belterületen
védett
természeti
területen
100
000
tonna
tárolókapacitás alatt.
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A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
8/B. § (5) A Kormány a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek
kijelölésével kapcsolatos eljárásban,
…
b) – annak vizsgálata kérdésében, hogy a zajmonitoring rendszer kiépítése a környezeti zaj
mérésére indokolt-e, hogy a tervezett zajcsökkentési intézkedések milyen feltételek mellett
segítik elő a környezet zajvédelmi állapotának javítását, valamint, országos jelentőségű védett
természeti területek és Natura 2000 területek érintettsége esetén, annak elbírálása
kérdésében, hogy a zajgátló védőövezet kijelölése a természet védelmére vonatkozó nemzeti
és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett megfelel-e – első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőséget
szakhatóságként jelöli ki.
A vasúti közlekedési hatóság eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelölése
8/D. § (1) A Kormány a vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárásban,
f) ha az építmény külterületen, továbbá belterületen egyedi tájértéken, természeti területen,
országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang
védőövezetén valósul meg, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és
egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr.
3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását
szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a
Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül – annak elbírálása kérdésében, hogy az építmény
vagy az építési tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a
kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá hogy a
tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e – első fokú
eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú
eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget,
szakhatóságként jelöli ki.
4. melléklet a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelethez
A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban részt vevő szakhatóságok
Bevonás
és
közreműködés feltétele
3. Ha
a
légiforgalmi
berendezés
védett
természeti
területen,
Natura 2000 területen
történik vagy ezekre
közvetlen hatással van,
valamint a légiforgalmi
berendezés

Szakkérdés
Annak
elbírálása
kérdésében, hogy a
tevékenység a természet
védelmére
vonatkozó
nemzeti és közösségi
jogi követelményeknek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további

Első
fokú
eljárásban
környezetvédelmi,
természetvédelmi
és
vízügyi
felügyelőség

Másodfokú
eljárásban
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és
Vízügyi
Főfelügyelőség

63

telepítéséhez
feltételek
környezetvédelmi
megfelel-e.
engedély és egységes
környezethasználati
engedély
nem
szükséges.

mellett
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VI.

Egyéb rendelkezések

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
Természetkárosítás
243. § (1) Aki Natura 2000 területet, védett barlangot, védett természeti területet vagy
védett élő szervezetek életközösségét, illetve azok élőhelyét jogellenesen jelentős mértékben
megváltoztatja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a természetkárosítás a Natura
2000 terület, a védett barlang, a védett természeti terület vagy a védett élő szervezetek
életközössége, illetve azok élőhelye jelentős károsodását vagy megsemmisülését okozza.
(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség
miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(4) E § alkalmazásában Natura 2000 terület alatt a természet védelméről szóló törvényben
meghatározott fogalmat kell érteni.
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény indokolása
a 243. §-hoz
Ez a tényállás tartalmazza a természetkárosítás természeti értékek és területek védelmével
kapcsolatos rendelkezéseket.
A bűncselekmény elkövetési tárgya a Natura 2000 terület, a védett barlang, a védett
természeti terület vagy védett élő szervezetek élőközössége, illetve azok élőhelye. Az egyes
kategóriák fogalom-meghatározását a Tvt. adja meg.
A Natura 2000 területek összefoglalóan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről szóló jogszabály szerinti különleges madárvédelmi területet,
különleges természetmegőrzési területet, vagy annak jelölt területet, illetve kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési területet, vagy annak jelölt területet jelenti. Ezt a kategóriát
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004
(X. 8.) Korm. rendelet vezette be a magyar jogba, emellett az uniós szabályoknak való
megfelelés a természetvédelem számára új feladatok egész sorát jelenti. A vadon élő madarak
védelméről szóló 147/2009/EK irányelv (madárvédelmi irányelv), valamint a természetes
élőhelyek, a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv
(élőhelyvédelmi irányelv) alapján ki kell jelölni a közösségi jelentőségű természeti
területeket, az ún. Natura 2000-területek hálózatát. A tényállás e területek védelmét is
biztosítja.
A bűncselekmény elkövetési magatartása a megváltoztatás. A megváltoztatás eredménye
olyan változás, ami ténylegesen kárt, vagy hátrányt okoz, vagyis minden olyan tevékenység,
ami ellentétes a Tvt.-ben meghatározottakkal. A megváltoztatás tehát a terület jellegének,
használatának megváltoztatását jelenti, ami egy széleskörű fogalom, ebbe bele tartozik
például a terület terjedelmének megváltoztatása is. A jelentős mérték megállapítása minden
esetben szakértői kérdés.
Az alapesetben meghatározott Natura 2000-területek, védett természeti területek, a védett
barlang, valamint a védett élő szervezetek életközössége, azok élőhelye vonatkozásában a
jelentős károsodás, valamint a megsemmisülés már súlyosabb fokban veszélyes a
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társadalomra, így azok minősített esetként nyernek megfogalmazást.

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
23. § (2) A Nemzeti Földalapba tartozó védett természeti területek és a Natura 2000
területek vagyonkezelésbe adására, tulajdonjogának bármely jogcímen történő átruházására
csak a természetvédelemért felelős miniszter egyetértése esetén kerülhet sor. A Nemzeti
Földalapba tartozó erdők tulajdonjogának bármely jogcímen történő átruházására csak e
vagyoni körre vonatkozó külön törvényben meghatározott esetekben és módon kerülhet sor.

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet
3. § (1) A természetvédelemért felelős miniszter egyetértése szükséges védett természeti
területnek és Natura 2000 területnek minősülő földrészlet (a továbbiakban együtt: védett
terület) bármely jogcímen történő átruházására vagy vagyonkezelésbe adására irányuló
pályázati felhívás közzétételéhez.

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
8. § (4) Jogszabállyal, vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított kulturális örökségi
elem, továbbá védett természeti területként, illetve Natura 2000 területként nyilvántartott
ingatlan vagyonkezelésbe adásához a védettség jellege szerint felelős miniszter előzetes
egyetértését kell kérni. A műemlékek és a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek
vagyonkezelésbe adásához a kultúráért felelős miniszter egyetértése szükséges.
9. § (1) A vagyonkezelő a kezelt vagyont rendeltetésének, a vagyonkezelési szerződésnek,
továbbá a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, az ilyen személytől elvárható
gondossággal birtokolhatja, használhatja és szedheti hasznait.
(8) A vagyonkezelési szerződésben rögzíteni kell az érintett vagyonelem esetleges
védettségét, illetve Natura 2000 területnek minősítését, rendeltetését és a vagyonkezelő
ehhez kapcsolódó kötelezettségeit.
25. § (5) Jogszabállyal, vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított kulturális örökségi
elem tulajdonjogának átruházásához a kultúráért felelős miniszter, védett természeti
területként, illetve Natura 2000 területként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának
átruházásához a védettség jellege szerint felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges. A
felelős miniszter egyetértését a Vtv. 34. §-a (2) bekezdésének a)–b) pontjai alapján
lefolytatott versenyeztetési eljárás során annak megkezdését, a Vtv. 34. §-a (2) bekezdésének
c) pontja esetében pedig a szerződés megkötését engedélyező döntés előtt be kell szerezni.
50. § (1) A Vtv. 36. § (2) bekezdésének a)–e) pontja szerinti tulajdonba adásra vonatkozó
kezdeményezést az MNV Zrt.-hez vagy az érintett vagyonelem vagyonkezelőjéhez kell
benyújtani. Utóbbi esetben a vagyonkezelő a hozzá benyújtott kérelmet véleményével,
javaslatával együtt az MNV Zrt.-nek tizenöt napon belül döntésre megküldi.
(2) A benyújtott dokumentumoknak tartalmazniuk kell, illetve azokhoz csatolni szükséges:
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d) védettség (örökségvédelmi, természetvédelmi, illetve Natura 2000) fennállása esetén
annak megjelölését, valamint az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek vállalását.
51. § (1) A kezdeményezés beérkezését követően az MNV Zrt. megvizsgálja, hogy az
igénylés megfelel-e a törvényi feltételeknek. Ennek keretében
2) Nem adható ingyenesen tulajdonba az olyan vagyonelem, amely valamely állami feladat
ellátásához vagy – értékesítése esetén – a feladat finanszírozási forrásának biztosításához,
illetve a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez szükséges.
(4) Jogszabállyal, vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított kulturális örökségi elem
ingyenes átruházásához a kultúráért felelős miniszter védett természeti területként, illetve
Natura 2000 területként nyilvántartott ingatlan ingyenes átruházásához a védettség jellege
szerint felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges.

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény
21/B. § (7) A géntechnológiával módosított növények és a hagyományos módon, valamint
az ökológiai gazdálkodással termesztett növények közötti pufferzóna e törvény felhatalmazása
alapján kiadott jogszabályban meghatározott minimális méreténél a termesztési hatóság
speciális esetben nagyobb távolságot is megállapíthat, a helyi természeti, földrajzi és egyéb, a
termesztést befolyásoló adottságok alapján. A termesztési hatóság a pufferzóna e törvény
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott minimális méreténél nagyobb
távolságot megállapíthat továbbá akkor is, ha a védett, fokozottan védett és érzékeny
természeti területek, a NATURA 2000 területek, valamint a génbanki területek és a
géntechnológiával módosított növények termőterületének határvonala között a távolság
kisebb, mint a pufferzóna minimális méretének kétszerese. A termesztési hatóság által
meghatározott pufferzóna mérete nem haladhatja meg a minimális méret kétszeresét.

A géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással
termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről szóló 86/2006. (XII. 23.)
FVM rendelet
4. § (1) A Törvény 2. §-ának q) pontja szerinti pufferzóna minimális mértékét a 2. számú
mellékletben foglalt táblázat tartalmazza.
(2) A termesztési hatóság a termesztési engedélyt, illetve a Törvény 21/B. §-ának (7) és (8)
bekezdése szerinti esetben a szakhatóság az állásfoglalását az alábbi termesztést befolyásoló
adottságok alapján adja meg:
a) a faj- és fajtaspecifikus átporzódás tekintetében (a termeszteni kívánt géntechnológiával
módosított növényhez taxonómiailag közel vagy távol álló fajok/fajták találhatók-e a parcella
közelében),
e) térségi adottságok:
6. védett természeti területektől, érzékeny természeti területektől, illetve NATURA 2000
területektől való távolság.
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A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997.
évi CLIX. törvény
12. § (1) A természetvédelmi őrszolgálat tagja (a továbbiakban: természetvédelmi őr) a
nemzeti park igazgatóság működési területén jogosult és köteles
a) a természet, valamint a régészeti örökség védelmére vonatkozó előírások betartásának
ellenőrzése során,
b) a természet és a régészeti örökség védelmének érdekeit sértő, a természeti értéket és
területet – beleértve a védett természeti értéket és területet, illetve a Natura 2000 területet –
(a továbbiakban: természeti érték vagy terület) veszélyeztető vagy károsító, valamint régészeti
lelőhelyet károsító jogellenes cselekményt elkövető személlyel szemben,
c) azzal a személlyel szemben, akiről alaposan feltételezhető, hogy jogellenesen szerzett
természeti értéket vagy régészeti leletet tart magánál,
d) azzal a járművel szemben, amelyikről alaposan feltételezhető, hogy azon jogellenesen
szerzett természeti érték vagy régészeti lelet van,
e) a természeti értéket vagy területet károsító vagy veszélyeztető, valamint régészeti
örökséget károsító jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért vagy az elkövetéssel alaposan
gyanúsítható személlyel szemben a jogellenesen szerzett természeti érték, régészeti lelet
megóvása érdekében,
f) a természet, valamint a régészeti örökség védelmével összefüggő bűncselekmény
elkövetésén tetten ért, illetőleg annak elkövetésével gyanúsítható, vagy az intézkedésének
ellenszegülő személlyel szemben
az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben
meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására.

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
99. § (1) A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége körében
c) kialakítja a Natura 2000 hálózatba tartozó területek finanszírozási rendszerét.
(4) A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége körében
c) a Natura 2000 területekről,
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása
alapján miniszteri rendeletet ad ki.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
28/A. § Ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik a 28. § szerinti hatóság a természet és
a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés
elbírálására vonatkozó szakhatósági feladatkörében azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni
kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e
a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása,
kiemelt oltalmuk biztosítása,
b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura
2000 területek egységességének biztosítása, valamint
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c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti
rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli
állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése
nemzeti jogszabályokban és általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó közösségi
jogszabályokban rögzített követelményeinek.
Az NPI feladatai
37. § Az NPI állami alaptevékenysége körében
a) ellátja
aa) a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti
területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény
hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat,
kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni,

A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló
303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet
b) természetvédelmi név: a nemzeti park, a tájvédelmi körzet, a természetvédelmi terület,
Natura 2000 terület, natúrpark védettségére, illetve kijelölésére utaló utótago(ka)t
tartalmazó neve, továbbá a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2)
bekezdésében foglalt alakulatok (barlang, láp, kunhalom stb.) neve;

A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a
meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken
szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet
3. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez
Szakvélemény adására elsősorban feljogosított szervek
A szakkérdés (vizsgálat) megjelölése
7.

Illetékes állami szerv

A védett és fokozottan védett területek (Natura 2000) Nemzeti Park Igazgatóság
állapotára, továbbá a tájvédelemre vonatkozó
szakkérdés

A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról,
kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

valamint

a

1. § E rendelet hatálya kiterjed:
a) a vadon élő madarak védelméről szóló, a Tanács 79/409/EGK irányelvének (a
továbbiakban: madárvédelmi irányelv) 4. cikke (2) bekezdésében, valamint I. mellékletében
meghatározott fajokra, élőhelyeikre, költő- és pihenőhelyeikre;
b) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, a
Tanács 92/43/EGK irányelvének (a továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv) II. és IV.
mellékletében meghatározott fajokra és élőhelyeikre, költő- és pihenőhelyeikre, valamint az I.
mellékletében meghatározott természetes élőhelyekre;
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c) a védett és fokozottan védett fajokra;
d) a Natura 2000 területekre;
e) az országos jelentőségű védett természeti területekre.
3. § (1) A faj természetvédelmi helyzete kedvezőnek minősül, ha:
a) populációdinamikai adatainak figyelembevételével a faj képes önmagát élőhelyének
életképes részeként hosszú távon fenntartani;
b) a faj természetes elterjedési területe nem csökken, valamint valószínűleg a belátható
jövőben nem is fog csökkenni; továbbá
c) jelenleg és valószínűleg a jövőben is megfelelő kiterjedésű élőhely áll rendelkezésre
ahhoz, hogy a faj állományának hosszú távú fennmaradása biztosított legyen.
(2) Az élőhely természetvédelmi helyzete kedvezőnek minősül, ha:
a) az élőhely természetes elterjedése, illetve elterjedésén belüli lefedettségének aránya
állandó vagy növekszik;
b) hosszú távú fennmaradásához szükséges sajátos felépítése és kapcsolatrendszerei jelenleg
és a belátható jövőben is valószínűleg fennállnak; továbbá
c) jellegzetes fajainak természetvédelmi helyzete az (1) bekezdés értelmében kedvezőnek
minősül.
(3) A terület természetvédelmi helyzete kedvezőnek minősül, ha:
a) a védetté nyilvánító jogszabályban, illetve a kezelési tervben megfogalmazott,
természetvédelmi előírások biztosíthatók, és azok a belátható jövőben is biztosíthatóak
lesznek;
b) a jellegzetes és a Natura 2000 terület jelölése alapjául szolgáló fajainak, élőhelyeinek
természetvédelmi helyzete az (1)–(2) bekezdés értelmében kedvezőnek minősül;
c) a Natura 2000 terület fenntartásának célja, egységessége nem veszélyeztetett, és a
belátható jövőben is biztosítható lesz;
d) a területen található (1)–(2) bekezdés szerinti fajok, élőhelyek kedvező természetvédelmi
helyzete nem veszélyeztetett, és a belátható jövőben is biztosítható lesz.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendelet
1. § E rendelet hatálya kiterjed:
a) a felszíni vizekre;
b) a felszín alatti vizekre és földtani közegre;
c) a vadon élő madarak védelméről szóló a Tanács 79/409/EGK irányelvének (a
továbbiakban: madárvédelmi irányelv) 4. cikke (2) bekezdésében, valamint I. mellékletében
meghatározott fajokra, élőhelyeikre, költő és pihenőhelyeikre;
d) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló a
Tanács 92/43/EGK irányelvének (a továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv) II. és IV.
mellékletében meghatározott fajokra és élőhelyeikre, költő és pihenőhelyeikre, valamint az I.
mellékletében meghatározott természetes élőhelyekre;
e) a védett és fokozottan védett fajokra;
f) a Natura 2000 területekre;
g) az országos jelentőségű védett természeti területekre.

Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet
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1. § (2) A környezeti vizsgálat [Kvt. 43. § (6) bekezdés] lefolytatása mindig kötelező – a (3)
bekezdés a) és b) pontjában foglalt kivétellel – arra a tervre, illetve programra, amely
a) az 1. számú mellékletben szerepel, továbbá
b) az 1. számú mellékletben fel nem sorolt olyan terv, illetve program, amely
ba) a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás, energetika, ipar, szállítás,
közlekedés, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, elektronikus hírközlés, idegenforgalom,
regionális fejlesztés számára készül, és keretet szab olyan tevékenységek vagy létesítmények
jövőbeli hatósági engedélyezése számára, amelyek a környezeti hatásvizsgálatról szóló külön
jogszabály mellékletében vannak felsorolva, azonban – e rendelet alkalmazása szempontjából
– függetlenül az abban megadott küszöbértéktől és területi megkötéstől, vagy
bb) a külön jogszabályban meghatározott Natura 2000 területre jelentős káros hatással
lehet.
4. számú melléklet a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelethez
A környezeti értékelés általános tartalmi követelményei
3. A terv, illetve program, valamint a változatok megvalósítása környezeti hatásainak,
következményeinek feltárása:
3.6.1.3. a Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő
élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának,
helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire, továbbá

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet
35. Jogi jelleg
39/A. § (1)Az ingatlan jogi jellegeként feljegyezhető
j) törvény erejénél fogva védett forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár,
természeti terület, Natura 2000 terület, ökológiai folyosó;
65. § (5) A (2) bekezdésben meghatározott változási vázrajz helyett
a) az alábbi tények feljegyzéséhez
aa) helyi vagy országos jelentőségű védett természeti terület,
ab) törvény erejénél fogva védett forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár,
természeti terület, Natura 2000 terület,
ac) az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület,
ad) vízkárelhárítási célú tározó,
ae) nagyvízi meder
jogi jelleg; továbbá
b) az alábbi jogok bejegyzéséhez
ba) földmérési jelek elhelyezését biztosító,
bb) földminősítési mintatérre vonatkozó
használati jog
az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználásával készített, külön
jogszabályban meghatározott olyan változási vázlat is elfogadható, amelyen a megkereső
hatóság vagy a megkereső államigazgatási szerv megjelöli az ingatlan érintett részét, egyben
megadja annak nagyságát négyzetméter pontossággal. A terület nagyságának ellenőrzéséhez a
határoló vonal koordinátáit EOV rendszerben kell megadni.
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