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1 BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS 

1.1 A TÉMA AKTUALITÁSA 

A „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területeknek (az angol irodalomban: High Nature Value 
farmland, HNV), és az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) rendszere a természetvédelemben és a 
biodiverzitás megőrzésében betöltött jelentős szerepének, valamint a térinformatikának a területek 
kijelölésében és működtetésében betöltött szerepének megértéséhez célszerű mindenek előtt a 
természetvédelem és a mezőgazdálkodás hagyományos megítélésében bekövetkezett változások folyamatát, 
fejlődési irányát röviden áttekinteni. 

A természetvédelem koncepcióváltása az 1970-es évekre nyúlik vissza, és azon az alapvető felismerésen 
nyugszik, hogy az ökoszisztémák védelme csak úgy biztosítható, ha a védett zónák zárványszerű 
elszigetelése helyett a teljes területre kiterjedő, a védett területek szigeteiről kilépő természetvédelem 
koncepciója érvényesül. A degradációs jelenségek ellensúlyozására a természetvédelmi hatóságok 
igyekeztek a megmaradt „oázisokat” a saját országukban a védett természeti területek és a védett fajok 
oltalmával megmenteni. Mára bebizonyosodott, hogy ezeket a kis szigeteket környezetükből kiragadva csak 
sokkal nagyobb erőfeszítéssel és anyagi ráfordítással lehet megmenteni, egyáltalán fenntartani, mintha azt a 
közeget is megfelelő módon kezelnénk, ahová e területek beágyazódnak.  

A kilencvenes évektől ez az új típusú megközelítés egyre jobban elterjedt Európában, és minőségi változást, 
új korszakot jelentett a természetvédelmi politikákban [NKP-II, 2004]. Hazánkban jelentős mértékben 
segítette e szemlélet terjedését a modern, a biodiverzitás védelmén alapuló, a természet védelméről 
rendelkező 1996. évi LIII. Törvény. Az új szemléletű természetvédelem egyre inkább a biológiai sokféleség 
megőrzésére összpontosít, stratégiája az élővilág sokféleségét, a fajok, társulások változatosságának 
összefüggő rendszerben történő megőrzését tűzi ki célul. Ez a fajta megközelítés a következő alapvető célok 
területi harmonizációját kívánja elérni: 

• természetmegőrzés (táj, ökoszisztéma, faj- és genetikai sokféleség fenntartása) 
• gazdasági beágyazás (az ökológiai és kulturális szempontból fenntartható földhasználati 

rendszerek, gazdasági fejlesztés elősegítése) 
• társadalmi beágyazás (oktatás, nevelés, bemutatás, kutatás, monitoring feladatok ellátása a 

lokális, regionális, nemzeti és globális természetmegőrzés területein) [Ángyán et al. (szerk.), 
2003]. 

A magyar természetvédelemben kiemelkedő a mezőgazdasági területek jelentősége, hiszen védett területeink 
mintegy 40%-a mezőgazdasági művelés alatt áll. Természetvédelmünk ezek védelmét sokáig alapvetően 
tiltásokra és korlátozásokra alapozta. Mindez nagy terület kisajátításával járt együtt, ami társadalmilag 
nehezen fogadható el. Emellett a természetvédelmi szerveknek sok esetben nem áll rendelkezésre elegendő 
anyagi erőforrás és munkaerő e területek megfelelő mezőgazdasági kezelésére, éppen ezért sok esetben nem 
is képesek jobban kezelni a területeket, mint a helyi gazdálkodók [Márkus-Nagy-Tóth, 1998]. Éppen ezért 
fogalmazódott meg az a gondolat, hogy szükség van arra, hogy a természetvédelem átléphesse „területileg 
hivatalos”, rezervátumszerű határait, többek között a gazdálkodók természet- és környezetbarát termelési 
módszereinek támogatásán keresztül.  

E természetvédelmi koncepcióváltással párhuzamosan a mezőgazdálkodás tartalmi átalakulása is gyors 
ütemben halad. Ez azon a felismerésen alapul, hogy a mezőgazdaság mindig is több volt, mint árutermelő 
ágazat, és ebből kifolyólag a termelési feladatok mellett – regionálisan eltérő mértékben ugyan, de –  
környezeti és társadalmi, foglalkoztatási feladatokat is magára kell vállalnia. Ez utóbbiak olyan ökoszociális 
szolgáltatások, amelyek helyben keletkeznek, nem importálhatók, és amelyekért a mezőgazdaságot, a 
gazdálkodót fizetség illeti meg. E megközelítés szellemében az Európai Unió tagállamaiban mezőgazdasági 
struktúraváltás zajlik, amely új támogatási rendszerek bevezetésén keresztül a természetkímélő 
mezőgazdaság versenyképessé tételét célozta meg. A reformok lényege az európai agrár- és vidékpolitikában 
a termeléshez kötődő (első pilléres) támogatások csökkentése, azok átcsoportosítása az úgynevezett második 
pilléres, vidékfejlesztési támogatásokra, ily módon kifizetések formájában forrásokat biztosítva környezeti és 
társadalmi teljesítmények honorálására [Ángyán, 2002]. 

Magyarországot belépése az Európai Unióba jogosulttá tette a második pilléres agrár-környezeti támogatások 
lehívásához, ily módon az EU által társfinanszírozott, a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programban 
(NAKP), majd a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben (NVT) meghirdetésre került támogatási rendszerek 
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lehetővé teszik ennek az új típusú mezőgazdasági termelésnek hazai finanszírozását. E rendszer egyes – 
bizonyos jogosultsági feltételek mellett az ország bármely területén igénybe vehető – programjai 
(horizontális programok) általános érvényű előírásokkal támogatják a környezetbarát gazdálkodási 
eljárásokat mezőgazdasági területeteken, más programjainak (zonális programok) célzott, területhez kötődő, 
egyedi követelményeinek teljesítéséhez kapcsolódó kifizetései a természetvédelmi szempontból (az eredetei 
elképzelések szerint talaj és/vagy vízvédelmi szempontból is) speciális hasznosítást igénylő területeken – az 
ún. Érzékeny Természeti Területeken (ÉTT) – vehetők igénybe. Emellett 2007-től biztosított lesz a Natura 
2000 területek támogatása, a Kedvezőtlen Adottságú Területek támogatása pedig két éve működik. 

Az Európai Unióban a „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek és gazdálkodási rendszerek 
koncepciója (High Nature Value farmland, HNV) az elmúlt 15 évben fejődött ki, és szorosan kötődik ahhoz 
a célhoz, hogy a környezeti érdekeket közösségi politikákba integrálják. A 6. Környezeti Akcióprogram (6th 
Environmental Action Programme, 2002-2012) keretein belül az EU elkötelezte magát amellett, hogy 2010-
ig megállítja a biodiverzitás csökkenését. E cél teljesítésének egyik kulcsfontosságú feltétele e „Magas 
Természeti Értékű” mezőgazdasági területek lehatárolása a pán-európai régióban. Az az álláspont, hogy a 
természeti értékek és a környezet minősége, valamint a kulturális örökségek állapota kapcsolódik a 
mezőgazdálkodáshoz, vagy éppen függ tőle, megerősíti és támogatja egy multifunkcionális „európai farm-
modell” koncepcióját, amely nem csak élelmiszertermelésre koncentrál. A HNV gazdálkodás ötlete így 
bizonyos területek folyamatos művelésben tartásának biztosításával, speciális gazdálkodási rendszerek 
fenntartásával, e területek hosszú távú kezelésével összeköti a biodiverzitás, valamint a természeti és vidéki 
értékek megőrzését [IUCN, 2000]. 

A HNV területek aránya a művelt területekhez képest az EU agrár-környezetvédelmi indikátorainak egyike 
lett. A témában tehát másfél évtizede folynak kutatások, az elmúlt néhány évben pedig az Unió jeles 
természetvédelmi, környezetvédelmi szervezetei (EEA1, UNEP2, IUCN3) és a kutatások térinformatikai 
hátterét biztosító kutatóintézet (JRC4) kísérletet tettek e területek konkrét lehatárolására. Jelenleg a 
szakemberek a lehatárolási módszer tökéletesítésén dolgoznak, azt azonban már világossá tették, hogy e 
területek megőrzését mindenek előtt a Natura 2000 szabályozás, a Kedvezőtlen Adottságú Területek 
támogatása, és az agrár-környezeti kifizetések biztosítják. [Hoogeveen et al. (szerk.), 2004; IUCN, 2000].  

A HNV területek lehatárolása – amint azt később látni fogjuk – földhasználati, madárvédelmi és gazdasági 
(extenzív gazdálkodási rendszerek) alapokon nyugszik. Elmélete nagymértékben összecseng az Érzékeny 
Természeti Területek koncepciójának elméletével, és éppen ezért fontosnak tartottam dolgozatomban 
mindkét rendszerrel foglalkozni. 

Az Érzékeny Természeti Területek fogalma a magyar természetvédelmi politikában a nyolcvanas évek 
legvégén jelent meg a brit Környezetileg Érzékeny Területek (Environmentally Sensitive Areas, ESA) 
mintájára. Ez a rendszer Európában (különböző országokban különféle elnevezéssel) már évtizedek óta, 
hazánkban négy éve működik az agrár-környezetgazdálkodási támogatási forma keretein belül. A rendszer 
elindítása igen nagy jelentőségű a jogi oltalom alatt nem álló, de természetvédelmi szempontból különleges 
értéket képviselő mezőgazdasági rendszerek megőrzésében, fejlesztésében, mivel e területeken többnyire 
olyan életközösségek, fajok találhatók, melyek fennmaradása csak jól körülhatárolt művelési módszerek 
segítségével őrizhető meg. A fajok és életközösségek védelme mellett az Érzékeny Természeti Területek 
nagymértékben hozzájárulnak a hagyományos, extenzív, tájegységhez kötődő gazdálkodási formák 
megőrzéséhez, a tájfajták termesztési feltételeinek biztosításához. 

Az ÉTT-k támogatását az a tény is indokolja, hogy az ezeken a területeken működő mezőgazdálkodási 
rendszerek gyakran közgazdasági szempontból kevésbé hatékonyak, vagy munkaerő igényesebbek, mint az 
intenzív rendszerek, így a hozzájuk kötődő természeti értékek létét a kedvezőtlen gazdasági körülmények 
következtében történő termelésfeladás, a művelési ág megváltoztatása, vagy az intenzívebb fölhasználatra 
történő áttérés veszélyezteti [Márkus-Nagy-Tóth, 1998]. 

2002-ben a NAKP keretein belül 11, 2003-ban újabb 4 modellterületen indult meg az ÉTT program, de ezek 
mellett más, tervezett területre is készültek már programtervek. A területek tervezésének, kijelölésének, 
létesítésének és működtetésének rendjét az Európai Unióban a 1257/1999 tanácsi rendelet, Magyarországon 
a 2/2002 (I.23.) KÖM-FVM. rendelet szabályozza. Emellett a 746/96 számú EU szabályozás az EU 

                                                 
1 EEA: European Environmental Agency, Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
2 UNEP: United Nations Environment Programme, Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja 
3 IUCN : International Union for Conservation of Nature, and Natural Resources, Nemzetközi Természetvédelmi Szövetség 
4 JRC: Joint Research Centre, az EU Egyesített Kutatóközpontja (Ispra, Olaszország) 
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tagországok feladatai közé sorolja az agrár-környezetvédelmi programok monitorozását (pénzügyi, 
szociológiai, környezeti monitoring) is. Ezeknek a követelményeknek a teljesítéséhez elengedhetetlen olyan 
eszközök használata, amelyek naprakészen alkalmazhatók a területhez, helyhez kötött információk 
gyűjtésére, tárolására, feldolgozására-elemzésére és megjelenítésére. 

Mindezen igényeket a térinformatikai eszközök (Geographical Information Systems, GIS) alkalmazása képes 
maradéktalanul kielégíteni. A térinformatika technológiája csak néhány évtizedes múlttal rendelkezik, de 
mára igen nagyra nőtt a szerepe az élet minden területén, így a környezet- és természetvédelemmel, 
környezetgazdálkodással foglalkozók is előszeretettel alkalmazzák. Ez részben azzal magyarázható, hogy a 
térinformatikai szoftverek – amellett, hogy az adatok rendszerezésében is jól használhatók – segítséget 
nyújtanak a területhez kötött különböző típusú információk, adatok közötti összefüggések gyorsabb 
felismeréséhez. Mivel a térinformatikai adatbázisokban tárolt attribútumok határozzák meg az ilyen típusú 
elemzések tematikáját, a GIS rendszerek alkalmazása képezheti a fő kapcsolatot a távérzékelés és egyéb 
tudományterületek (ökológia, mezőgazdaság, geológiai stb.) között [Kristóf, 2005]. Éppen ezért a 
térinformatikai szoftvereknek a magyar ÉTT rendszer tervezésében, kialakításában is kezdettől nagy 
szerepük volt. Ugyancsak térinformatikai alapokon nyugszik a HNV területek lehatárolása, e területek 
biodiverzitás-megőrzésben alapvető szerepet játszó védelmi és agrár-környezetvédelmi programok 
kiterjedésének felmérése, vizsgálata. Napjainkban a legfőbb feladat az, hogy megfelelő alkalmazások 
fejlesztésével, módszerek szabványosításával immáron nem csak e területek kijelölését, hanem működtetését 
is segítsük.  
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1.2 CÉLKITŰZÉSEK 

Doktori értekezésemben olyan feladatok elvégzését tűztem ki célul, amelyek bár két téma köré 
csoportosulnak, mégis szorosan összefüggnek és átfednek.  

1) Alapvetően a természetvédelmi-célú területlehatárolások módszertani – térinformatikai alapú – 
kérdései jelentették kutatásaim fő irányait, 

2) ezen túl azonban különös figyelmet szenteltem azon európai törekvés hazai megvalósítási 
lehetőségének, mely a „Magas Természeti Értékű” területek (HNV) lehatárolásával igyekszik a 
természetvédelem hosszú időszak alatt a különböző időpontokban kialakult és ma már sok átfedést 
mutató, gyakran kaotikus területei kategóriáit rendszerezni, összehangolni, egységes keretbe 
foglalni. 

Ezek alapján a kutatás főbb célkitűzései az alábbiak szerint foglalhatók össze: 
a) az Európai Unió által definiált „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek 

biodiverzitásának megőrzésében szerepet játszó természetvédelmi és agrár-környezetvédelmi 
kategóriák kijelölését, működését és monitoringját támogató térinformatikai kezdeményezések, 
alkalmazások rendszerezése; 

b) az Érzékeny Természeti Területek rendszerének kialakítását és működtetését megalapozó és 
támogató – térinformatikai eszközök alkalmazását igénylő – saját kutatások, és egyéb 
műhelymunkák elemzése alapján a rendszerrel kapcsolatos tudnivalók, tapasztalatok összefoglalása, 
a hatékonyabb működést támogató ajánlások megfogalmazása; 

c) az Érzékeny Természeti Területek és a „Magas Természeti Értékű” területek közötti általános, 
elméleti összefüggések feltárása; 

d) a „Magas Természeti Értékű” (HNV) mezőgazdasági területek magyarországi lehatárolása; 
e) a lehatárolás eredményei alapján e területek európai lehatárolási metodikájának kritikai elemzése. 

1.3 AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE 

Az értekezés három fő részre tagolódik: 

Először a kutatás agrárpolitikai hátterét vizsgálom az európai folyamatok tükrében, a magyar agrár-
környezeti programok történetének, valamint jelenlegi szerkezetének és működésének bemutatásával. 

A második fő részben elvégzem a hazai természetvédelmi területi kategóriák rendszerezését, külön 
részletezve a mezőgazdasági területekhez szorosan kapcsolódó természetvédelmi kategóriák („Magas 
Természeti Értékű” területek, jogi oltalom alatt álló területek, Nemzeti Ökológiai Hálózat területei, Natura 
2000 területek) kialakulását és működését. Ismertetem továbbá a Kedvezőtlen Adottságú Területek és – az 
agrár-környezeti programok közül – az Érzékeny Természeti Területek kialakulásának természetvédelmi 
vonatkozásait. E rendszerek működésével biztosíthatók ugyanis a „Magas Természeti Értékű” 
mezőgazdasági területek megőrzésének alapjai. A kutatás térinformatikai háttereként bemutatom a 
vizsgálatba bevont természetvédelmi és agrár-környezeti kategóriák területlehatárolásának térinformatikai 
vonatkozásait, valamint a működtetés, a monitoring és az ellenőrzés térinformatikai alapjait, külön 
kihangsúlyozva a térinformatika környezetgazdálkodási alkalmazása iránti európai szintű elvárásokat.  

A harmadik fejezet tartalmazza vizsgálataimat és azok eredményeit. Az Érzékeny Természeti Területekre 
vonatkozó vizsgálati rész célja annak a 4 éve tartó folyamatos tevékenységnek a dokumentálása, amelyet 
kollégáimmal végzünk egy-egy ÉTT elindításához szükséges programterv készítése kapcsán. A fejezetben 
saját munkáimon keresztül mutatom be a programtervek készítésének térinformatikai eszközöket igénylő 
fázisait. A „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek lehatárolása önálló kutatás, nevezhetjük az 
Európai Unió által kidolgozás alatt álló HNV lehatárolás-módszertan egyfajta hazai tesztelésének. Az 
eredmények alapján fogalmazom meg az európai módszertan országos szintű alkalmazásához szükséges 
változtatásokat, és javaslatot teszek a további kutatásokat igénylő részfeladatok elvégzésére. 



 9

2 A KUTATÁS AGRÁRPOLITIKAI HÁTTERE 

A „Magas Természeti Értékű” terület, a „Környezetileg Érzékeny Terület” és az „Érzékeny Természeti 
Terület” fogalmak analógnak tekinthetők a mezőgazdasági területek természeti értékei védelmének 
tekintetében. E területi kategóriák (és támogatási rendszerek) kialakulása viszonylag hosszú folyamat 
eredménye Európában. Létrejöttük nem csak a környezeti problémák előtérbe kerülésének köszönhető, 
hanem a piaci helyzet alakulásának is, ezért fontos megvizsgálni az Európai Unió agrárpolitikájának elmúlt 
néhány évtizedben történt változásait. A Közös Agrárpolitika (Common Agricultural Policy, CAP) az EU 
egyik legátfogóbb közös politikája, amely nem csak a mezőgazdasági termelés viszonyait szabályozza, 
hanem hat a vidék egészére, annak szociális és környezeti állapotára is [Ángyán-Menyhért, szerk. 1997] 

2.1 A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKÁTÓL A KÖZÖS AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁIG 

A Közös Agrárpolitika első időszakának (1960-1975/1980) mezőgazdasági politikáját a kis családi 
gazdaságok és a társadalompolitika problémái, azok megoldási szándéka jellemezte. Olyan bevételi 
biztonság megteremtése volt a cél, amely a mezőgazdaság technikai modernizálásának alapját biztosítani 
képes. A közösség – termelői védelmében – a világpiaci áraktól függetlenített magas nagykereskedelmi 
árakat (úgynevezett határárakat vagy küszöbárakat) határozott meg, magas importvámot vetett ki, és a 
legtöbb termék esetében a Közösség felvásárlási intervenciós kötelezettséget is vállalt. A sokszor hatalmas 
feleslegek felhalmozódása miatt a Közösség támogatja az exportot is [Halmai, 2002]. A különböző 
fejlesztéseknek köszönhetően a mezőgazdasági munka termelékenysége folyamatosan nőtt, az élelmiszerárak 
a fogyasztók jövedelméhez képest elfogadható szinten alakultak és stabilnak bizonyultak, azonban a 
különböző intézkedések (ártámogatás, beruházási támogatás, a mezőgazdasági technika modernizálásának 
támogatása, a mezőgazdasági termékek EU piacának védelme) alkalmazása túltermeléshez, 
birtokkoncentrációhoz, elvándorláshoz és egyre súlyosabb költségvetési problémákhoz vezetett [Ángyán, 
2002]. 

A második időszak (1975/1980-1990) törekvései a termelésnövekedés megállítása, valamint a vidék 
elnéptelenedésének megakadályozása mellett a terület- és tájvédelem farmon belüli megoldásait és a vidék 
komplex gazdasági fejlesztését is megcélozták. 

Az Európai Közösségben 1985-ben a birtokszerkezet javításáról szóló 797/85 EC rendelet 19. szakasza már 
megengedte a tagállamoknak, hogy nemzeti költségvetésükből támogatást fizessenek olyan 
gazdálkodóknak, akik környezetileg érzékeny (Environmentally Sensitive Areas, ESA) területen bizonyos 
gazdálkodási módszereket alkalmaznak. E rendelet szerint az ESA rendszer jellemzője az, hogy: 

• egyrészt segíti a természetes élőhelyek megőrzésével összhangban álló mezőgazdasági gyakorlat 
bevezetését vagy fenntartását, másrészt elősegíti a gazdálkodók jövedelemszintjének megőrzését; 

• ESA-nak olyan területek jelölhetők ki, amelyek ökológiai és/vagy tájképi szempontból fontosak; 
• a gazdálkodók jövedelem-színvonalának megőrzése érdekében díjazást kell biztosítani azoknak a 

gazdálkodóknak, akik vállalják, hogy úgy művelik az ESA területen levő földjeiket, hogy 
megőrizzék, illetve javítsák azok környezeti állapotát; 

• A gazdálkodók nem kezdenek intenzívebb termelésbe és az állatállomány sűrűsége, illetve a 
mezőgazdasági termelés összhangban áll a terület ökológiai adottságaival valamint 
terhelhetőségével. 

A 80-as évek végén jelent meg a közösségi politika szintjén az a koncepció, hogy a gazdálkodóknak az 
extenzívebb termelésre történő áttérését egyéb programok keretein belül is támogassák. Néhány tagállam 
(elsősorban Németország) és a Bizottság optimista volt abban a tekintetben, hogy ez egy olyan irányzat, 
amin érdemes tovább dolgozni. Sajnos a legtöbb tagállam nem ért el különösebb eredményeket az 
extenzifikáció területén, az erre vonatkozó szabályozást nehéz volt megvalósítani a gyakorlatban. 
Legnagyobb sikerrel az organikus gazdálkodásra történő áttérést támogató programok jártak 
Németországban és Dániában [Baldock, 1992]. 

A harmadik – 1990 óta eltelt – időszak jellemző törekvése a mezőgazdaság kibocsátásának további 
csökkentése, a mezőgazdasági területek nem élelmiszer-termelési célú egyéb hasznosításainak támogatása, a 
vidéki népesség helyben tartása és a környezeti problémák kezelése. Felismerték, hogy a mezőgazdasági 
politikának tovább kell haladnia abban, hogy ne csak szektorális politika legyen, amely a gazdálkodókat 
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segíti a termékpiacokon, hanem egy területileg meghatározott, sokkal integráltabb politika, amely az állami 
politika más elemeivel együtt hozzájárul a vidéki térségek fejlődéséhez [Ángyán, 2002; Ángyán et al. 
(szerk.) (2002)]. 

A Környezetileg Érzékeny Területeket illetően újabb szabályozást jelentett 1991-ben a 2328/91 (EC) 
rendelet. E rendelet 21. szakasza értelmében a területek kijelölése már több kritériumon alapult, mint a 
797/85-ös EC rendelet esetében. Fontos változás volt, hogy az új szabályozás lehetővé tette a Környezetileg 
Érzékeny Területek rendszerének alkalmazását abban az esetben is, amikor az nem járt 
termeléscsökkenéssel, sőt az élőhelyek fenntartása érdekében a termelés bizonyos növekedéséről is szó 
lehetett (pl. extenzív legeltetés újraindítása felhagyott legelőkön, annak ellenére, hogy ez az állatlétszám 
növekedését jelentette). E rendelet végrehajtása során azonban olykor nagyobb figyelmet szenteltek a tájképi 
érték védelmének, mint a természetvédelmi céloknak [Baldock – Beaufoy, 1993]. 

E korszak egyik meghatározó eseménye volt az 1992-ben elfogadott Mac Sharry-reformjavaslat, amely az 
EU közös agrárpolitikájának eddigi legradikálisabb átalakítását jelentette. 

2.2 AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA ALAKULÁSA 1992-TŐL A 1257/1999 EC RENDELET 
KIHIRDETÉSÉIG 

2.2.1 Az Európai Közösség 2078/92 EEC szabályozása 

A Bizottság több éves munka és egyeztetés eredményeként – mezőgazdaságért felelős biztosa, az ír Mac 
Sharry vezetésével – 1991-re a CAP átfogó reformprogramjával állt elő, amelyben kiemelt hangsúlyt kapott 
a környezet megóvásának kérdése.  

A reformtervet a Tanács 1992. májusában fogadta el, és az un. „Kísérő Intézkedések” egyikeként rendeletet 
hozott az agrár-környezetvédelem megvalósításáról („2078/92 EU tanácsi rendelet a tájfenntartás és a 
környezetvédelem követelményeinek megfelelő mezőgazdasági termelés támogatásáról”; Regulation 
2078/92). Az EU agrárreformjára vonatkozó részletes javaslatban a Közös Agrárpolitika helyett (CAP) 
megjelenik az Európai Közös Agrár- és Vidékfejlesztési Politika (Common Agricultural and Rural Policy for 
Europe, CARPE) elnevezés [Szakál, 1999]. Megkezdődött tehát a Közös Agrárpolitika „két lábra 
állításának” folyamata, azaz a termelési „láb” mellett megjelenik a vidékfejlesztési „láb” is. Mindez a 
támogatások oldaláról úgy jelenik meg, hogy csökkennek a termeléshez (kvótákhoz, mennyiségekhez), az 
első pillérhez kötődő támogatások (kompenzációs kifizetések és piaci támogatások), és az így felszabaduló 
források fokozatosan átkerülnek a második – agrár-környezeti és vidékfejlesztési – pillérhez, és közvetlen 
kifizetések formájában kerülnének kifizetésre. A rendelet részletes szabályait az azt kiegészítő 746/96 EU 
rendelet tartalmazta [Ángyán, 2002]. Az agrár-környezetvédelmi támogatások néhány EU tagállamban 
hosszabb múltra tekintenek vissza (Nagy-Britannia, Hollandia), míg máshol – főként a mediterrán 
országokban – bevezetésük csak a 2078/92 EK szabályozás elfogadása után kezdődött meg [Nagy et al., 
1997]. A környezetvédelmi és tájmegőrzési intézkedések menülistájából a tagállamok az ország 
sajátosságainak megfelelően alakíthatták ki saját agrár-környezetvédelmi programjukat, a tagországok így a 
regionális adottságoknak, hagyományoknak, a vidék jellegének, és környezetvédelmi helyzetének 
megfelelően illesztették be a különböző támogatási formákat, [Halmai, 2002]. 

Nagy és társai 1997-ben áttekintették a tagországok agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerét a 2078/92 
EK rendelet vonatkozásában. A vizsgálat rendkívül diverz állapotokat tükrözött (1. táblázat). A táblázatból 
látható, hogy a programok száma és típusa országonként jelentősen váltakozott, hiszen lehettek országos, 
regionális kiterjedésűek, vagy vonatkozhattak csak egyes élőhelytípusokra (pl. nedves rétek), gazdálkodási 
módokra (organikus gazdálkodás), vagy egyes kiemelkedő jelentőségű területekre. Ideális esetben csak annyi 
programot alakítottak ki, amennyi elegendő a célkitűzések megvalósításához, de néhány országban a 
programok nagy száma miatt az erőforrások szétforgácsolttá váltak, és ez csökkenti az eredményességüket is. 
Az egyes támogatási programoknak illeszkedniük kell a helyi feltételekhez és prioritásokhoz is, de nagyon 
fontos az országos szintű koordináció működőképessége is, mert ez biztosítja azt, hogy az egyes programok 
összefüggő és hatékony rendszert alkossanak. Olaszországban például egy meglehetősen összetett rendszert 
alakítottak ki, ami azonban kudarcba fulladt az egyes regionális programok közötti konzisztencia hiánya és a 
kismértékű csatlakozás miatt. Németország sikeresebben biztosította a regionális programok beillesztését az 
országos keretek közé. Írország egyetlen programját viszont sokan kritizálták, hogy nem képes figyelemmel 
kezelni a helyi problémákat a túl általános megközelítés miatt [Nagy et al., 1997]. 
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1. táblázat: A 2078 EC rendelet megvalósítása az EU tagállamokban [Nagy et al., 1997, Birdlife adatok alapján] 

 A1 A2 B1 B2 B3 C D1 D2 E F G 

Belgium - - - - - - - - - - - 

Dánia I h I h I ? I h N I s N I s I s ? 

Franciaország I s I r I s ? ? I r I  I r N I r+s N 

Németország I h+r I h+r I h+r I h+r I h+r I h+r I r I r I r I r - 

Görögország I I I I I I I I I I I 

Írország I h I h I h I h I I h I s I h N I h I h 

Olaszország I s+r I s+r I s+r I s+r I s+r I s+r I s+r I s+r I s+r I s+r I 

Luxemburg - - - - - - - - - - - 

Hollandia I s I h I s ? ? I s I s ? N N I s 

Portugália I h I h I h I h I h I h I s I h N N N 

Spanyolország I r I h I r I r I r I r I s+h I h I r I r N 

Nagy-Britannia I s I h I s I s I r I s I s N N I s I s 

 

A1: szántóföldi extenzifikáció E: elhagyott területek kezelése 

A2: organikus gazdálkodás F: 20 éves parlagoltatás 

B1: tápanyagbevitelt mérséklő extenzifikáció G: belépés engedélyezése a nagyközönség 

B2: tápanyagbevitel alacsony szintjét h: országos horizontális program 

B3: szántóföld gyeppé alakítása r: regionális program 

C: Állattenyésztés extenzifikálása s: csak alzónákra vonatkozó program 

D1: ESA-típusú támogatás I: alkalmaz 

D2: Ritka fajták tenyésztése N: nem alkalmaz 

Fontosnak tartok ebben a fejezetben megemlíteni két további dokumentumot: a Hegyvidékek Európai 
Kartáját (1994), és a Vidéki Térségek Európai Kartáját (1996). A két – politikai döntéseken alapuló jogi – 
dokumentum magas szintű szakmai irányelv is egyben, amelyek a mezőgazdaságra, a hegyvidékekre és 
általában a vidéki térségekre vonatkozó további kutatások irányát is megszabják. A karták felhívják a 
figyelmet arra, hogy a mezőgazdaságnak a gazdasági funkció mellett környezeti (ökológiai) és szociális 
funkciói is vannak. [Ángyán (szerk.), 1996; Szakál, 1996a, b]. A Vidéki Térségek Európai Kartája 
kihangsúlyozza, hogy a mezőgazdaság termelésen túli  vagyis természetgazdálkodási és szociális 
feladatainak teljesítését a társadalomnak megfelelő díjazással kell elismernie. Ez egyben a vidéki lakosság 
egyik fontos megélhetési forrása is lehet, és hozzájárulhat a mezőgazdaság hosszú távú stabilitásához is, 
hiszen olyan szolgáltatásokról van szó, amelyek „csak helyben állíthatók elő és nem importálhatók” [Ángyán 
et al., 2003]. 

2.2.2 A 2078/92 EEC szabályozásának hatása az ESA rendszerre 

A CAP 1992-es reformja keretében a Környezetileg Érzékeny Területekkel kapcsolatos szabályok beépültek 
a 2078/92 EEC rendeletbe.  

Az 1. cikkely szerint olyan részletes célok elérését akarja elősegíteni a rendelet, mint például a 
mezőgazdaság szennyező hatásait csökkentő gazdálkodási gyakorlat alkalmazása, amely hozzájárul a 
termelés csökkentéséhez és a piaci egyensúly javításához (pl. külterjesítés), a mezőgazdasági területek 
elnéptelenedésével járó veszélyek megelőzése, vagy a környezet, a táj, a tájkép, a természeti erőforrások, a 
talaj és a genetikai sokféleség védelmével és javításával összeegyeztethető földhasználati módok 
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alkalmazása. A célok közé tartozik továbbá az elhagyott mezőgazdasági földterület és erdőterület 
fenntartása, vagy például a mezőgazdasági földterület hosszú távú ugaroltatása a környezetvédelemmel 
kapcsolatos okokból, stb. Ezen általános célok részletesen kidolgozott támogatási formában jelennek meg.  

A 2078/92. EU tanácsi rendelet 2. cikkelye alapján a következő tevékenységek részesülhettek támogatásban: 
• természetkímélő gazdálkodás: a környezet és a természeti erőforrások védelmével összhangban 

lévő gazdálkodási módszerek alkalmazása, a tájjelleg és a tájképi értékek fenntartása, valamint a 
kipusztulás által veszélyeztetett helyi állatfajták in situ fenntartása; 

• extenzifikáció: ezen belül a műtrágya és növényvédő szer felhasználás csökkentése, vagy az 
alacsony szint fenntartása, illetve az organikus gazdálkodásra vagy az extenzívebb kultúrák 
termesztésére való áttérés, illetve annak folytatása, szántó extenzív gyeppé alakítása, az 
egységnyi takarmánytermő-területre jutó juh- és szarvasmarha állomány csökkentése; 

• a felhagyott szántó, gyep és erdő területek kezelése; 
• a mezőgazdasági művelés hosszú távú felhagyása környezetvédelmi célok érdekében: különösen 

élőhelyek vagy természeti parkok létrehozása vagy a hidrológiai rendszerek védelme érdekében; 
• a közösségi célokat és pihenést szolgáló területek fenntartása, továbbá 
• a fenti programokhoz kapcsolódó továbbképzések a gazdálkodók számára. 

A rendelet 3. cikkelye értelmében a tagállamoknak többéves (legalább 5 éves) úgynevezett zonális (pl. 
Környezetileg Érzékeny Terület) programot kell megvalósítaniuk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
környezeti adottságaik és tájjellegük alapján homogén területeket, úgynevezett zónákat kell kijelölni, ahol az 
adott térség környezeti viszonyainak, természeti állapotának valamint mezőgazdasági szerkezetének és 
gyakorlatának megfelelő támogatási programot kell kialakítani. A támogatási programoknak lehetőség 
szerint valamennyi, az előbb felsorolt tevékenységet ösztönözniük kell. A helyi speciális szükségleteknek 
megfelelően a támogatás vonatkozhat azokra a tevékenységekre is, amelyek összhangban vannak a terület 
jellegével.  

A szabályzat 4. cikkelye meghatározza az egyes tevékenységek ellenében adható maximális kompenzációs 
összegeket. A finanszírozás e területeken a szubszidiaritás elvének megfelelően kiegészítő jellegű, vagyis a 
támogatott területeken a saját nemzeti hozzájárulást egészíti ki az EU az első célcsoporthoz tartozó 
területeken (ahova Magyarország egész területe is tartozik) az összköltség 75 %-áig, egyéb területeken annak 
50 %-áig [Ángyán et al. 2003]. 

2.3 AZ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSEK SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN JELEN 
PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (2000-2006) 

2.3.1 Az Agenda 2000 és a 1257/1999 EU Tanácsi rendelet 

Az Agenda 2000 az Európai Unió Bizottsága által 1997. július 16-án nyilvánosságra hozott dokumentum, 
amely felvázolja a Közös Agrárpolitika (CAP) és a Struktúrális Politika 2000-2006 közötti várható 
változásait, a fejlesztések irányait és az ezekhez kapcsolódó költségvetés irányszámait. A dokumentumban 
megfogalmazottak alapján az agrár-környezetvédelmi intézkedések szerepe a Közös Agrárpolitikában 
jelentősen megnövekszik, a vidékfejlesztés egyik jelentős eszközrendszerévé válik. A dokumentum által 
megfogalmazott hétéves költségvetési ciklusnak az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia 
Alapból (EMOGA) történő kifizetéseinek irányelveit a 1257/1999. számú – a vidékfejlesztés támogatási 
formáiról és módszereiről szóló – EU tanácsi rendelet, végrehajtását pedig a 445/2002/EK rendelet 
tartalmazza. A 1257/1999 rendelet a 2078/92-es szabályozás tartalmát és módszereit teljes egészében 
átvette, magába emelte, komplex vidékfejlesztési közegbe ágyazta azt. A rendelet lényege, hogy az 
eddigiekben elszórtan és többnyire egymás ellenében is „dolgozó” agrár-környezeti és vidékfejlesztési, a 
közös agrár- és vidékpolitika második (ökoszociális) pilléréhez kapcsolódó intézkedéseket egységes 
rendszerbe foglalta, és meghatározta alkalmazásuk keretszabályait is. 

Az Unió ezzel a rendelettel definiálta a vidékfejlesztés eszközeit, intézkedéseit (a rendelet összesen 22 
intézkedést sorol fel), amelyek fő csoportjai a következők: 

Az EMOGA Garancia részlegéből támogatott intézkedések: 
• agrár-környezetvédelmi és tájgazdálkodási támogatások; 
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• kedvezőtlen adottságú területek (Less Favourable Areas / LFA) normatív támogatása; 
• idős gazdálkodók korai nyugdíjazásának támogatása; 
• erdőtelepítési támogatások; 

Az EMOGA Orientációs részlegéből támogatott intézkedések: 
• mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének támogatása; 
• mezőgazdasági beruházások támogatása (diverzifikáció, állatjóléti körülmények javítása, 

minőségjavítás, termelés átalakítás, termelési költség csökkentése) 
• vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlődésének elősegítése (falumegújítás, infrastruktúra 

fejlesztése, életkörülmények javítása, falusi turizmus, kézműves tevékenységek, birtokrendezés) 
• fiatal gazdálkodók támogatása; 
• gazdálkodók oktatása, képzése. 

A felsorolt intézkedések „menülistájáról” a tagországok maguk választhatnak, közülük azonban az agrár-
környezetvédelmi és tájgazdálkodási támogatások alkalmazása kötelező elem lett. Ennek részeként 
indítható az Érzékeny Természeti Területek programja is. Az egyes tagállamoknak ki kell dolgozni továbbá 
a „Jó gazdálkodási gyakorlat” kódexét is, mivel az agrár-környezetvédelmi vállalásoknak mindenképpen 
többletszolgáltatást kell nyújtaniuk a kódex előírásaihoz képest. A rendelet értelmében minden tagállamnak 
ki kell alakítania a terület-alapú kérelmek adminisztrálását szolgáló informatikai rendszert (Integrated 
Administration and Control System, IACS; Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer, IIER). A támogatási 
kérelmek regisztrálása, nyilvántartása, ellenőrzése ma már hazánkban is ebben a rendszerben történik 
[Ángyán et. al 2003]. 

2.3.2 Agrár-környezeti programok az Agenda 2000 tükrében 

Az utóbbi években egyre gyakrabban merül fel az agrár-környezeti programok környezeti hatékonyságának 
kérdése. Több kutatás is foglalkozik ezzel, melyek közül – Balázs és társai [2006] nyomán – a 2005-ben 
indult „AE Footprint” projekt5 eddigi eredményeit foglalom össze a következőkben.  

A kutatás fő célkitűzése egy olyan közös, általános módszertan kidolgozása az európai agrár-környezeti 
intézkedések hatékonyságának értékelésére, amely a 25 tagországra egyformán alkalmazható. 
Tagállamonként maximum 12 AKG program került feldolgozásra (összesen 242 programot vizsgáltak), 
olyan megoszlásban, hogy a kiválasztott programok megfelelően reprezentálják a négy fő célkategóriát 
(biodiverzitás megőrzése, tájvédelem, természeti erőforrások védelme, egyéb, mint pl. emberi egészség 
védelme), valamint tükrözzék a programok széleskörűségét területi vagy állatlétszám alapon.  

A kutatás részét képezi a programok osztályozása aszerint, hogy milyen természetvédelmi, környezetvédelmi 
célok elérését tűzték ki a tagállamok, valamint az elemzés kiterjed annak megállapítására is, hogy az egyes 
AKG célkitűzések direkt vagy indirekt környezeti vonatkozásokkal bírnak-e (pl. a “környezeti szempontok 
integrálása a farmszintű tervezésbe” indirekt, míg a “sövényrendszerek visszaállítása” direkt 
természetvédelmi hatással rendelkező célkitűzés). 

Az eddigi részeredmények alapján megállapítható, hogy a felvehető programcsomagok kb. 2/3-ának előírásai 
mind kötelezőek azok számára, akik belépnek, míg a fennmaradó 1/3 esetében az előírások közül a 
gazdálkodó választhat (menüválasztásos). Szintén kb. a programok 2/3 része nemzeti szinten meghirdetett, a 
többi regionális szinten pályázható. A vizsgált programok 67 %-a horizontális. Léteznek programok, 
amelyek nem vehetők fel a gazdaság egész területén, ezek kétszer gyakoribbak az egész gazdaság területére 
hirdetett programoknál. A környezeti szempontok tekintetében megállapítható, hogy a vizsgált programok 
68%-a esetében a természeti erőforrások, biodiverzitás, tájvédelem és egyéb környezeti szempontok 
keverednek a célok között, a fennmaradó 32 % esetében mondható el, hogy a program az előbb felsoroltak 
közül valamelyik megőrzésére, fejlesztésére kifejezetten specializálódott (2. táblázat).  

 

 

                                                 
5 (The Agri-Environmental Footprint: Development of a common generic methodology for evaluating the effectiveness of European 

agri-environmental schemes, SSPE-CT-2005-006491 STREP). 
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2. táblázat: AKG programok megoszlása a környezeti célok alapján az EU 25 tagállamában [Balázs et al. (szerk.) 200 6] 

Környezeti célok  
Ország 

Vizsgált 
programok 

száma 
Természeti 
erőforrások Biodiverzitás Tájvédelem Egyéb Vegyes Specializált

 ----------------------------------------- a programok száma -------------------------------------- 
AT 1 1 1 1 1 1 0
BE 12 11 10 5 2 9 3
CY 4 2 3 1 4 4 0
CZ 9 5 7 4 0 5 4
DE 3 3 3 3 1 3 0
DK 4 4 3 0 1 3 1
EE 7 4 7 4 2 6 1
EI 1 1 1 1 1 1 0
EL 12 9 8 4 3 7 5
ES 12 10 11 4 3 12 0
FI 11 5 3 1 2 0 11
FR 12 7 9 5 2 7 5
HU 30 16 24 18 1 22 8
IT 12 12 7 9 4 10 2
LV 1 1 1 1 0 1 0
LT 7 1 6 4 4 5 2
LU 11 9 9 10 0 10 1
MT 3 0 1 2 0 0 3
NL 10 4 7 5 8 9 1
PT 12 4 9 5 3 9 3
PL 10 6 6 0 1 3 7
SK 10 5 6 3 0 4 6
SL 22 17 13 13 0 13 9
SE 14 9 7 6 5 9 5
UK 12 5 11 8 7 12 0

Össz. 242 151 173 117 55 165 77
% 100 62 71 48 23 68 32

Kifejezetten „Környezetileg Érzékeny Terület” (Environmentally Sensitive Area, ESA) megjelöléssel kevés 
ország indított programot a 2000-2006 közé eső tervezési időszakban (Dánia, Anglia, Magyarország), HNV 
megjelöléssel pedig egy (Spanyolország). Az ESA rendszerek működésének legfontosabb közös ismérvei az 
EU tagállamaiban a következőkben foglalhatók össze: 

• a területek kijelölését a mezőgazdasági és a környezetvédelemi tárca közösen végzi, közös 
miniszteri rendelet illetve az azt megelőző parlamenti döntés alapján. 

• a környezetkímélő gazdálkodás szakmai útmutatását a mezőgazdasági, a környezetvédelmi és 
természetvédelmi kormányzat közösen dolgozza ki, és ezt a termelőkkel szerződésben rögzíti. 

• a kijelölt érzékeny területek gazdálkodásának koordinálója és felügyelője a mezőgazdálkodásért 
felelős tárca. 

• a környezetkímélő gazdálkodással járó kieséseket a központi valamint a két tárca által létrehozott 
alapból kompenzálják a létrejött szerződések szerint. Az EU tagországok esetében a 
kompenzálásban 50-75 százalékban a közös mezőgazdasági költségvetés is részt vállal. 

• a kijelölt területek nagysága - az adott környezettől vagy a már meglévő védett területektől 
függően - változó. Ez utóbbi nem előfeltétel, de az ESA a védett területek ütköző övezeteiként, 
illetve a védett mozaikok összekötőiként kap kiemelt szerepet. 

• az ESA működtethető egy-egy gazdálkodási elem szabályozásának korlátozásával (pl. műtrágya-
felhasználás, felülvetés, művelési ág változtatása, korlátozott állatlétszám, szabályozott 
fajtaválasztás, stb.), azonban a többfunkciós, komplex megközelítés az általános. 
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• tipikusnak mondható, hogy minden ESA-ra a gazdálkodással kapcsolatos elvárások sorozatát, 
azaz különféle szintű feltételrendszert dolgoznak ki, amiből a gazdálkodók választhatnak. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy az ESA rendszer komplexen hat a természetvédelemre, a 
mezőgazdaságra és a területfejlesztésre [Ángyán et al., 2003]. 

Az alábbiakban Footprint tanulmány adataira alapozva a teljesség igénye nélkül röviden felsorolom néhány 
ország azon programjait, amelyek a hazai ÉTT rendszert jellegükben leginkább megközelítik, azaz zonális 
programként kifejezetten a biodiverzitás védelmére specializálódtak. 

Anglia: Az ESA rendszer létrehozására irányuló intézkedések bölcsőjének Anglia tekinthető. Ma az 
országban 22 ESA terület működik, amelyeket 4 szakaszban hozták létre: az első hatot 1987-ben, a 
többit 1988, 1993 és 1994-ben. Angliában az ESA-k összterülete 1,1 millió ha, és lefedik az ország 
mezőgazdasági területeinek 10%-át. A rendszer egészen 2005 márciusáig az „alapításkor” 
megállapított feltételek szerint működött az Angol Vidékfejlesztési Program (England Rural 
Development Programme, ERDP) keretein belül, amikor is a két legsikeresebb és több szempontból 
hasonló ÉTT programot és a horizontális Vidékfejlesztési Programot (Countryside Stewardship 
Scheme) összeolvasztották Környezet Program (Environmental Stewardship) néven. Az angol ESA 
program több tekintetben is alapját képezte a hazai ÉTT rendszer tervezésének. 

Belgium két programot indított: 
• A „mezei madárfajok, populációk védelme és fenntartása” programhoz csatlakozhatnak 

mindazon gazdálkodók, akik a lehatárolt területeken gazdálkodnak. Ezek a területek a Natura 
2000 területek azon részeire esnek, amelyek nem állnak állami jogi védelem alatt (nem védett 
területek). 

• Botanikailag értékes területeken cél a magas botanikai értékű gyepterületek megőrzése és 
fejlesztése (a), valamint magas botanikai értékű növények termesztése szántóföldön (b). Csak a 
kijelölt területeken vehető föl (pl. vegyszermentesen fenntartott természetközeli gyepeken). 

Csehországban a „tájfenntartás program mezei madárélőhelyek védelme” alprogram csak azokban a 
gazdaságokban vehető fel, amelyek a lehatárolt haris (crex crex) és gázlómadár költőhelyeken 
rendelkeznek gyepterülettel. A program elsődleges célja a fészkelőhelyek és élőhelyek megőrzése. 
Ezek a területek a cseh Natura 2000 területeknek részét képezik. 

Dánia két ESA programot indított, ezek közül az egyik a meglévő élőhelyek védelme és újak kialakítása 
érdekében került meghirdetésre, a másik kifejezetten környezetvédelmi (vízbázis védelem) jellegű. 

Észtország programja a „természetközeli élőhelyek fenntartása célzott területeken hagyományos 
módszerekkel történő gazdálkodás útján”. A biodiverzitás megőrzése mellett a program tájvédelmi és 
kulturális örökségvédelmi szempontokat is figyelembe vesz. 

Írország: Az ír vidékfejlesztési program egy horizontális programot takar az ország vidéki területeire, amely 
11 előírást tartalmaz. Ehhez kiegészítő előírások vehetők föl kijelölt területeken (Conservation Natural 
Heritage), amelyek természetesen extra kifizetési összeggel is járnak. 

Görögország: Több zonális programmal rendelkezik, ezek közül kifejezetten biodiverzitás védelmével  
foglalkoznak a következők: 
• helyi biodiverzitás megőrzése program 
• helyi biodiverzitás visszaállítása program 
• legelők növényborításnak fejlesztése program. 

Spanyolország: zonális programjaikban a „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek (HNV) 
gazdálkodási rendszereire koncentrál az alábbi programok keretein belül: 
• genetikai biodiverzitás megőrzése növények tekintetében 
• speciális gazdálkodási módok fenntartása  
• tájvédelem 
Az ökoszisztémák védelmét és fejlesztését célozzák meg a következő programokban: 
• gazdag biodiverzitású területek védelme 
• veszélyeztetett területek védelme 
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Finnország: Több zonális program is működik, de csak néhány fókuszál kifejezetten a biodiverzitás 
védelmére: 
• hagyományos biotópok védelme, vidéki kulturális örökség- és tájvédelemmel karöltve 
• Biodiverzitás fejlesztése mezőgazdasági területeken. 

Lengyelország: Külön zonális programok foglalkoznak az alábbi típusú gyepterületek biodiverzitásának 
megőrzésével és fejlesztésével: 
• az extenzív rétek 
• extenzív legelők 
• és a természetközeli rétek. 

Portugália: Több zonális program is működik, de csak néhány fókuszál kifejezetten a biodiverzitás 
védelmére: 
• legeltetési rendszerek magas botanikai értékű területeken 
• Castro Verde zonális programja. 

Szlovénia: Védett területekre indítottak több zonális programot. Ezek közül biodiverzitást illetően 
legjelentősebb a veszélyeztetett madárfajok élőhelyének védelme IBA területeken, a gyepterületek 
megőrzésén és növelésén, valamint fás-bokros táblaszegélyek fenntartásán és létesítésén keresztül. 

Svédország: a legeltetéses rénszarvastenyésztéshez kapcsolódóan indított zonális programot: célja az e 
területekhez kötődő növény- és állatfajok védelmének és a tájképi értékek megőrzésének biztosítása a 
megfelelő hagyományos gazdálkodási módszerek megőrzésén keresztül. 

2.4 AGRÁR-KÖRNYEZETI PROGRAMOK MAGYARORSZÁGON 

Magyarország 1998-ban kezdte meg a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, a jogharmonizációs 
munkával és a közösségi vívmányok átvételéhez kapcsolódó elemző és előkészítő tevékenységgel együtt. Az 
EU 2078/92 számú agrár-környezeti, és 1257/1999 sz. vidékfejlesztési rendeletének megfelelően a 
különböző előírások és a szempontok szerint Magyarország is elkészítette programját Nemzeti Agrár-
környezetvédelmi Program (NAKP) néven, melynek zonális célprogramjaként jelent meg az Érzékeny 
Természeti Területek programja. 2004-től – EU csatlakozásunktól – az NAKP módosított programjai (így az 
ÉTT program is) a Nemzeti Vidékfejlesztési Terven keresztül váltak elérhetővé a gazdálkodók számára. Az 
Unió következő programozási időszaka (2007-2013) mind az agrárium, mind a vidékfejlesztés területén 
további követelmények teljesítését teszi szükségessé, a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervet új tartalommal 
Nemzeti Agrár-és Vidékfejlesztési Terv (NAVT) fogja fölváltani. Ezeket tekintik át a következő fejezetek. 

2.4.1 A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi program (NAKP) 

2002-ben a 102/2001. (XI. 16) FVM rendelet alapján kezdődött meg a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi 
Program (NAKP) területalapú támogatásainak bevezetése. Az NAKP intézkedései célprogramok formájában 
kerültek megfogalmazásra, amelyek az alábbiak voltak: 

• agrár-környezetgazdálkodási alapprogram, 
• integrált gazdálkodási célprogram, 
• ökológiai gazdálkodási célprogram, 
• extenzív gyephasznosítási célprogram, 
• vizes élőhely-hasznosítási célprogram, 
• Érzékeny Természeti Területek célprogramja, 
• képzési, kutatási-fejlesztési, szaktanácsadási és demonstrációs programok. 

A felsorolt célprogramokat két fő típusba sorolták, melyek jellemzői az NVT célprogramjainak is 
megfelelnek. Az első fő típust az úgynevezett horizontális vagy országos célprogramok alkotják, amelyek a 
hazai mezőgazdasági földhasználat teljes területére kiterjednek. Ezen programok célkitűzése, hogy 
támogatást nyújtsanak a különféle földhasználati ágakban a környezetbarát termelési, gazdálkodási 
eljárásoknak, így elősegítsék a magyar agrárgazdaság új, hosszú távon is fenntartható és versenyképes 
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fejlődési modelljének kialakulását. A célprogramok másik fő típusát az úgynevezett zonális vagy térségi 
célprogramok adják, amelyek az adott térség környezet- és természetvédelmi szempontú mezőgazdasági 
földhasználatát segítik, hozzájárulva az egyes térségek adottságaikhoz illeszkedő gazdálkodási formák 
elterjedéséhez, a tájgazdálkodás kialakulásához, a terület környezeti, természeti értékeinek megőrzéséhez és 
fejlesztéséhez. A zonális célterületek közé olyan térségek tartoznak, amelyek természetvédelmi, talajvédelmi 
vagy vízvédelmi szempontok miatt valamilyen speciális mezőgazdasági hasznosítást és gazdálkodási 
módszereket igényelnek. Az említett térségi célprogramok hálózatot alkotnak, így kialakulhatott az Érzékeny 
Természeti Területek (ÉTT) hálózata [Ángyán et al.(szerk.), 1999]. A Nemzeti agrár-környezeti Program 
támogatására a 2002. évi agrártámogatási keretből az agrártárca önálló soron 2,2 milliárd Ft-ot, a 
környezetvédelmi tárca pedig 0,3 milliárd Ft-ot különített el. 2003-ban a támogatásra elkülönített összeg 4,5 
milliárd forintot tett ki. Az Érzékeny Természeti Területek támogatására mindkét évben a fennálló keret 
csaknem 30%-át költötték. A területi arányok alapján a legnagyobb érdeklődés mindkét évben a 
gyephasznosítási célprogram, az ökológiai gazdálkodási célprogram és az ÉTT célprogram iránt mutatkozott 
[NVT, 2004]. A 2002-es és 2003-as pályázati eredményeket a 3. táblázat tartalmazza. 
3. táblázat: Az NAKP célprogramjainak nyertes pályázati eredményei 2002/2003 [NVT (2004),  FVM] 

2002 2003 Összesen 2002 2003 Összesen  Célprogramok 
(ha) (db) 

Agrár-környezetgazdálkodási  
alapprogram  4 889 9 967 14 856 44 93 137

Integrált gazdálkodási célprogram 2 125 10 923 13 048 298 1 023 1 321
Ökológiai gazdálkodási célprogram  33 098 26 559 59 657 550 586 1 136
Gyephasznosítási célprogram  64 229 25 119 89 348 1 139 533 1 672
Vizes élőhely célprogram 15 780 1 203 16 983 86 14 100
ÉTT célprogram 20 774 19 237 40 011 321 403 724
Zonális kísérleti célprogram 0 729 729 0 24 24
Összesen 140 894 93 737 234 631 2 438 2 676 5 114

A területalapú agrár-környezetgazdálkodási célprogramok előírásainak végrehajtásához illetve egyes agrár-
környezetgazdálkodási célokat szolgáló tevékenységek megvalósításához egyéb agrár-
környezetgazdálkodási támogatást is igénybe vehettek a pályázók, úgymint: 

• ökológiai és extenzív állattartás támogatása, valamint egyes agrár-környezetgazdálkodási 
célprogramok végrehajtásához kapcsolódó állattartási előírások betartásának elősegítése, 

• agrár-környezetgazdálkodási bemutató-gazdaságok kialakítása illetve azok működési 
költségeihez való hozzájárulás, komplex agrár-környezetgazdálkodási (kísérleti) mintaprojektek 
indítása 

• agrár-környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó egyes fejlesztési feladatok megvalósítására. 

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program területalapú támogatásainak igénybevételéhez a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium minden évben pályázatot hirdetett. Az NAKP pályázatok 
elbírálásának rendszere jelentősen eltért az eddigi magyar gyakorlattól, mert normativitást vitt azok 
megítélésébe: az egyes célprogramok külön-külön 100 pontos EU-konform rendszer alapján lettek elbírálva.  

EU csatlakozásunk után, 2004-től az NAKP célprogramjai bizonyos módosításokkal beépültek az Nemzeti 
Vidékfejlesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási intézkedésébe. Az átállás az új rendszerre úgy történt, 
hogy 2003-ban a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 2002-ben nyertes pályázói választhattak: 
kilépnek a nemzeti programból és az NVT agrár-környezetgazdálkodási támogatásban vesznek részt, vagy 
maradnak a nemzeti programban, folytatva az 5 éves támogatási szerződést. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 
rendszerét a következő alfejezet tekinti át. 

2.4.2 A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) programjai 

2004-től a tagországoknak Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) keretében kell kidolgozniuk fejlesztési 
célkitűzéseiket és prioritásaikat ahhoz, hogy igénybe vehessék a Strukturális Alapok támogatásait. Az NFT-
ben összefoglalt célokat ágazati és regionális Operatív Programok (OP), illetve azokon belül az 
intézkedések-alintézkedések tartalmazzák. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseket két 
programdokumentum foglalja össze, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) és az Agrár- és 
vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP), de az NVT az NFT számos egyéb céljához, így több más 
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Operatív Programjához is kapcsolódik. 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 szabályait a 150/2004. 
(X. 12.) FVM rendelet, és annak módosításai írják elő. 

Az NVT kijelöli a vidéki térségek fenntartható fejlődését szolgáló célokat, prioritásokat, valamint 
tartalmazza az egyes intézkedések céljait, az intézkedések keretében támogatható tevékenységeket, a 
támogatás igénybe vételének feltételeit és végrehajtásának részletes szabályait is. Az NVT horizontálisan az 
ország egész területére alkalmazható, azonos feltételekkel. Ez alól kivételt képeznek a zonális agrár-
környezetgazdálkodási célprogramok (ÉTT) célterületei és a kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodók 
számára biztosított kompenzációs támogatás célterületei. Az NVT célkitűzések megvalósításának eszközei 
több intézkedésen keresztül valósulnak meg, amelyek a következők: 

• agrár-környezetgazdálkodás 
• kedvezőtlen adottságú területek támogatása 
• az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés 

elősegítése: 
• mezőgazdasági területek erdősítése 
• korai nyugdíjazás 
• szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása 
• termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása 
• technikai segítségnyújtás [NVT, 2004]. 

Az egyes intézkedések rövid leírását a 2. melléklet tartalmazza. Az NVT intézkedéseinek végrehajtási rendjét 
(ellenőrzés, támogatás igénylése és folyósítása) a 3. mellékletben részletezem. Kutatásom szempontjából 
különösen fontos az agrár-környezetgazdálkodás intézkedés, mert ez tartalmazza az Érzékeny Természeti 
Területek célprogramot is, ezért a továbbiakban csak ezzel az intézkedéssel foglalkozom. 

2.4.3 Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés (AKG) 

2.4.3.1 Célprogramok és célprogram-kombinációk 

Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés számos, különböző szintű vállalásokat feltételező célprogramon 
keresztül kerül megvalósításra, az alábbi csoportokban [NVT, 2004]: 

• szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport  
• gyepterületek agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport  
• ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport  
• kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport  
• vizes élőhelyekhez kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport  
• extenzív állattartáshoz kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport 

A pályázható agrár-környezetgazdálkodási rendszerek összefoglaló táblázatát a 4. melléklet tartalmazza. Az 
intézkedés operatív céljai a következők: 

• Agrár-környezetgazdálkodási alapprogramok: gazdálkodók ösztönzése környezetbarát 
gazdálkodási gyakorlat alkalmazására valamennyi földhasználati típusban. 

• Integrált növénytermesztési célprogramok: gazdálkodók ösztönzése integrált gazdálkodási 
módszerek alkalmazására, különös tekintettel a növényvédő szerek és műtrágyák optimalizált 
használatára és a helyes gyakorlatnak megfelelő gazdálkodás minden rendelkezésre álló 
eszközének alkalmazására. 

• Ökológiai gazdálkodási célprogramok: gazdálkodók ösztönzése a gazdaságuk ökológiai 
gazdálkodássá történő átállítására. 

• Érzékeny Természeti Területek célprogramjai: gazdálkodók ösztönzése speciális gazdálkodási 
módszerek alkalmazására, amelyek közvetlen célja a természeti értékek megőrzése a kijelölt 
területeken. 
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• Kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási célprogramok: gazdálkodók ösztönzése olyan 
gazdálkodási gyakorlat kialakítására és alkalmazására, amely segít az erózió elleni védekezésben, 
a biológiai sokféleség és a tájkép megőrzésében. 

Egy gazdaságon belül több agrár-környezetgazdálkodási célprogram megvalósítása is támogatható, azonban 
egy mezőgazdasági parcellára csak egy agrár-környezetgazdálkodási célprogram alapján igényelhető 
támogatás. Egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramokhoz kiegészítő, szintén területalapú agrár-
környezetgazdálkodási támogatás is igényelhető (4. táblázat). Egy állategyedre csak egy agár-
környezetgazdálkodási (állatlétszám-alapú) célprogram alapján igényelhető támogatás [NVT, 2004] 
4. táblázat: A lehetséges célprogram kombinációk [ NVT (2004),  FVM] 

Kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási
célprogramok Célprogramok 

szántóföldi alapprogram 

integrált növénytermesztés (szántó) 

ökológiai gazdálkodás (szántó) 

integrált ültetvény termesztés 

Erózió elleni védekezés 

ökológiai ültetvény termesztés 
Füves mezsgye az összes szántóföldi célprogram 
Cserjeirtás  összes gyepgazdálkodási célprogram 

2.4.3.2 Az Érzékeny Természeti Területek célprogramjai 

Az ÉTT programokra vonatkozó jelenlegi előírásokat különböző természetvédelmi szakértők és a Nemzeti 
Park Igazgatóságok illetékes munkatársai alakították ki a korábbi agrár-környezetvédelmi programok 
(NAKP) tapasztalatai alapján. A programok számos elemének célja a tájhasználat/tájvédelem a valaha 
hagyományos gazdálkodási módszerek újbóli bevezetésével, amelyek a védett értékek többségét létrehozták 
Magyarországon. A különböző kötelezettségek végrehajtásának biztosítania kell azon élőhelyek kezelését 
(esetenként a NATURA 2000 részeként is) amelyek jelentős pozitív hatással vannak a biológiai sokféleség 
magyarországi fejlődésére.  

A célprogramok a pályázó területek művelési ágától függően jelenleg két nagy csoportra oszthatók: 
• Szántóföldi művelési célprogramok 

o Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal  
o Szántóföldi növénytermesztés madár élőhelyfejlesztési előírásokkal  
o Lucernatermesztés túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal  
o Szántóföldi növénytermesztés élőhelyfejlesztési előírásokkal  

• Gyepgazdálkodási célprogramok 
o Gyepgazdálkodás túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal  
o Gyepgazdálkodás haris élőhelyfejlesztési előírásokkal  
o Gyepgazdálkodás élőhelyfejlesztési előírásokkal  
o Gyeptelepítés  

A programkiírás olyan szinten területspecifikus, hogy az egyes célprogramok azokon a területeken vehetők 
igénybe, melyeket a kiírásban meghatároztak (pl. a szántóföldi növénytermesztés túzok élőhelyfejlesztési 
előírásokkal célprogramban Dévaványa, Békés-Csanádi sík, Mosoni-sík, Hevesi-sík, Dunavölgyi-sík, és a 
Borsodi-Mezőség ÉTT gazdálkodói vehetnek részt), ennek részleteit az 5. melléklet mutatja be. A 
programkiírás egyéb feltételeket is meghatároz az egyes célprogramokra, melyek rövid jellemzése a 6. 
mellékletben található. Az ÉTT célprogramok kombinálhatók más agrár-környezeti célprogramokkal: 
szántóföldeken a „füves mezsgye”, gyepterületeken a „cserje irtás” kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási 
célprogramok támogatásai is igényelhetőek, amennyiben az azokban szereplő jogosultsági kritériumoknak 
megfelel a terület. 
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2.4.3.3 Az ÉTT program finanszírozása 

EU csatlakozásunk óta két nagy támogatáscsoportot különböztethetünk meg az agrártámogatások 
rendszerében: a piacszabályozási támogatásokat (ide tartoznak a közvetlen területalapú termelői támogatások 
is, amelyeket az EU finanszíroz), és a struktúra-szabályozási támogatásokat (az AVOP és az NVT alá 
sorolandó támogatások – ezek igénylik a társfinanszírozást a magyar költségvetésből).  

Az NVT agrár-környezetgazdálkodási kifizetései nem zárják ki, hogy egyidejűleg ugyanazon területre a 
területalapú támogatások is igényelhetők legyenek. Így tehát az Érzékeny Természeti Területeken 
gazdálkodók egyidejűleg, ugyanazon területre az alábbi területalapú támogatásokat igényelhetik 
(természetesen amennyiben a kérelmező a jogosultsági feltételeknek megfelel):  

• az EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott adott évi egységes területalapú támogatás;  
• az EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz 

kapcsolódó adott évi kiegészítő nemzeti támogatás (top-up);  
• a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai 

Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia részlege társfinanszírozásában 
megvalósuló Kedvezőtlen Adottságú Területek kompenzációs támogatás.  

A felsorolt támogatások közül az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések és a KAT kompenzációs 
kifizetések éves fix összeggel igényelhetők, míg a SAPS és a top-up támogatások „visszaosztásos” 
rendszerrel működnek, azaz: a finanszírozásra évente rendelkezésre álló pénzösszeget kell az igénylők 
számától függően felosztani. Az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetében a gazdálkodó a 
vállalás előírásaitól függően hektárra vagy számosállatra vetített kifizetést kap, melynek összegét évente 
hozzáigazítják az infláció mértékéhez.  

Az Érzékeny Természeti Területek célprogramok kifizetési összegeinek hazai számítási módszere négy 
alappillérre épül. A módszer az adott ÉTT programcsomag intézkedéseit vizsgálja meg abból a szempontból, 
hogy az intézkedés kiváltott-e bevétel növekedést vagy csökkenést, költség csökkenést vagy többletkiadást. 
A kifizetések a kieső bevétel és a többlet költségek szintjén kerültek kiszámításra, a felsőbb szintek 
előírásainak teljesítéséért magasabb kifizetési összeg jár. A kifizetés a gazdasági versenyhátrányok 
kiegyenlítésén túl 20 % prémiumot is tartalmazhat a kedvező környezeti hatások ellenértékeként, 
versenyképessé téve ezzel a természetkímélő gazdálkodási módok alkalmazását, de ösztönző prémium 
mégsem került alkalmazásra az összegek megállapításánál (5. táblázat). 
5. táblázat. Az Érzékeny Természeti Területek célprogramjainak támogatási összegei 2004-ben. [ NVT (2004), FVM] 

Érzékeny Természeti Területek célprogramjai Támogatás (Ft/ha) 
Szántóföldi művelési célprogramok 

Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal 64 000 
Szántóföldi növénytermesztés madár élőhelyfejlesztési 
előírásokkal 52 000 

Lucernatermesztés túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal 68 000 
Szántóföldi növénytermesztés élőhelyfejlesztési előírásokkal 49 000 

Gyepgazdálkodási célprogramok 
Gyepgazdálkodás túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal 32 000 
Gyepgazdálkodás haris élőhelyfejlesztési előírásokkal 28 000 
Gyepgazdálkodás élőhelyfejlesztési előírásokkal 25 000 
Gyeptelepítés 75 000 

AKG támogatásban 2004-ben 24,4 ezer gazdálkodó részesült 1,65 millió hektár összterületen. Ez az adat az 
intézkedés népszerűségét és szükségességét támasztja alá. Az AKG programok által lefedett területek a 
mezőgazdaságilag hasznosított területeknek ezáltal már több, mint 25%-át teszik ki, mely már uniós 
szinten is magas arányt képvisel [Csonka et al., 2006]. 

2.4.3.4 Kedvezményezettek köre és a jogosultság feltételei 

Az agrár-környezeti intézkedés keretében támogatásra jogosult minden természetes és jogi személy, aki 
Magyarországon regisztrációval, valamint magyarországi mezőgazdasági tevékenységből származó 
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jövedelemmel rendelkezik, a támogatási kérelem által érintett területeit a célprogramban előírtaknak 
megfelelően hasznosítja legalább 5 éven keresztül (a hosszú távú területpihentetés esetén 20 évig). Az egy 
célprogramba bevitt földterület méretének el kell érnie a célprogramonként meghatározott minimálisan 
támogatható terület nagyságot (de az egyes mezőgazdasági parcellák területe el kell hogy érje a 0,3 hektárt). 

Állatlétszám alapú célprogramok esetében az egy célprogramba bevitt állatok számának el kell érnie a 
célprogramonként meghatározott minimálisan támogatható állatlétszámot. Szarvasmarha, juh, kecske tartása 
esetén a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 
Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet szerinti előírásokat a gazdálkodónak teljesítenie kell, 
egyéb állatfajok esetében pedig teljesülnie kell az egyes célprogramokban külön meghatározott feltételek. 

Emellett a gazdálkodó a gazdaság teljes területén köteles betartani a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” 
előírásait.  

Az Érzékeny Természeti Területeken gazdálkodóknak egyéb feltéteknek is meg kell megfelelniük: 
• a kijelölt ÉTT határain belül legalább 1 hektár egybefüggő saját tulajdonú vagy bérelt szántó 

vagy gyep művelési ágú termőfölddel kell rendelkezni (vagy bérelni) és azon gazdálkodni, 
• Vállalniuk kell a „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” és a „Helyes Gazdálkodási 

Gyakorlat” elő-írásainak betartását gazdaságuk teljes területén, 
• valamint a gazdálkodó a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételétől számított 30 

napon belül köteles bejelentkezni a támogatott terület elhelyezkedése szerint illetékes Nemzeti 
Park Igazgatóságnál [NVT, 2004].  

Minden támogatott minden gazdálkodási évben egyszer köteles a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium által szervezett agrár-környezetgazdálkodási oktatási képzésen részt venni. A programokban 
való részvétel a gazdálkodók számára önkéntes, a gazdaság központjának elhelyezkedése a jogosultságot 
nem befolyásolja. Amennyiben a támogatást nem a tulajdonos veszi igénybe, akkor a bérlőnek olyan 
nyilatkozattal kell rendelkeznie, melyben a föld tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a földhasználó a 
támogatható területre a támogatási időszak teljes időtartamára a rendeletben foglaltak teljesítésére 
kötelezettséget vállaljon. A vállalt kötelezettségeket érintő változások (területnövekedés, célprogram 
módosítás, vállalt kötelezettségek átruházása) tekintetében a vonatkozó 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 11. 
§-a ad iránymutatást [NVT, 2004]. 

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás (így az Érzékeny Természeti Területek célprogram esetében is), 
valamint a Kedvezőtlen Adottságú Területek támogatása esetében a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat 
előírásai a gazdálkodási előírások részét képezik, melyeket a gazdálkodó a támogatási időszak alatt 
gazdasága teljes területén köteles betartani. A Helyes Gazdálkodási Gyakorlathoz megfogalmazott 
követelmények listáját Magyarországon a 4/2004. (I. 23.) FVM rendelet valamint annak módosításai 
(16/2005 (III.8). FVM rendelet) tartalmazzák (rendelet az egyszerűsített területalapú támogatások és a 
vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", 
illetve a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáról). A Helyes Gazdálkodási 
Gyakorlat előírásai az alábbi 12 szempont szerint foglalhatók össze: 

• A szántóföldi növénytermesztés előírásai. 
• A gyepgazdálkodás előírásai. 
• A tápanyag-gazdálkodás előírásai. 
• A növényvédelem előírásai. 
• A természet- és tájvédelem előírásai. 
• Az állattartás előírásai. 
• A talajerózió előírásai. 
• A talaj szervesanyag-tartalmának előírásai. 
• A talajszerkezet előírásai. 
• A művelés minimális szintjének előírásai. 
• A gazdaság területének rendben tartása. 
• A kötelező nyilvántartások. 
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A lista hatályban lévő nemzetközi és hazai környezetvédelmi jogszabályok előírásain alapul (pl. 
nitrátrendelet, felszíni- és felszín alatti vizek védelme, stb.), tehát az előírások egyébként is kötelezően 
betartandóak lennének törvényi erejüknél fogva. Fontos eleme a rendeletnek, hogy a mezőgazdasági termelő 
a helyes gazdálkodási gyakorlatra vonatkozó előírások teljesítésének ellenőrzése érdekében a mezőgazdasági 
parcellán végzett tevékenységekről gazdálkodási naplót köteles vezetni. A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat 
alkalmazása olyan feltételrendszer, amelynek teljesítéséért a gazdálkodók nem kapnak külön térítést. Az 
előírások betartását helyszínen is ellenőrzik. Ha a támogatott az előírásokat részben vagy teljes egészében 
nem tartja be, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az előírások megsértésének alapján szankciókat 
alkalmaz [NVT, 2004]. 
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3 A KUTATÁS TERMÉSZETVÉDELMI ÉS TÉRINFORMATIKAI HÁTTERE  

3.1 A HAZAI TERMÉSZETVÉDELEM TERÜLETI KATEGÓRIARENDSZERE 

Disszertációm bevezetőjében utaltam arra, hogy a magyar természetvédelemben kiemelkedő a 
mezőgazdasági területek jelentősége, hiszen védett területeink mintegy 40%-a mezőgazdasági művelés alatt 
áll [Márkus-Nagy-Tóth, 1998]. Gyakran nem „felhőtlen” a kapcsolat a védett területen gazdálkodók és a 
természetvédelmet felügyelő hatóság között, pontosan azért, mert a természetvédelem szűkös anyagi forrásai 
miatt nem tudja kompenzálni a szigorú gazdálkodási megszorításokból adódó bevételkieséseket. Ugyanakkor 
a bevezetőben szó volt arról is, hogy paradox módon a természetvédelmi szerveknek sok esetben nem áll 
rendelkezésre elegendő anyagi erőforrás és munkaerő e területek megfelelő mezőgazdasági kezelésére, 
éppen ezért sok esetben nem is képesek jobban kezelni a területeket, mint a helyi gazdálkodók. Ezt a 
helyzetet részben megoldani látszik a Natura 2000 kifizetési rendszer bevezetése, mert a kijelölt területek a 
jogi oltalom alatt álló területek jelentős részét (39%) lefedik, így a Natura 2000 területekkel együtt hazánk 
területének csaknem 21%-a kerül valamilyen formában természetvédelmi oltalom alá [www.kvvm.hu].  

Tudnunk kell, hogy Magyarország természetvédelmi szempontból előkelő helyen áll az Unióban, hiszen már 
a csatlakozás előtt is számos nemzetközi természetvédelmi egyezménynek volt részese. Ezek közül lássuk itt 
a legjelentősebbeket: 

• egyezmény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről különösen, mint a vízimadarak tartózkodási 
helyéről (Ramsar, 1971)  

• egyezmény a világ kulturális és természeti örökségének védelméről (Világörökség egyezmény, 
Párizs, 1972) 

• egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről 
(CITES) (Washington, 1973 ) 

• egyezmény az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről (Bern, 
1979) 

• egyezmény a vándorló vadon élő állatfajok védelméről (Bonn, 1983)  
• egyezmény a biológiai sokféleség megőrzéséről (Rio de Janeiro, 1992) 
• Klíma egyezmény + Kiotói jegyzőkönyv- ENSZ keretegyezmény a klímaváltozásról; Kiotói 

Jegyzőkönyv (Rio de Janeiro 1992., Kyoto 1997) 

Utalnom kell azonban arra is, hogy a természetvédelmi kezdeményezek térhódításának eredményeképpen 
számos természetvédelmi, vagy természetvédelmi jellegű kategória alakult ki Magyarországon és Európa 
más tagországaiban is. Hazánkban az egymással is átfedő kategóriarendszer lassan áttekinthetetlenné válik, 
ezért elkerülhetetlennek látszik a különböző területei kategóriák egységes rendszerbe foglalása. Ennek 
alapját, legszélesebb báziskategóriáját a HNV területek jelenthetik. 

Az Európai Unióban jelenleg kidolgozás alatt áll egy olyan lehatárolási módszertan kidolgozása, amely 
segítségével feltérképezhetők ezek a „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek (HNV) a pán-
európai régióban. Az Unió a biodiverzitás csökkenésének megállítása érdekében olyan természetvédelmi és 
agrár-környezetvédelmi eszközökkel szeretné e területek védelmét biztosítani, amelyek a tagországokban 
már működnek. A hazai természetvédelmi kategóriarendszer azonban meglehetősen bonyolult. Ezt 
bizonyítandó a teljesség igénye nélkül röviden bemutatom mindazon területi kategóriákat, amelyek ma 
hazánkban mezőgazdasági vagy természeti területen a biodiverzitás védelmének szolgálatában állnak.  
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt) szerint a védett természeti 
területek és értékek – a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi jelentőségüknek 
megfelelően – lehetnek országos jelentőségű védett természeti területek, értékek vagy helyi jelentőségű 
védett természeti területek, értékek (természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban 
természetközeli állapotok jellemeznek). 

Az első csoportba tartoznak 

• az egyedi jogszabállyal védett, országos jelentőségű természeti területek, úgymint 

o nemzeti park (természeti adottságaiban lényegesen meg nem változott, nagyobb kiterjedésű 
terület, elsődleges rendeltetése a különleges jelentőségű, természetes növény- és állattani, 
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földtani, víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai sokféleség és 
természeti rendszerek zavartalan működésének fenntartása, az oktatás, a tudományos kutatás 
és a felüdülés elősegítése); 

o tájvédelmi körzet (jellegzetes természeti, tájképi adottságokban gazdag, nagyobb, általában 
összefüggő terület, tájrészlet, és elsődleges rendeltetése a tájképi és a természeti értékek 
megőrzése, és alkalmas arra, hogy az ember természetes és művi környezetét egységes 
keretben, harmonikusan fejleszthessük); 

o természetvédelmi terület (jellegzetes és különleges, természeti értékekben gazdag, kisebb 
összefüggő terület, elsődleges rendeltetése egy vagy több természeti érték, illetve ezek 
összefüggő rendszerének a védelme, jellege szerint lehet: földtani, víztani, növénytani, 
állattani, tájképi, kultúrtörténeti és egyéb); 

o természeti emlék (valamely különlegesen jelentős egyedi természeti érték, képződmény és 
annak védelmét szolgáló terület, pl.: védett forrás, víznyelő, kunhalom, földvár); 

• a törvény erejénél fogva (ex lege) védett természeti területek (természetvédelmi területnek 
minősülő lápok, szikes tavak, természetvédelmi emléknek minősülő források, víznyelők, 
kunhalmok, földvárak) és az ex lege védett természeti értékek (barlangok).  

A második csoportba tartoznak a helyi jelentőségű természeti területek: 
• természetvédelmi terület (pl. hegyek, kőfejtők, tavak, stb.) 
• természeti emlék (parkok, udvarok, templomkertek, arborétumok, történelmi, vagy botanikus 

kertek, fasorok, stb.) 

Ma már 10 nemzeti park, 36 tájvédelmi körzet és 142 természetvédelmi terület található Magyarországon, 
ami több mint 900.000 hektár védett területet jelent. A védett értékek felügyeletét 10 Nemzeti Park 
Igazgatóság és 12 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség látja el, amelyek 
illetékességi-működési területe az egész országot lefedi (Tvt). 

A felsoroltak mellett a Tvt egyéb természetvédelmi kategóriákat is megkülönböztet, úgymint: 
• natúrpark: olyan természeti és tájképi értékekben gazdag, nagy kiterjedésű kultúrtáj, amelynek 

hosszú távú fenntartását a természet és az épített környezet összehangolt fejlesztése jelenti; célja 
a vidékfejlesztés és értékvédelem mellett a környezeti nevelés, a turizmus fejlesztése és a térség 
szervezeteinek integrált támogatása [http://arboretum.lap.hu/]; 

• bioszféra rezervátum (BR): olyan területek, ahol megőrizzük a jelen és a jövő emberi 
nemzedékek számára a különböző természetes és természeteshez közelálló ökológiai 
rendszereket, ezeken belül a növény- és állatfajokat és azok génkészleteit; Magyarországon 
jelenleg 5 bioszféra rezervátum létezik: Hortobágyi BR, Kiskunsági BR, Fertő-tó BR, Aggteleki 
BR, Pilisi BR [www.unesco.hu]; 

• erdőrezervátum: védett erdőterület, ahol minden emberi tevékenységet végérvényesen 
beszüntetnek annak érdekében, hogy az erdő természetes folyamatai zavartalanul és hosszú távon 
érvényre juthassanak és azok megismerhetővé, tanulmányozhatóvá váljanak; a hazai hálózat ma 
63 erdőrezervátumot foglal magába [ http://www.erdorezervatum.hu]; 

• ökológiai hálózat: egyes védett természeti területek, valamint egyes védett természeti területek 
védőövezete, közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek, Érzékeny 
Természeti Területek és természeti területek ökológiai (zöld) folyosókkal biztosított biológiai 
kapcsolatainak egységes elnevezését jelenti;  

• ökológiai (zöld) folyosó: a természeti és természetközeli területek között, a biológiai kapcsolatot 
biztosító vagy ezt elősegítő területek, sávok és mozaikok láncolata. 

Tájvédelem terén a Tvt megkülönbözteti az „egyedi tájérték” kategóriát 
• egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi 

tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, 
tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. Lehet 
kultúrtörténeti érték (pl. út, malom, emléktábla, stb.) és természeti képződmény (fa, morotva, 
dolinató, kilátópont, stb.). 
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Az európai- és világjelentőségű természetvédelmi egyezmények kapcsán Magyarországon is lehatárolásra 
kerültek a következő területi kategóriák is: 

• Ramsari területek (hivatalos néven „a nemzetközi jelentőségű vizes területekről, különösen, mint 
a vízimadarak élőhelyeiről” egyezmény alá eső területek). Ez az egyezmény a természetvédelmi 
államközi megállapodások legrégebbike. Az egyezmény legfontosabb célja a vizes élőhelyek 
megőrzése, fenntartható vagy bölcs hasznosításuk elősegítése és az erre vonatkozó megfelelő 
jogi, intézményi és együttműködési keretek biztosítása. Jelenleg 23 hazai vizes élőhely található a 
Ramsari Jegyzéken, összesen 180 000 hektár kiterjedéssel. [www.natura.2000.hu]. 

• Nemzetközi jelentőségű madárélőhelyek (International Bird Area, IBA) kijelölése a világ 
madárvédő szervezeteinek közös kísérlete arra vonatkozóan, hogy közös alapelvek alapján 
meghatározzanak egy olyan ökológiai hálózatot, ami - ha megfelelő védelemben részesül - 
biztosíthatja a Föld madárfajainak fennmaradását [www.mme.hu]. Sok madárfaj védelme 
hatékonyan biztosítható – legalábbis életciklusuk egy adott időszakában – a számukra 
kulcsfontosságú, meghatározott számú területek védelmén keresztül, ahol a madarak 
koncentrálódnak. A kiválasztott IBA területek a fajok egész elterjedési területét behálózó 
hálózatot hoznak létre. [www.natura.2000.hu].  

• Natura 2000 területek: Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő 
európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő 
állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és 
hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. 
Magyarországon közel 1 970 000 hektárnyi területet jelöltek ebbe a kategóriába, így 
Magyarország területének mintegy 21 %-a kerül valamilyen formában természetvédelmi oltalom 
alá. 

Mezőgazdasági területek vonatkozásában, az agrár-környezetgazdálkodási támogatási és kifizetési 
rendszeren belül két olyan területei kategóriát emelnék ki, amely igen nagy természetvédelmi és 
környezetvédelmi jelentőségű ma hazánkban: 

• Érzékeny Természeti Területek: e területek rendszere a hazai agrár-környezetgazdálkodási 
támogatási rendszer kiemelkedő elemét képezik. Olyan extenzív művelés alatt álló területek 
tartoznak ide, amelyek a természetkímélő gazdálkodási módok megőrzését, fenntartását, ezáltal 
az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség fennmaradását, a tájképi és kultúrtörténeti értékek 
megóvását szolgálják. Az e területeken gazdálkodók kifizetést kapnak a gazdálkodási előírások 
betartása esetén.. 

• Kedvezőtlen Adottságú Terület: az Európai Unió agrártámogatási és vidékfejlesztési 
rendszerének jelentős eleme. Olyan területek jelölhetők a rendszerbe, amelyeken az ott 
gazdálkodók környezeti hátrányok (klíma, tengerszint feletti magasság, talajadottságok, stb.) 
miatt nem versenyképesek a piacon, de a környezet védelme vagy javítása, a tájjelleg megóvása, 
a térség idegenforgalmi vonzerejének megőrzése stb. gazdálkodási tevékenységet kell 
folytatniuk. A területek lehatárolása után a támogatás alanyi jogon jár. 

Már ebből a rövid, definiíciószerű áttekintésből is jól látható, hogy e természetvédelmi és agrár-
környezetgazdálkodási területi kategóriák meglehetősen nagy átfedést mutatnak. Megérettnek minősíthető 
tehát a helyzet arra, hogy ezeket összehangoljuk, egységesített kategóriarendszerhez illesztve dolgozzuk ki a 
különböző területei zónák földhasználati, gazdálkodási, illetve természetvédelmi kezelési stratégiáját, 
gazdálkodási rendszerét. Munkám az ennek alapját szolgáló „Magas Természeti Értékű” területek 
magyarországi lehatárolásának, valamint a meglévő területi alapkategóriákkal való kapcsolatának feltárását 
célozza. 
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3.2 A MAGAS TERMÉSZETI ÉRTÉKŰ TERÜLETEK RENDSZERE EURÓPÁBAN 

3.2.1 A „Magas Természeti Értékű” területek típusai, és szerepük mezőgazdasági területek 
biodiverzitásának megőrzésében 

Európában a természeti és kulturális örökségéből adódóan kialakult változatos mezőgazdasági művelési 
módok a mezőgazdasági területeken az élőhelyek széles skáláját teremtették meg számos növény és állatfaj 
számára. A veszélyeztetett és érzékeny fajoknak durván kétharmada mezőgazdasági területeken fordul elő 
[Tucker-Heath, 1994] (EU 15 adat), ami azt mutatja, hogy a mezőgazdasági területek biodiverzitása nagy 
nyomás alatt áll, és a megfelelő mezőgazdasági gyakorlat fenntartása kulcskérdés a biodiverzitás megőrzése 
szempontjából. Valószínűleg ha az újonnan csatlakozott államok ide vonatkozó adatai is rendelkezésre 
állnának az arány pozitív irányba nőne (de semmiképp sem csökkenne, hiszen Kelet- és Közép-Európa 
mezőgazdaságát extenzívebb földhasználati formák jellemzik mint Nyugat-Európáét, és a magas 
biodiverzitás alacsony mezőgazdasági inputtal jár együtt, ami szintén jobban jellemzi ezt a régiót, mint 
Nyugat-Európát [Hoogeveen et al. (szerk.), 2004]. 

A HNV területek fogalmát Baldock vezette be az alacsony ráfordítású mezőgazdasági rendszereket vizsgáló 
publikációiban [Baldock et al. 1993, 1994], és ezeket a rendszereket alacsony számosállat-számmal, 
alacsony műtrágya és növényvédő szer felhasználással valamint munkaerő igényességgel jellemezte. 
Megállapítja azt is, hogy a HNV területek fennmaradását leginkább két merőben ellentétes dolog fenyegeti, 
az intenzifikáció vagy a művelés felhagyása.  

Az Európai Környezeti Ügynökség (EEA) és az Egyesült Nemzeti Környezeti Program (UNEP) közös 
tanulmányban tette közzé a „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területekre vonatkozó kutatásait 
[Hoogeveen et al. (szerk.), 2004]. Ebben a HNV területeket a következőképpen definiálják: 

 „A „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek azokat az európai területeket jelentik, 
ahol a mezőgazdasági hasznosítás a fő (általában a domináns) földhasználati forma, és ahol ez 
a mezőgazdasági hasznosítás támogatja a nagy faj- és élőhely diverzitást, az európai 
természetmegőrzési szempontok alapján fontosnak ítélt fajok jelenlétét, vagy mindkettőt.” 

Előzetes becslések szerint az európai vidéki területek 15-25%-a sorolható e kategóriába. A legnagyobb 
területek közép-, és dél-európában találhatók. Andersen [2003] a HNV területeket a következő csoportokba 
sorolja különböző indikátorok alapján (EU 15 adat): 

• 1. típus: jelentős természetközeli vegetációval bíró területek (a CORINE felszínborítási 
adatbázis6, és farmszintű gazdasági adatok alapján (Farm Accountancy Data Network, FADN7) 
lehatárolva) 

• 2. típus: dominánsan alacsony ráfordítással fenntartott, vagy mozaikos (félig természetes és 
művelt területek váltakozása) terület, sok kis tájelemmel (a CORINE felszínborítási adatbázis, és 
farmszintű gazdasági adatok alapján lehatárolva). A kategórián belül a termelés, ráfordítás és 
működési jellegzetességek alapján végzett csoportosítás a következő: 

o HNV növénytermesztési rendszerek: alacsony intenzitású rendszerek, esetenként 
állattartással, de nem ez utóbbi a fő bevételi forrás 

o HNV állandó növénytermesztési rendszerek: alacsony ráfordítású olívaültetvények, egyéb 
ültetvények. 

o HNV legeltetéses kültéri állattartó rendszerek: szarvasmarha, birka, kecske, akár közös 
földeken legeltetve 

                                                 
6 Coordination of Information on the Environment (CORINE): az EU digitális felszínborítási adatbázisa, mely öt csoportba rendezett 
kategóriákat tartalmaz: mesterséges felszínek, mezőgazdasági területek, erdők és természetközeli területek, vizenyős területek, vizek. 
Célja kvantitatív, megbízható és összehasonlítható felszínborítási információ biztosítása az EU területére, melyeken keresztül a 
felszínborítás és annak változásának ismerete segíti az összehangolt európai környezeti politika kialakítását (www.fomi.hu/CORINE) 
7 Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózat—az EU tagállamainak harmonizált adatgyűjtési és információs rendszere, amely a 
közös agrárpolitika keretében hozott intézkedések megalapozására és ellenőrzésére szolgál. Ennek érdekében a rendszer 
információkat szolgáltat a mezőgazdasági vállalkozások jövedelméről és vagyoni-pénzügyi helyzetéről. (Kovács-Keszthelyi, 1998) 
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o HNV állandó gyepgazdálkodási rendszerek: szarvasmarha, birka, kecske, ahol a fő 
takarmányforrást állandó gyepterületek jelentik 

o HNV takarmánytermesztő és legeltető állattartó rendszerek: szarvasmarha, juh és kecske 
esetében, ahol a fő takarmányforrás termesztett növény 

o Egyéb HNV rendszerek: elsősorban alacsony intenzitású sertés és baromfitartó rendszerek. 

• 3. típus: ritka madárfajok fennmaradását, európai vagy világjelentőségű populációk illetve azok 
részeinek fennmaradását támogató mezőgazdasági területek (csak eloszlás adatok alapján 
meghatározható farmtípus, ezt csak költő madarak esetében tudták elvégezni) 

Az EEA/UNEP tanulmány megállapítja, hogy a művelt területek, mint a mezőgazdasági területhez kötött 
vadon élő állat és növényfajok élőhelyeinek (és maguknak a fajoknak) a helyi védelme - a madárvédelmi és 
élőhelyvédelmi direktívákon, és ezeken keresztül a Natura 2000 védelmi rendszeren keresztül– fontos és 
szükséges, de nem elégséges eszköze a HNV területek megőrzésének, mivel a HNV területeknek kevesebb, 
mint egyharmad részét fedik le a Natura 2000 élőhelyek (EU 15 adat). Éppen ezért EU szinten a Natura 
2000 szabályozás mellett a közös agrárpolitika második pilléréhez kapcsolódó agrár-környezeti 
intézkedéseket és a kedvezőtlen adottságú területek (KAT, az angol irodalomban: Less Favoured Areas, 
LFA) támogatását tartják a legmegfelelőbb keretnek a HNV területek megőrzésére. Ugyanerre a 
megállapításra jutottak a biológiai sokféleség egyezmény (Rio de Janeiro, 1992) aláíró országainak 
képviselői is, akik 1994 óta rendszeresen megrendezett konferenciákon próbálnak a mezőgazdasági területek 
biológiai diverzitásának megőrzése érdekében (is) konkrét lépéseket tenni [IUCN, 2000]. 

A 1257 számú EU Tanácsi Rendelet (1257/1999/EK) 22. cikkelye megállapítja, hogy támogatás szükséges a 
“a veszélyeztetett „Magas Természeti Értékű” művelt területek megőrzésére”. Sajnos, mivel a HNV területek 
meghatározása még nem kiforrott, a monitoring és elterjedési adatok hiánya megakadályozza az a politikai 
intézkedések hatásának és alkalmasságának megítélését. Ezt felismerve 2003-ban a környezetvédelmi 
miniszterek találkozóján (Kijev) született az a döntés (UN/ECE, 2003) hogy szükség van e területek 
azonosítására 2006-ig és a megfelelő intézkedések megfogalmazására védelmük érdekében 2008-ig: 

“2006-ra a HNV mezőgazdasági művelés alatt álló területek azonosítása közös kritériumok 
alapján a pán-európai régióban meg fog történni. 2008-ra e területek lényeges hányada 
biodiverzitás-érzékeny művelés alatt fog állni a következő eszközök segítségével: agrár-
környezeti programok, vidékfejlesztési intézkedések, és biogazdálkodás, a célból hogy 
támogassák e területek gazdasági és ökológiai életképességét. 2008-ra anyagi támogatás és 
ösztönző intézkedések kerülnek bevezetésre a pán-európai régióban a biodiverzitás megőrzése 
és fenntartható használata érdekében.” 

3.2.2 A „Magas Természeti Értékű” területek lehatárolásának térinformatikai vonatkozásai 

A „Magas Természeti Értékű” területek lehatárolása az EU 15-ök területére már megtörtént, és a 
lehatárolásért felelős munkacsoport megvizsgálta a módszertan kiterjesztésének lehetőségét a frissen 
csatlakozott országok – így Magyarország – tekintetében is [Andersen, 2004a, b].  

Az említett munkacsoport a területek lehatárolását 3 szempont szerint végezte: ebből kettőt (felszínborítási 
adatok – gazdálkodási rendszer tipológia) az 1. és 2. típusú területek lehatárolásánál, a harmadikat (védett 
mezőgazdasági területhez kötődő madárfajok elterjedése) a 3. típusú területek lehatárolásánál használták. A 
gazdálkodási rendszerek tipizálását EU 15 szinten olyan gazdálkodási adatbázis alapján végezték (Farm 
Accountancy Network Data, FADN), amely a kelet-közép európai államokban akkor még nem létezett, így 
ezt a szempontot nem is tudták érvényesíteni a lehatárolás kiterjesztésénél. Ma Magyarországon ez a 
rendszer tesztüzemi hálózat néven fut, és szolgáltat adatokat az EU előbb említett adatbázisba, 1800 
gazdaság adatai alapján. A rendszert az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKII) üzemelteti. 

A madártani szempontú megközelítés egész Európa területén jól alkalmazható módszer. A Magyarországon 
fellelhető madártani vonatkozású térbeli adatokat összetettség, felbontás, teljes körűség, lefedettség 
szempontjából a munkacsoport európai szinten is a leginformatívabbnak ítélte. 

Disszertációm szempontjából a felszínborítási adatokból levezetett rész-lehatárolást tekintem elsősorban 
továbbgondolandónak, ezért ezzel részletesebben foglalkozom [Andersen, 2004a, b, alapján]. A HNV 
munkacsoport tagjai Európai szinten a CORINE 100 Felszínborítási Adatbázist találták a legmegfelelőbb 
alapnak a földhasználat szerinti leválogatáshoz. Ez egyrészt a felszínborítási osztályok nagy számának (44 
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kategória), az osztályok mezőgazdasági hasznosítás szerinti jó azonosítási lehetőségeinek, valamint a 
térképezés legkisebb egységének méretéből adódó (25 ha), európai szinten pontos lehatárolást nyújtó 
lehetőségnek köszönhető. Ugyancsak a CORINE mellett szól, hogy felújítása folyamatos (Magyarországon 
már rendelkezésre áll a CORINE 2000, és a tematikai és területi felbontás szempontjából sokkal részletesebb 
CORINE 50 is), így naprakész adatokat szolgáltat, és jó alapot nyújt monitoring tevékenységhez is. 

A 44 CORINE osztályból 19-et választottak ki azon az alapon, hogy szorosan kötődnek mezőgazdasági 
hasznosításhoz (és a HNV tipizálás szerint jelentős természetközeli vegetációval bírnak, illetve mozaikos 
területek). A szelekciót országhatáronként és környezeti zónánként (Environmental Zones8) is elvégezték. 
Magyarország tekintetében a következő CORINE kategóriák (11 db) kerültek kiválasztásra az elemzéshez (6. 
táblázat): 
6. táblázat: HNV területek lehatárolása CORINE 100  kategóriák alapján [Andersen, 2004a, b] 

CORINE 
kód Megnevezés CORINE 

kód Megnevezés 

211 Nem öntözött szántóföldek 321 Természetes gyepek, természetközeli 
rétek

221 szőlők 324 Átmeneti erdős-cserjés területek 

222 Gyümölcsösök, bogyósok 333 Ritkás növényzet 

231 Rét/legelő 411 Szárazföldi mocsarak 

242 Komplex művelési szerkezet 412 Tőzeglápok 

243 Elsődlegesen mezőgazdasági területek jelentős 
természetes növényzettel 

  

Kétféle szelekciót végeztek:  
• minimum szelekció amelynek eredménye csak azokat a CORINE kategóriákat tartalmazza, 

amelyek valószínűleg csak HNV területeket fednek le (a 6. táblázat sötét sorai) 
• maximum szelekció: mindazokat a CORINE kategóriákat is tartalmazza (a minimum mellett), 

amelyek részben is tartalmazhatnak művelt HNV területet. 

A leválogatás eredményét az 1. és a 2. ábra szemlélteti (a zöld területek jelzik a potenciális HNV 
területeket).  

  
a) b) 

1. ábra: 
a) Az 1. és 2. típusú potenciális HNV területek a CORINE alapú minimum leválogatás szerint [Andersen, 2003a] 
b) Az 1. és 2. típusú potenciális HNV területek a CORINE alapú maximum leválogatás szerint [Andersen, 2003a] 

Magyarország példáján látható, hogy a kétféle szelekció között óriási az eltérés területi kiterjedés 
szempontjából, ami a 211-es CORINE 100 kategóriának (nem öntözött szántóföldek) a maximum 
leválogatásban történő megjelenésének köszönhető. Természetesen e kategória is jelentős mennyiségű 
                                                 
8 Environmental Zones : Európai területek osztályozási rendszere környezetei szempontok szerint (klíma, topgráfia, elhelyezkedés). 

Összesen 13 fő kategóriát tartalmaz. Jelentősége abban áll, hogy az EU-szintű környezetvédelmi, természetvédelmi 
vizsgálati eredmények egy részét e zónarendszer kategóriáira vetítik ki [Metzger, 2003]. 
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természetvédelmi szempontból érzékeny területet foglalhat magában, de szűkítése mindenképpen kívánatos, 
hiszen e szántóknak csak egy jól lehatárolható része nyújt táplálkozó vagy/és fészkelő helyet védelmi 
szempontból fontos fajok számára. 

 
2. ábra: Az 1. és 2. típusú potenciális HNV területek a CORINE alapú maximum leválogatás szerint Nyugat-Európa és 

Skandinávia területén [Andersen, 2003a] 

A HNV területek lehatárolását a kijevi döntésnek megfelelően 2006 végére a tagállamoknak be kell 
fejezniük. Jelenleg a CORINE 100 alapján végzett lehatárolás felülvizsgálata folyik a CORINE 2000 
felszínborítási fedvény alapján, amely jóval naprakészebb információkat tartalmaz. Várhatóan változni fog a 
HNV lehatárolásba vonható felszínborítási kategóriák száma, de az előzetes információk szerint egyéb 
kisebb változtatások történnek majd a lehatárolás módszertanát illetően is (JRC, 2006). Dolgozatom 
vizsgálati részében bemutatom a HNV területek lehatárolását célzó módszertan fejlesztésére irányuló 
elemzéseimet. 

Utalva az előző alfejezetben leírtakra, a „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek 
biodiverzitásának védelmét (azok pontos lehatárolása után) az Európai Unió előzetes ajánlása alapján az 
alábbi eszközök együttes alkalmazásával érhetjük el a leghatékonyabban: 

• természetbarát gazdálkodási módok támogatás az agrár-környezeti programok keretein belül 
(különös tekintettel az Érzékeny Természeti Területek programjára) 

• jogi oltalom (hivatalos természetvédelmi területek) 
• az ökológiai hálózatok kiterjedésének pontos ismerete 
• Natura 2000 védelem 
• kedvezőtlen adottságú területek támogatása. 

A továbbiakban a felsorolt területi kategóriák ismertetését és lehatárolásuk gyakorlatát végzem el röviden. 
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3.3 AZ ÉRZÉKENY TERMÉSZETI TERÜLETEK RENDSZERE MAGYARORSZÁGON 

A Környezetileg Érzékeny Területek rendszere  eredeti koncepciója szerint  a „Magas Természeti Értékű” 
agrárrendszerek és mezőgazdasági területek védelmére szolgál. Európa egyes országaiban (pl. Anglia) 
kultúrtörténeti értékek megőrzése is feladata az ilyen jellegű területeken gazdálkodóknak, nálunk egyenlőre 
elsősorban a hagyományos  extenzív  gazdálkodási módok, és a hozzájuk kötődő természetvédelmi és 
tájértékek megőrzése a cél.  

3.3.1 A területlehatárolás természetvédelmi szempontjai 

1995-ben a WWF és az MME szakértői [Márkus-Nagy, 1995] készítették el javaslatukat a potenciális 
magyarországi ÉTT-k természetvédelmi szempontú – az eredeti értelmezésnek megfelelő  kijelölésre 
vonatkozóan. Ez az első áttekintő léptékű lehatárolás kistáj szinten történt meg, hogy az agrárpolitika, 
területfejlesztési politika és a környezet- és természetvédelmi politika számára tájékozódási lehetőséget 
biztosítson, és alapot adjon a későbbiekben a konkrét területlehatárolásokhoz. Ezekben az években – a 
2/2002. (I.23.) Köm-FVM együttes rendelet (az Érzékeny Természeti Területekre vonatkozó szabályokról) 
kihirdetését megelőzően – még nem álltak rendelkezésre azok az élővilágra és tájtípusokra vonatkozó 
országos lefedettséget biztosító térinformatikai adatbázisok, amelyek alapján az ÉTT hálózat kijelölése során 
az élővilág- és tájvédelmi szempontok megfelelő súllyal szerepelhettek volna. A rendelet kihirdetését 
megelőző vizsgálatok idején még nem történt meg a tervezett Natura 2000 területek kijelölése, területi 
lehatárolása sem, pedig az ÉTT területek jelentős szerepet játszhatnak számos mezőgazdálkodással 
gondozott leendő Natura 2000 terület, valamint a Natura 2000 területekhez kapcsolódó védelmi zónákban a 
természeti értékekben gazdag állapot helyreállításában, fenntartásában és megőrzésében [Szabó-Szilvácsku 
(szerk.), 2003] 

A lehatárolásnál a szakértők végül is a következő szempontokat vették figyelembe: 
• természetvédelmi szempontból értékes extenzív, illetve hátrányos helyzetű mezőgazdasági 

rendszerek elterjedése 
• az ezekhez kötődő indikátorfajok elterjedése 
• agrárjellegű Európai jelentőségű Madárélőhelyek (IBA-k) és védett területek elterjedése 
• Magyarország ökológiai hálózatának kialakítása szempontjából figyelembe vehető térségek 

elhelyezkedése. 

Mivel az extenzív művelési módok lehatárolásához még nem álltak rendelkezésre sem a megfelelő 
felmérések, sem a megfelelő könnyen hozzáférhető térképek, magyar [Márkus, 1994; Márkus-Nagy, 1995] 
és nemzetközi [Baldock et al., 1994] munkák adtak támpontot a területek lehatárolásához (7. táblázat). 

7. táblázat: Lehetséges információforrások az extenzív rendszerek lehatárolásához [Baldock et al. szerk., 1994] 

Földhasználat és 
vegetáció 

A gazdálkodás 
intenzitásának indikátorai 

Mezőgazdasági input/output 
statisztikák Ökológiai indikátorok 

A különböző 
földhasználati formák 
%-os aránya 

Öntözés, lecsapolás, 
termesztett növényi 
kultúrák, háziállat 
fajok/fajták, ültetvények 
kora, faja 

Műtrágya és szerves trágya 
felhasználás, növényvédő 
szer felhasználás, 
állatsűrűség, termelési érték, 
foglalkoztatás 

Fajok és élőhelyek 
elterjedése 

Márkus [1994, 1995] a következőkben jelöli meg az extenzív művelési módokat: 
• gyepgazdálkodási rendszerek 
• extenzív szántóföldi rendszerek 
• hagyományos ültetvények 
• vegyes gazdálkodási rendszerek 
• halgazdálkodás 
• nádgazdálkodás 
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A területlehatárolások részletesebb szempontjait a következőkben foglalták össze a szakmai körök [Márkus-
Nagy-Tóth, 1998]: 

• A terület képviseljen olyan jelentős természeti értéket, melynek fennmaradása adott gazdálkodási 
mód, vagy módok függvénye: 

o az adott gazdálkodási mód megváltoztatása (intenzívebb gazdálkodási módra való áttérés, 
vagy a gazdálkodás felhagyása) adott térségben negatívan hat a természeti értékekre; 

o olyan védett és fokozottan védett  indikátor  madárfajok állományadatainak és elterjedési 
térképeinek felhasználása a kijelölések során, amelyek alkalmasak a „Magas Természeti 
Értékű” agrárterületek jellemzésére. A számításba jövő fajok közül a túzok és a fehér gólya 
szakmai szempontból a legkifogástalanabb indikátor, további igen magas értelmezési 
lehetőséget kínál a kerecsen sólyom, hamvas réti héja és a szalakóta UTM hálós elterjedési 
térképe; 

o a lehatárolt területek legyenek az agrár jellegű területek hálózatának összekötő folyosói és 
védőövezetei, magukban foglalva az alföldi potenciális zöldfolyosó rendszereket (Bioszféra 
rezervátumok, Ramsari területek). 

• A természeti értékeket fenntartó gazdálkodási rendszerek, gazdálkodási módok: 

o extenzív, külterjes jelleget hordozó művelési ágak jelentős előfordulása: a gyep, nád, 
halastó, halastó-rendszerek nagyarányú, jelentős területarányú előfordulása meghatározó 
szempont. Kiemelt figyelmet kapnak azok a területek, ahol a gyep aránya az összes 
területhez képest legalább 20%; 

o mozaikosság: extenzív, külterjes jelleget hordozó földhasználati módok változatos mozaikja 
extenzív szántóföldi rendszerekkel (pl.: Hortobágy nagy kiterjedésű gyepjei és azok kísérő 
területei, a gyenge termőképességű szántók.); 

o Változatos műveltségű speciális agrár-régiók, tanyarendszerek. 

• Területfejlesztési szempontok, gazdaság 

o a hátrányos gazdasági- mezőgazdasági helyzetből fakadóan szociális-társadalmi 
szempontból elmaradott helyzetű térségek figyelembevétele; 

o idegenforgalmi szempontból jelentős térségek elhelyezkedése. Adott régióban a táji és 
természeti adottságok, hagyományos gazdálkodási formák egyidejű megőrzése és fejlesztése 
jelentős struktúraváltást tesz lehetővé (pl.: falusi turizmus fejlesztése, öko-termékek 
előállítása): A magára hagyott, versenyképtelen, de helyileg jellegzetes gazdálkodási formák 
elhalása a turisztikai vonzerő nagymértékű, vagy akár teljes elveszítését jelentheti; 

o mivel az idegenforgalom alapját jelentős részben a természeti környezet képezi, a 
kijelölendő rendszere úgy is lehet tekinteni, mint az idegenforgalom számára a terület 
attraktivitását biztosító támogatási rendszert. Ezért is figyelemreméltó az átfedés az 
idegenforgalmi tájegységek és a természetvédelmi szempontból jelentős mezőgazdasági 
rendszerek elterjedése között. 

• Kedvezőtlen termőhelyi adottságok: talajtermékenységet gátló tényezők (szélsőséges mechanikai 
összetétel, vízgazdálkodás, domborzati viszonyok). 

Mindezek tekintetében javasolták, hogy az (akkor még „Környezetileg Érzékeny Területek”-nek nevezett) 
ÉTT rendszer bevezetésének első lépcsőjében olyan területek kerüljenek kiválasztásra, amelyek: 

• már jelenleg is kellő mértékben feltártak 
• természetvédelmi jelentőségük kimagasló 
• a természeti értékek fennmaradását a jelenleg folytatott mezőgazdasági gyakorlat súlyosan 

veszélyezteti és egyben 
• a természeti értékek fennmaradását biztosító hagyományos gazdálkodási mód ökonómiai 

szempontból kevésbé életképes. 
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Néhány évvel később részletesebb vizsgálatok után újabb (az elsőt finomító) javaslat született a nemzetközi 
jelentőségű madárélőhelyek (IBA), az európai jelentőségű védett fajok (SPECs) előfordulása és a kulcs 
élőhelyek elhelyezkedése alapján (3. ábra) [Bartram et al., 1998]. 

Az Érzékeny Természeti Területek konkrét lehatárolását végül az egyes Nemzeti Parkok szakemberei 
végezték el, a fent említett tanulmányok és kutatások eredményeinek figyelembevételével. Az Érzékeny 
Természeti Területek jelenlegi elhelyezkedését a mellékletek között elhelyezett 1. térkép szemlélteti. 

 

 
3. ábra: Magyarország  javasolt Érzékeny Természeti Területei (Bartram et al., 1998) 

A program 2002-ben indulhatott el, mintaterületeken, melyek száma folyamatosan bővül. Ma már a 
következő 15 ÉTT-n pályázhatnak a gazdálkodók.  

1. Baranya ÉTT 

2. Borsodi-Mezőség 

3. Békés- Csanádi síkság ÉTT 

4. Észak-Cserehát ÉTT 

5. Dunavölgyi-síkság ÉTT 

6. Dévaványai-síkság ÉTT 

7. Hevesi-síkság ÉTT 

8. Marcal-medence ÉTT 

9. Beregi árterület ÉTT 

10. Bodrogköz ÉTT 

11. Szatmár-Bereg ÉTT 

12. Mosoni-síkság ÉTT 

13. Turjánvidék ÉTT 

14. Őrség-vendvidék ÉTT 

15. Szentendrei sziget ÉTT 
 

Az ÉTT program bevezetésének hazai jogi hátterét a 7. mellékletben mutatom be. 

3.3.2 Az Érzékeny Természeti Területek lehatárolását segítő térinformatikai alapú kutatások 

Márkus és Nagy munkái mellett további segítséget jelentett Magyarország potenciális érzékeny területeinek 
lehatárolásához Magyarország földhasználati zónarendszerének kidolgozása (programvezető: Ángyán 
József). E program kidolgozását az FVM által 1996-ban létrehozott Agrár-környezetgazdálkodási EU-
harmonizációs Munkabizottsága tűzte ki célul, a feladatot a SZIE KTI munkatársai végezték. A vizsgálat az 
agráralkalmasság-környezetérzékenység fő koordinátái mentén tett kísérletet egy egységes földminősítési 
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rendszer és erre alapozott földhasználati zónarendszer kidolgozására, a fellelhető adatbázisok komplex 
térinformatikai elemzésén keresztül. A területalkalmassági osztályozás speciális föld vagy tájtípusok 
értékelésének és csoportosításának módszerét jelenti azok bizonyos használatra való abszolút vagy relatív 
alkalmassága szempontjából [FAO, 1976]. Az érzékenységi térképezés a vizsgált természeti erőforrás 
sérülékenységének, valamint szennyeződésre, degradálódásra való hajlamosságának/ érzékenységének 
feltérképezését jelenti. Ez az érzékenység/hajlamosság a fizikai és biológiai környezet függvénye. Cook és 
Norman [1996] szerint az ilyen jellegű térképezés, térinformatikai elemzés sikeresen alkalmazható 
földhasználati konverziók megfogalmazásához, extenzifikációs törekvések megvalósításához. 
Megjegyzendő, hogy az országos földhasználati zónarendszer országos szintű és lokális szintű finomításával 
és továbbfejlesztésével (mind adatbázis kérdését, mind módszertan területét illetően) többen foglalkoztak az 
utóbbi időben (Arndtné-Kristóf, 2004; Magyari, 2004, Neidert, 2005]. 

Az Érzékeny Természeti Területek szempontjából e program jelentősége abban áll, hogy a zónarendszer 
kidolgozása során előállított – talaj-, víz- és élővilág szempontjából érzékeny területeket ábrázoló 
adatbázisok átlapolásával szintetizált – komplex környezetérzékenységi térképek jelentős segítséget adtak a 
területek lehatárolásához. Fontos tudnunk, hogy eredetileg az ÉTT rendszer Környezetileg Érzékeny 
Területek rendszere néven futott volna, azaz az élővilág védelmén kívül talajvédelmi és vízvédelmi zonális 
programok fejlesztését is megcélozta. Ennek megfelelően a zónarendszer az agrár-alkalmasságot 9 
talajparaméterrel és 6 klímaparaméterrel, a környezeti érzékenységet 7 élővilág-védelmi, 5 talaj-védelmi és 2 
víz-védelmi paraméterrel jellemezte. A vizsgálati eredményeket a CORINE CLC100 adatbázison 
értelmezték. Három forgatókönyv kialakítására került, ahol: 

• a 100 (átlag) alatti értékű területeket védelmi zónába, 
• a 100-120, a 100-125 illetve a 100-130 közötti értékű területeket átmeneti (védelmi-agrár) 

zónába, míg 
• a 120-as, a 125-ös illetve a 130-as érték fölötti területeket agrárzónába sorolták. 

Ezek alapján azokat tekinthetjük potenciális ÉTT célterületeknek, amelyek a komplex 
környezetérzékenységi térkép szerint átlag feletti (a 9,3 millió hektár átlagát meghaladó) sérülékenységet 
mutattak (4. ábra) [Ángyán et al. (szerk.,) 1999]. 

 
4. ábra: A zonális agrárkörnyezeti programok potenciális célterületei Magyarországon. Forrás: Ángyán et al. (szerk.), 1999 

Vizsgálat tárgyát képezte, hogy a jelenlegi mezőgazdasági területek és ezen belül a szántóterületek hogyan 
oszlanak meg e zónák között, majd a forgatókönyvek alapján javaslatok készültek a művelési ágak 
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változtatásának irányára, belső arányaira és területi elhelyezésére. A vizsgálatok szerint mintegy 1,5 millió 
ha-t célszerű az intenzív szántóföldi művelésből kivonni, melyből mintegy 6-700 ezer ha erdősítésre, 3-400 
ezer ha gyepesítésre vár, 500 ezer ha külterjes szántóföldi művelésbe kerülhet, 20-20 ezer hektárral pedig 
nőhet a kert, gyümölcsös, szőlő illetve az extenzív mezőgazdasági hasznosítású vizes élőhelyek (nádas, 
halastó) területe [Magyari, 2005]. 

A fenti vizsgálatokat is alapul véve, „a természet védelméről” szóló 1996. évi LIII. Törvény végrehajtási 
kötelezettségeinek megfelelően az Érzékeny Természeti Területek kijelölésének szempontjait és konkrét 
területi javaslatait a természetvédelem szakterülete készítette el (1. térképmelléklet). A 2002-ben 
meghirdetett területek esetében a határokat az illetékes NP igazgatóságok – az ÉTT rendszer céljainak, azaz 
természetvédelmi szempontoknak megfelelően – földrajzi (lehetőleg természetes) határokhoz (vízfolyások, 
utak, töltések, erdőszél, stb.) igazították. Az országos ÉTT térkép digitális változata Intézetünkben készült.  

Az országos átnézeti térkép elkészítéséhez az alapot a Nemzeti Park Igazgatóságoktól (NPI) bekért, az 
illetékességi területek által egymás között egyeztetett határvonalakat tartalmazó 1: 100 000 méretarányú 
topográfiai térképmásolatok szolgáltatták. Többszöri ellenőrzés után (az egyeztetések ellenére sok volt az 
átfedés az illetékességi területek határainál) került sor a digitalizálásra, melyhez az Országos Térinformatikai 
Alapadatbázist (OTAB) használtam referenciaként (1. térképmelléklet). Megjegyzendő, hogy a 
határegyeztetések terén nem végeztek a NPI-k tökéletes munkát, jelenleg is sok az átfedés a szomszédos 
igazgatóságok területei között, de az ÉTT program működésének szempontjából ennek nincs jelentősége. 

2003-ban, az első 11 Érzékeny Természeti Terület elindítása után a KvVm TvH megbízásából Szabó Balázs 
és Szilvácsku Zsolt koordinálásával több kutatóintézet szakemberei (MME, Somogy Megyei Múzeum, 
BKÁE, MTA ÖBKI) végeztek kutatást a következő címmel: „Az ÉTT folytatása területi kiterjesztésének 
vizsgálata az EU jogharmonizációs feladatok tükrében.” 

A munka során a 2003-as ÉTT hálózat vizsgálatát végezték el a célból, hogy az ÉTT rendszer kijelölésének 
élővilág- és tájvédelmi szempontjait alátámasztó legfrissebb adatbázisok segítségével felülvizsgálják a 
meglévő rendszert, illetve – ha ezt a vizsgálat eredménye megköveteli – javaslatot tegyenek módosításokra 
és új területek rendszerbe vonására. Áttekintve a Magyarországon aktuálisan hozzáférhető adatbázisokat, a 
következő adatbázisok felhasználására tettek javaslatot az új Érzékeny Természeti Területek kijelölésére: 

• CORINE Land Cover 50 (1:50 000, FÖMI) 
• CORINE élőhelytérkép (CÉT) 
• EVITA adatbázis: a Natura 2000 hálózat élőhely, növény és állatfajokra vonatkozó adatai (1:100 

000-1:2 000 000, MTA ÖBKI) 
• A MME madártani adatbázisai (fajokra, fajcsoportokra vonatkozóan) 
• Az OVA (Országos Vadgazdálkodási Adattár) mezei vadfajokra vonatkozó adatbázisa 
• Az MMTE Lepke- és szitakötő-védelmi szakosztály nappali lepke adatbázisa 
• A BKAE Tájépítészeti-, védelmi és fejlesztési Kar tájtörténeti adatbázisa 

A felsorolt adatbázisokon elvégzett vizsgálataik eredményei alapján az ÉTT hálózat 39 területénél tartották 
szükségesnek az élővilág- és tájvédelmi szempontból történő területbővítés vizsgálatát. Az ÉTT hálózat 
bővítésére 15 területet javasoltak. 19 ÉTT-n a korábbi kijelölés határainak módosítása tekintetében 
részletesebb vizsgálatokat tartottak szükségesnek. 

Megállapították továbbá, hogy az általuk javasolt ÉTT hálózat a Nemzeti Ökológiai Hálózat és a Natura 
2000 tervezett területeinek nagy részét lefedi (tulajdonképpen csak azok között a területek között nincs 
átfedés, ahol a felszínt erdő borítja, vagy ahol a Natura 2000 területek olyan fajok alapján kerültek 
kijelölésre, amelyek nem kötődnek mezőgazdasági területhez). 

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a hazai élőhelyek részletes feltérképezése (MÉTA program), a CORINE 
élőhelytérkép (CÉT), vagy a hazai flóraadatbázis elkészültét követően szükségesnek látják az ÉTT területei 
hálózatának újabb pontosítását [Szabó-Szilvácsku, 2003]. 
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3.4 A PÁN-EURÓPAI ÉS NEMZETI ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 

3.4.1 A Pán-európai ökológiai hálózat 

A 90-es elején kulcsfontosságú szakmapolitikai hangsúlyt kapott a nemzetközi, de különösen az európai 
természetvédelem terén az "ökológiai hálózat" rendszerének elismerése. Ennek oka az a felismerés, hogy 
Európa természetes élőhelyeinek jelentős része az emberi hasznosítás és terhelés következtében 
megsemmisült, illetve feldarabolódott. A fajok az eredeti állapotokhoz viszonyítva kis foltokban megmaradt 
természetes és természetközeli élőhelyekre szorultak vissza, illetve egy részük mesterséges vagy degradált 
élőhelyekre kényszerült. A legtöbb veszélyeztetett, kipusztult, illetve kihalással fenyegetett növény- és 
állatfaj esetében a legfőbb problémát élőhelyeik megszűnése, átalakulása, fragmentálódása, elszigetelődése 
jelenti [Jedicke, 1994]. 

Mindebből következik, hogy a védett területekhez hasonlóan a megmaradt nem védett természetes és 
természetközeli élőhelyek sem lehetnek elszigetelt egységek, mivel kis kiterjedésük miatt nem biztosíthatják 
hosszú távon az élővilág fennmaradását, nem akadályozhatják meg a fajok további eltűnését. Nyilvánvalóvá 
vált, hogy az egyes területeket olyan funkcionális rendszerben, ökológiai struktúrában kell értékelni és 
kezelni, hogy a kisebb-nagyobb élőhelyek összekapcsolása valamilyen módon megvalósuljon. 

Különösen fontos ez abból a szempontból, hogy a konvencionális térhasználattal rendelkező tájban az 
összefüggő mezőgazdasági táblák határozzák meg a tájképet. Ezeken a táblákon az évnek csak 5-6 
hónapjában található kultúrnövényzet, és csak imitt-amott, legtöbbször egymástól távol és izoláltan 
helyezkednek el a kisebb cserjések, csalitosok, mocsárfragmentumok, erdődarabkák, melyek élőhelyet 
jelentenek a vadon élő növény- és állatvilág számára. Ezzel szemben a fenntartható térhasználatra az 
jellemző, hogy a védelmi, stabilitási funkciójú természetes biotóphálózat által alkotott mátrixban 
helyezkednek el a termelési és fogyasztási funkciójú térszerkezeti elemek szigetei. A fenntartható 
térszerkezet sajátossága, hogy az agrártájat sűrűn átszövik a természetközeli, féltermészetes élőhelyek, 
melyek hálózatot képeznek az ökológiailag értékes magterületek között. Ökológiailag és gazdaságilag is ez a 
stratégia látszik elfogadhatónak [Ángyán et al. (szerk.), 2002]. 

1993-ban, a maastrichti természetvédelmi konferencián9 már felmerült az igény egy egész Európát átölelő 
ökológiai hálózat kijelölésére (European Ecological Network, EECONET), de a megvalósítás első lépése 
akkor történt, amikor az Európa Tanács kezdeményezett egy Páneurópai Biológiai és Tájdiverzitási 
Stratégiát (Pan-European Biologocal and Landscape Strategy, PEBLDS), melyet a környezetvédelmi 
miniszterek szófiai találkozóján a csatlakozó országok aláírtak 1995-ben [Érdiné, 2002]. 

E stratégiai legjelentősebb kezdeményezése a Páneurópai Ökológiai Hálózat (Paneuropean Ecological 
Network, PEEN) kialakítása volt, melyet a résztvevő országoknak 2005-ig kellett kijelölniük. Ezt a 
kezdeményezést Magyarország is aláírta, a területeket határidőre ki is jelölte. 1999-ben Genfben elfogadták a 
PEEN kialakítására vonatkozó irányelveket. A PEEN fogalmaként a természetes és féltermészetes 
ökoszisztémák, élőhelyek, fajok, tájelemek térbeli, koherens rendszerét jelölték meg [Demeter, 2002]. A 
pán-európai hálózat lényegében az egyes országok ökológiai hálózataiból tevődik össze. 

A hálózatkoncepció gyakorlatilag négy fő komponensből áll: 
• nagy területű élőhelyek a növények és állatok genetikailag stabil, úgynevezett „tartós” élőhelyeit 

foglalják magukban. Területnagyságuk a csúcsfajok area igényeihez kell igazodjon, melyek a 
tápláléklánc végén, illetve a táplálkozási piramis csúcsán állnak; 

• a nagy területű védett élőhelyek szigetei közötti „állomások” (kisebb élőhelyek, mint 
facsoportosulások, kisebb erdőfoltok, cserjések, stb.). Ezek a biotópok fontos szerepet játszanak a 
populációk tartós fennmaradásában is, hiszen búvóhelyet, szaporodási helyet, és táplálékot is 
nyújtanak a különböző fajok számára, azonkívül kiindulási pontot és köztes megállót jelentenek a 
nagy „szigetek” közti egyedkicserélődések esetében is; 

• összekötő elemek, folyosók, melyek feladata a nagy területű élőhelyek és e „köztes megállók”, 
valamint a közepes méretű élőhelyek sűrű hálózattal való összekötése. Ezek az élőhelyek lineáris 
formájú biotópokat képeznek; 

                                                 
9 Conserving Europe's natural heritage : Towards a European ecological network. International conference. Maastricht, 9-12 
November 1993 
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• a gazdálkodás extenzívebbé tétele ugyanúgy része a rendszernek. A csökkentett vegyszer és 
műtrágyahasználat, a talajkímélő agrotechnikai eljárások mellett gondolni kell arra is, hogy az 
óriási táblaméreteket csökkentsük. A közlekedési- és egyéb úthálózat kiépítését is ésszerűen 
végezzük [Jedicke, 1994]. 

A genfi találkozón a résztvevők a PEEN területi kategóriáit a következőkben állapították meg: 
• magterületek: a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területei, melyek ideális nagyság esetén 

a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az élőhelyei és 
genetikai rezervátumai; 

• ökológiai folyosók: a magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-
nagyobb megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai 
folyosók biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhely-komplexumokat kötik össze, egyben 
biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között; 

• pufferterületek: A magterületek és a folyosók körüli védőzóna (pufferzóna), ahol még a 
természetközeli élőhelyek aránya lehetőség szerint magas. Feladatuk a magterületek és folyosók 
védelme az esetleges külső káros hatásoktól; 

• rehabilitációs területek: a magterületek, ökológiai folyosók és védőövezetek hálózati elemek 
területein belül zárványként jelentkező, vagy ezekkel határos ökológiailag sérült állapotú 
területek, melyek megszakításokat okoznak az egyes zónákban. Helyreállításukat követően a 
hálózathoz kapcsolhatóak [www.kvvm.hu]. 

A PEEN kialakításakor, a területek kijelölésekor az országoknak figyelembe kell venniük a nemzetközi 
egyezményeket, a Natura 2000 és az Emerald Hálózat előírásait. Az Emerald hálózat a különleges 
természetvédelmi jelentőségű területek hálózata (Areas of Special Conservation Interest, ASCI) Európában. 
A hálózat jelentősége abban áll, hogy létrehozásával kialakítható Európa teljes területén a természetvédelmi 
szempontból jelentős területek hálózata, függetlenül a résztvevő államok európai integrációs törekvéseitől, 
ill. azok megvalósulásának időpontjától. Az Európa Tanács keretében működő Berni Egyezmény Állandó 
Európai Bizottsága 1996-ban döntött arról, hogy létre kell hozni az Emerald hálózatot, melyet elsősorban: 

• a vadonélő  különösen a Berni Egyezmény I. és II. mellékletében szereplő  növény és állatfajok 
élőhelyei 

• a veszélyeztetett élőhelyek 
• és a vándorló fajok szempontjából fontos területek alkotják. 

A Natura 2000 az Európai Unió tagállamainak összefüggő ökológiai hálózata, amely a közösségi 
jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a 
biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve 
helyreállításához. Az Emerald Hálózat az Unió területén gyakorlatilag megfelel a Natura 2000 területeknek, 
így az EU tagállamok ez utóbbi területeiket beépíthetik az Emerald hálózatba [Demeter, 2002]. A Natura 
2000 területek előírásaival külön fejezetben foglalkozom. 

3.4.2 A Nemzeti Ökológiai Hálózat 

Magyarországon a Nemzeti Ökológiai Hálózat (NÖH) tervezése 1993-ban kezdődött meg az IUCN 
szervezésében. A munka 1995-re készült el, és keretein belül az élőhelyeket érintő civilizációs hatások 
áttekintése után megfogalmazták a hatékony helyszíni (in situ) védelem megvalósításának szempontjait a 
területi tervezés terén [IUCN, 1995]. Az erre épülő természetvédelmi stratégia először hivatalosan a 
Kormány által 1994-ben elfogadott Nemzeti Környezet- és Természetpolitikai Koncepcióban jelenik meg 
célként. Itt a természetmegőrzési politika megvalósításának eszközeként említik az „Érzékeny Természeti 
Területek rendszerének és az Ökológiai Hálózat kialakítása, jogszabályi érvényesítése, védelmi programok 
kidolgozása” megfogalmazással. 

A hálózat kijelölését és védelmét a biodiverzitás védelmén alapuló természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. 
Tv.) és a Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) részeként elkészült Természetvédelmi Alapterv írja 
elő. A természetvédelmi törvény korszerű szellemben már nemcsak a védett területeken érvényesíti a 
természetvédelmi szempontokat, de kiterjeszti a védelmet a nem védett természeti területekre és tájakra is 
[Érdiné, 2002]. A második Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-II, 2004) „Biológiai sokféleség 
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védelme és tájvédelem akcióprogram” alfejezete a következőkben fogalmazza meg az e téren 
megvalósítandó célokat: 

 „Az Akcióprogram egyik legfontosabb célkitűzése, hogy az Európai Unió elfogadott 
szakmapolitikájával összhangban a táj- és természetvédelmi szempontrendszer beépüljön az 
egyes természeti erőforrásokat hasznosító ágazatok működésébe, illetve, hogy az erőforrások 
hasznosítását a fenntarthatóság követelményeinek megfelelően szabályozza. A természetvédelem 
korai, „rezervátum” szemléletét egy modern, dinamikus természetvédelmi megközelítésű 
természethasználatnak kell felváltania, miközben a különleges értékek körül kialakított védett 
területeket - rezervátumokat - meg kell őrizni. Ezt a célt - a védett természeti területek hálózatát, 
a védőövezeteket, a természeti területeket, a Natura 2000 területeket, az ökológiai (zöld) 
folyosókat és a természetközeli területeket is magába foglaló - nemzeti ökológiai hálózat, mint 
teljes körű rendszer átfogó védelmével szükséges biztosítani. Az említett területi védelmen túl 
nagy nemzeti programjaink, így pl. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program, a Nemzeti 
Erdőstratégia, az EU Víz Keretirányelvének hazai megvalósítása együttesen biztosíthatja majd 
hazánk természeti értékeinek, tájainak hosszú távú megőrzését.” [NKP-II, 2004] 

A területek kijelölése a nemzetipark-igazgatóságok közreműködésével történt. A kijelöléskor a PEEN 
kategóriarendszerét alkalmazták, illeszkedve a hazai természetvédelmi jogszabályok adta lehetőségekhez. Az 
ökológiai hálózathoz tartozó élőhelyek védelmének biztosítása a magyar jogrendbe is beépült: 

• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (53. §) 
• 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről (4., 9., 12., 13., 19. és 22. §-ok) 
• 132/2003. XII. 11. OGY határozat a II. Nemzeti Környezetvédelmi Programról 
• 46/1999. (III.18) Korm. rendelet a hullámterek, parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek 

által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról (6. §) [www.kvvm.hu]. 

A törvényeken túl még számos jogszabály szükséges ahhoz, hogy az ökológiai hálózat védelme biztosítható 
legyen. Így például nemcsak a védett természeti területekre, a természeti területekre, tehát a „klasszikus” jogi 
védelemre kell gondolnunk, hanem az olyan természetközeli élőhelyek megőrzésére is, ahol az ökológiai 
rendszer fenntartható kezelését, védelmét a területet használóval, az ott gazdálkodóval történő megállapodás, 
együttműködés vagy támogatás formájában is lehet biztosítani. Legfontosabb jogforrásunk e téren az 
ökológiai hálózat részletes szabályozásáról készülő – egyelőre egyeztetés alatt álló – miniszteri rendelet lesz, 
amely a páneurópai országok közül egyedülállóan Magyarországon ad majd kiterjedt iránymutatást és leírást 
az ökológiai hálózat szerkezetére, kezelésére, valamint a kapcsolódó államigazgatási eljárások módjára. 

3.4.3 A Nemzeti Ökológiai Hálózat kialakításának térinformatikai  vonatkozásai 

Amint korábban említettem, az ökológiai hálózatok kialakításánál, a területek kijelölésekor az Európai Unió 
ajánlásának megfelelően az országoknak figyelembe kellett venniük a nemzetközi egyezményeket, a Natura 
2000 és az Emerald Hálózat előírásait. Az Emerald Hálózat szoftvere 1997 és 2000 között került 
kidolgozásra, így lehetővé vált az európai jelentőségű természeti értékek teljes körű adatbázisának kiépítése.  

Magyarországon az Országos Területrendezési Terv és a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 
előkészületeinek megkezdésekor, 1998-ban elkészült a Nemzeti Ökológiai Hálózat kijelölés M=1:500 000 
léptékű változata (digitális, vektoros). Ez a lehatárolás a CORINE 100 felszínborítási adatbázis által 
megjelenített területhasználat alapján, a védett területekre vonatkozó adatállományok felhasználásával 
készült. Ez a lépték természetesen magában hordozta a sematizmus bizonyos veszélyét, de az akkor 
rendelkezésre álló feltételek segítségével így is sikerült a főbb koncepcionális tendenciákat, az ökológiai 
alapokon kijelölt funkcionális egységeket, kategóriákat megállapítani. 

2001-ben országunk az Európa Tanács anyagi támogatásával bekapcsolódott az Emerald Programba. Pilot 
Projekt keretében 10 terület standard adatbázisa készült el, kellően reprezentálva a pannon biogeográfiai 
régiót, a Kárpát-medence élőhelytípusait, illetve megfeleltek a Natura 2000 élőhelyek kritériumainak is 
[Demeter, 2002] Később, 2000-ben a kilenc Nemzeti Park Igazgatóság közreműködésével elkészült 9 
részletes, regionális ökológiai hálózat kijelölés, a páneurópai kategóriák szerint, a régiók természeti 
adottságait figyelembe véve. Ezek összeillesztésével született meg az országos hálózat 1: 50 000 léptékű 
regionális lehatárolása [Nagy, 2004] (13. térképmelléklet).  
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A feltáró munkában a meglévő dokumentációk, adatbázisok, térképek, kutatási eredmények, terepi 
tapasztalatok segítettek, mint pl.: 

• a Páneurópai Ökológiai Hálózat kritériumrendszere, 
• a 1:500 000 méretarányú előzetes átnézeti ökológiai hálózat térképe, 
• a védett területek dokumentumai, térképmellékletei, 
• az “ex lege védett” szikes tavak és lápok katasztere, 
• a természeti területek katasztere, a hullámterek nyilvántartásai, 
• az erdészeti ütemtervek adatbázisa, 
• a CORINE 1: 100 000 és helyenként 1: 50 000 méretarányú digitális felszínborítási térképei, 
• a 1:25 000 ill. 1:50 000 méretarányú Gauss-Krüger topográfiai térképek, 
• a fontos magyarországi madárélőhelyek (IBA területek), 
• a NATURA 2000 területek kritériumai és addig tervezett területei, függelékes fajainak élőhelyei, 
• a Natura 2000 területek kijelölését megelőző adatbázisok (a CORINE Biotopes és a CORINE 

Habitats felmérések eredményei), 
• az Érzékeny Természeti Területek rendszere, stb. [Demeter, 2002] 

Az Európai rendszerbe ez a 1: 50 000 méretarányú digitális lehatárolás került beépítésre. 

3.5 A NATURA 2000 PROGRAM 

3.5.1 A program főbb jellemzői 

A Natura 2000 területeken gazdálkodók támogatásának jogi alapjait az Európai Unió Tanácsa 1999-ben 
fektette le. Ekkor még környezetvédelmi korlátozások alá eső területeknek nevezték ezeket a területeket. A 
környezeti korlátozások alá eső területek kategóriáját, az arra vonatkozó támogatási lehetőségekkel a 
1257/1999. Tanácsi Rendelet 16. cikkelye teremtette meg. Az ide tartozó területek a Kedvezőtlen Adottságú 
Területek (KAT, lásd később) egyik kategóriájaként szerepelnek. A kezdeti általános megfogalmazás után a 
1783/2003. Tanácsi Rendelet nevesítette a Madár- és Élőhelyvédelmi Direktívákból eredő korlátozások 
kompenzációját, mint a jogcím fő feladatát, ezzel megteremtve a Natura 2000 hálózat kialakításának és 
működésének egyik legfontosabb alapelemét: 

„A felmerült költségekért és az elmaradt bevételért kompenzáció fizethető azon gazdálkodók 
számára, akik a 79/409/EGK és a 92/43/EGK irányelv végrehajtása következtében 
mezőgazdasági hasznosítás szempontjából korlátozások alá tartozó térségekben folytatnak 
gazdálkodási tevékenységet, ha és amilyen mértékig az ilyen kifizetések az említett irányelvek 
végrehajtása által előidézett sajátos nehézségek megoldásához szükségesek.” 

2005-ben az új, 1698/2005 sz. EU Tanácsi (vidékfejlesztési) rendelet „Rendelet az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról” ezt megerősítette: 

„A NATURA 2000 helyszínek hatékony kezeléséhez való hozzájárulás céljából továbbra is 
támogatást kell nyújtani a gazdák részére, hogy az érintett területeken kezelni tudják azokat a 
specifikus hátrányokat, amelyek a vadon élő madarak védelméről szóló 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelvből és a természetes élőhelyek valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelvből következnek.” 

A fentiekből kiderül, hogy a Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelve alapján 
kijelölendő területeket - az 1979-ben megalkotott madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) végrehajtásaként 
kijelölendő különleges madárvédelmi területeket és az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi irányelv 
(43/92/EGK) alapján kijelölendő különleges természetmegőrzési területeket - foglalja magába 
[www.kvvm.hu]. 

A Madárvédelmi Irányelv általános célja a tagállamok területén, természetes módon előforduló összes 
madárfaj védelme. Különleges madárvédelmi területnek azok a régiók számítanak, amelyek az irányelv 1. 
mellékletben felsorolt, a tagállam területén rendszeresen előforduló és átvonuló fajok nagy állományainak 
adnak otthont, valamint a vízimadarak szempontjából nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyeket foglalnak 
magukban (Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, mint a vízimadarak tartózkodási 
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helyeiről. Ramsar, 1971.) Az irányelv alapján kijelölendő különleges madárvédelmi területek kijelölése a 
tagállamok saját hatásköre. A Bizottság csak akkor tesz észrevételt, ha a kijelölés hiányos. A kijelölésnek a 
rendelkezésre álló országos, átfogó felmérések figyelembevételével kell történnie, ilyen felmérés lehet 
például a BirdLife International által végzett „fontos madár élőhelyek” (Important Bird Areas, IBA) 
felmérése. A kijelölésnél figyelembe kell venni a vonuló madarak élőhelyeit, különös tekintettel a vonulás 
során igénybe vett pihenőhelyeket, kiváltképp a Ramsari Egyezmény alapján kijelölt nemzetközi jelentőségű 
vizes élőhelyeket [www.kvvm.hu]. A tagországok természetesen védetté nyilváníthatnak egyéb, nem 
nemzetközi jelentősséggel bíró állatfajokat és területeket is, de az EU csak a közösség szempontjából is 
jelentős fajok és élőhelyek védelmét kéri számon. 

Az Élőhelyvédelmi Irányelv egyik megalapozó intézkedése a Berni Egyezmény, (Egyezmény a vadon élő 
növény- és állatfajok és természetes élőhelyeik védelméről. Bern, 1979.) fő célkitűzése pedig a biológiai 
sokféleség megóvása, a fajok és élőhelytípusok hosszú távú fennmaradásának biztosítása, természetes 
elterjedésük szinten tartásával vagy növelésével. Az irányelv írja elő az európai jelentőségű területek 
ökológiai hálózatának létrehozását, amely a „Natura 2000 hálózat” fantázianevet kapta, és melynek a 
madárvédelmi irányelv rendelkezései alapján kijelölt területek is részei lettek. Az Élőhelyvédelmi Irányelv 
előírja az u.n. különleges természetmegőrzési területek (Special Areas of Conservation – SAC) kijelölését, a 
madarakon kívül minden más élőlény és ezek élőhelyeinek védelme érdekében. A különleges természet-
megőrzési területeket az irányelv 1. mellékleten szerepelő közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok 
(amelyeket az eltűnés veszélye fenyeget, vagy kicsi a természetes elterjedésük, vagy egy adott biogeográfiai 
régión belül jellemző sajátosságokkal bírnak) és a 2. számú mellékletben szereplő közösségi jelentőségű 
(veszélyeztetett, sérülékeny, ritka vagy endemikus) állat- és növényfajok védelmére kell kijelölni. Az 
irányelv hatálya nem terjed ki a madárfajokra, mivel azok védelméről a fent említett Madárvédelmi Irányelv 
gondoskodik. Azok az élőhelytípusok és fajok, melyek fennmaradását csak azonnali intézkedéssel lehet 
biztosítani kiemelt jelentőségűek és az Unióban elsőbbséget, prioritást élveznek [Balczó, 2005]. 

Az Élőhelyvédelmi Irányelv egyértelműen kifejezi, hogy a Natura 2000 területek kijelölésével nem a 
gazdasági fejlődés leállítása, nem zárt rezervátumok létrehozása a cél, ahol minden tevékenység tiltott. A 
gazdálkodás bizonyos formái a területen továbbra is folytathatók, ha az összeegyeztethető a védelemmel 
(www.kvvm.hu). 

A különleges természet-megőrzési területek esetében a tagországok kötelessége, hogy elkészítse az un. 
nemzeti listát a közösségi jelentőségű területekről. Ez a lista azonban csak javaslat, amelyet az Európai 
Bizottságnak kell véglegesítenie egyhangú szavazással. [Demeter, 2002] Egy-egy tagország Natura 2000 
listájának véglegesítése a Bizottsági döntéshozatal előtt az úgynevezett biogeográfiai szemináriumok 
keretében történik. Egy-egy szemináriumon az adott régióban lévő tagországok kormányzati, civil és 
független szakértőit hallgatják meg az Élőhelyvédelmi irányelvben felsorolt élőhelytípusok, fajok 
vonatkozásában azzal a céllal, hogy feltárják, megfelelő arányban képviselteti-e magát az adott természeti 
érték az ország illetékesei által benyújtott listán, vagyis a hivatalos javaslat elegendő-e az érték 
megóvásához. A természetvédelmi szervezeteknek ezeken az eseményeken a tagállamokéval egyenlő súlya 
van [Bózsó-Nagy, 2005]. A lista elfogadása után, az attól számított hat éven belül a biztosítani kell a 
területek védelmét. A gyakorlati megvalósítást a közösség a tagállamokra bízza. 

3.5.2 A Natura 2000 hálózat Magyarországon 

Hazánk csatlakozásával az EU eddigi területén található 6 biogeográfiai régió kiegészült a pannon régióval, 
amely legnagyobb részt Magyarország területén található. A pannon biogeográfiai régióban számos olyan faj 
és élőhelytípus található, amely a 15 tagú Unió területén nem fordul elő. A csak hazánk területén előforduló 
élőhelytípusok és fajok ún. „pannonikumok” esetében különösen nagy a felelősségünk abban, hogy a kijelölt 
területek megfelelő nagyságúak legyenek az adott élőhelytípus illetve faj országos állományának 
vonatkozásában, hiszen fennmaradásuk az unión belül elsősorban hazánkon múlik.  

A Natura 2000 hálózat alapját képező madárvédelmi irányelvben és az élőhelyvédelmi irányelvben felsorolt 
veszélyeztetett fajok közül hazánkban 15 emlősfaj, 80 madár-, 5 kétéltű- és hüllő-, 2 hal-, 690 növény- és 
255 gerinctelen faj fordul elő. A két területtípus átfedése közel 42%. Az élőhelyvédelmi irányelv mellékletén 
szereplő, kiemelt jelentőségű bennszülött fajaink például a magyar kökörcsin, a pilisi len, a magyarföldi 
husáng, a magyar vakcsiga és a rákosi vipera. A közösségi jelentőségű élőhelytípusok közül 46, növényfajok 
közül 36, madarak közül 91, egyéb állatfajok közül 105 fordul elő Magyarországon számottevő 
állományban, melyek hazai állományai kapcsán területeket kellett kijelölnünk. A pannon régióra jellemző 
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élőhelyek közül meg kell említeni a következőket: pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők, pannon 
löszgyepek és homoki gyepek, fás élőhelyek közül a pannon gyertyános tölgyesek és pannon homoki 
borókás-nyárasok [www.ktm.hu].  

A Natura 2000 hálózat részben a védett természeti területek már meglévő hálózatára épül (a jelölt területek 
39%-a), de eddig még nem védett területek is részét képezik. A szakmai indokok alapján kijelölésre javasolt 
területek 1,2 millió hektárnyit tesznek hozzá az ország jelenleg természetvédelmi oltalom alatt álló 
területeihez (így 1,95 millió hektár a Natura 2000 minősítésű terület hazánkban), ami 55 különleges 
madárvédelmi területet és 467 db különleges természet-megőrzési területet jelent. Így hazánk területének 
összesen mintegy 21 %-a kerül valamilyen formában természetvédelmi oltalom alá [www.kvvm.hu]. Ez a 
területi lefedettség némileg magasabb az EU-15 tagállamok átlagánál (17,5%) [Csonka et al., 2006]. A 
természetvédelmi rendszer 20%-a szántó, ugyan csak 20%-a erdő, 40%-a gyep, a fennmaradó rész pedig 
vizes terület. A Natura 2000 hálózat hazánkban helyrajzi szám szerint 400-500 ezer földterületet érint, sok 
esetben azonban egy-egy parcellának csak kis részét fedi le a hálózat valamely része. 

A Natura 2000 terület kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése vagy elérése érdekében hozott 
intézkedéseket vagy korlátozásokat a természetvédelmi hatóság a területről készítendő kezelési tervben 
határozza meg. A védelem megvalósulhat jogszabályi tiltással, hatósági intézkedéssel, és/vagy a 
gazdálkodókkal kötött szerződéses megoldással. A Natura 2000 területek kijelölésének alapjául szolgáló 
fajok és élőhelyek fennmaradása érdekében betartandó földhasználati előírásokat tartalmazó jogszabály 
kidolgozása folyamatban van. Az „európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek 
részletes földhasználati szabályairól” szóló rendelet (továbbiakban: földhasználati rendelet) hatálya az 
összes kijelölt Natura 2000 területre kiterjed majd, célja, hogy hasznosítási irányonként (szántó, gyep, nádas, 
halastó, erdő) eltérően határozzon meg olyan kötelező érvényű szabályokat, melyek biztosítják a hálózatban 
jelölt területek kedvező természetvédelmi állapotának fenntartását. Tekintettel a mezőgazdasági művelés 
alatt álló területek magas hazai arányára és a természeti értékek, illetve a gazdálkodási módok közötti 
összefüggésekre, a földhasználati előírások helyes meghatározása a Natura 2000 területek élőhelyeinek és 
fajainak megőrzése szempontjából alapvető [Csonka et al., 2006]. A jelenlegi gazdálkodási gyakorlat a 
területeken a jogszabály hatályba lépéséig további korlátozások nélkül folytatható, azonban a terület 
jellegének megváltoztatása – pl. gyep feltörése, felülvetése – engedélyköteles tevékenység, melyek elbírálása 
a területen található közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok megőrzése szempontjából történik. A 
megfelelő módon folytatott mezőgazdasági tevékenység a Natura 2000 hálózat céljai elérése szempontjából 
alapvető fontosságú. 

A Natura 2000 hálózat bevezetését Magyarországon a 275/2004 (X.8.) kormányrendelet írja elő és 
szabályozza. A Rendelet kimondja, hogy a Natura 2000 területek kijelölésének célja nem csak az azokon 
található, a rendelet mellékleteiben meghatározott, a kijelölés alapjai szolgáló fajok és élőhelyek kedvező 
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása és helyreállítása, hanem a kijelölés alapjául szolgáló 
természeti állapot, és az azt létrehozó, illetve fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása is (4§ (1)). 

Fontos kiemelni, hogy a Natura 2000 nem azonos szabályozásokkal és következményekkel jár, mint a 
„hagyományos” természetvédelem, ugyanis ezeken a területeken kizárólag azon fajok és élőhelytípusok 
szempontjából kell a speciális védelmet biztosítani, amelyek alapján a területet [www.kvvm.hu].  

Az irányelvek a Natura 2000 területekre monitorozási és kutatási feladatokat is előírnak. A közösségi 
jelentőségű fajok és természetes élőhelyek védelmi helyzetének rendszeres ellenőrzése céljából azok 
állományát, hazai elterjedését és természetvédelmi állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, és különleges 
figyelmet kell fordítani a közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kutatására is. Az Európában vadon 
élő madárfajok állományának védelméhez, kezeléséhez és hasznosításához szükséges kutatást is elő kell 
segíteni [www.kvvm.hu]. A monitorozás tekintetében még nincsenek egységesített előírások és módszerek, 
de a hazánkban 1997 óta működő Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében 
kidolgozott mintavételi eljárások jó alapot nyújtanak a Natura 2000 területek monitorozásához. A 
monitorozás ugyanis a fajfelmérésekre alapul, a Natura 2000-es fajok pedig jó átfedéssel benne vannak a 
tevékenységben. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó rendszerben a Natura 2000 önálló protokoll lesz 
[www.ceeweb.org]. 

A 275/2004 (X.8) Kormány rendelet azt is kimondja, hogy a kijelölt Natura 2000 területekre vonatkozó 
földhasználati előírások teljesítéséért járó területalapú kifizetések 2007. július 1-jétől a Nemzeti 
Vidékfejlesztési Tervben és végrehajtását szolgáló jogszabályokban kerülnek meghatározásra (6.§ (2)).  
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3.5.3 A Natura 2000 területek kijelölésének gyakorlati megvalósítása 

A Natura 2000 területek esetében a terület-kiválasztás kritériumait az Élőhelyvédelmi Irányelv III. melléklete 
tartalmazza. A kiválasztott területek dokumentálására, valamint a javasolt területekre vonatkozó alapvető 
információk összegyűjtése érdekében az Európai Bizottság egy egységes adatlapot készített (97/266/EK sz. 
döntése). E szerint a javasolt területekről a tagországoknak olyan részletes dokumentációt kell eljuttatni az 
Európai Bizottság számára, amely tartalmazza: 

• a területek általános adatait (kód, megnevezés, területnagyság hektárban, koordináták, NUTS 
régió) 

• ökológiai adatait (a területen előforduló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok 
állományadatait és egyéb a területen jelentős fajok listáját) 

• a kijelölés alapjául szolgáló fajok területen található állományának értékelését 
• valamint a terület rövid jellemzését (minőség, megőrzöttség, veszélyeztető tényezők, kezelő 

szerv) [www.kvvm.hu]. 

Ugyanezzel a tartalommal készült egy adatbázis-kezelő szoftver is. Minden javasolt Natura 2000 területre ki 
kell tölteni az űrlapot és az adatokat a Natura 2000 adatbázisban rögzíteni kell. Ezeket az adatokat és a 
javasolt közösségi jelentőségű területek – az Unió területalapú támogatásait ellenőrző rendszer alapját 
képező fizikai blokkok szerint – lehatárolt térképét kell megküldeni az Európai Bizottságnak a javasolt 
területek nemzeti listájával együtt [Demeter, 2002]. Magyarországon a Natura 2000 területek parcellaszintű 
kihirdetése – véleményezésre – megtörtént. A következő lépés a blokkszintű térképi lehatárolás lenne, de a 
természetvédelmi hatóság és a FÖMI között zajló adatpolitikai viták miatt ez még nem valósult meg. A 
Natura 2000 területek aktuális térképét a 14. térképmelléklet szemlélteti. 

A beküldött adatok jóváhagyásáért és európai szintű adatbázisba történő integrálásáért a párizsi székhelyű 
European Topic Centre for Nature Protection and Biodiversity (ETC/NPB) a felelős intézmény. AZ ETC az 
EEA (Európai Környezeti Ügynökség) munkáját segíti a környezeti adatok gyűjtésével, elemzésével és 
értékelésével annak érdekében, hogy megfelelő információ álljon rendelkezésre a tagállami és nemzetközi 
szintű, a fenntartható fejlődést célzó szakpolitikák számára. További cél, hogy egységes térbeli információs 
adatbázis is készüljön, speciálisan erre a célra fejlesztett térinformatikai eszköz segítségével (GIS on Natura 
2000 Network) [http://europa.eu.int]. 

3.6 A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA 

3.6.1 Európai előzmények 

Amint azt a korábbiakban már láttuk, európai tanulmányok azt mutatják, hogy a kedvezőtlen adottságú 
területek támogatása jelentős szerepet tölthet be a „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek 
megőrzésében. A kedvezőtlen adottságú területek (továbbiakban: KAT, az angol irodalomban: Less 
Favoured Areas, LFA) támogatása 1975-től (a 75/268 Tanácsi Rendelet „a hegy- és dombvidéki 
gazdálkodásról és a különböző kedvezőtlen adottságú területekről”) indult meg az Európai Unióban, és 
fokozatosan egyre nagyobb teret nyert az európai uniós agrártámogatási és vidékfejlesztési rendszerben. A 
támogatás jelenlegi uniós jogszabályi hátterét a 1257/1999 Tanácsi Rendelet 13-20. cikkelyei teszik 
lehetővé. A 14. cikkely előírja, hogy a kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodóknak kifizetett 
kompenzációs támogatást területi alapon kell folyósítani. A 15. cikkely azt írja elő, hogy a kompenzációs 
támogatás összegének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy hatékonyan járuljon hozzá a meglévő hátrányok 
kiegyensúlyozásához, ám a túlkompenzáció nem megengedett. Előírja továbbá azt is, hogy a kifizetések 
tükrözzék a természetes adottságokban, az egyedi környezeti problémákban és a termelési struktúrákban 
mutatkozó hátrányok súlyosságát. 

A kedvezőtlen adottságú területek kijelölését a 1257/1999. Tanácsi Rendeletnek megfelelően alapvetően 
négy eltérő kategóriára végezték a tagállamok, melyek a következők: 

• hegyvidéki területek: (a rendelet 18. cikkelye alapján): a nagy tengerszintfeletti magasság vagy a 
meredek lejtés miatt a mezőgazdasági művelés feladatainak elvégzése nehéz vagy költséges. 
Ezeken a területek a klimatikus viszonyok is nehezítik a termelést (rövid vegetációs időszak, 
nagy magasságból eredő szélsőséges időjárás). Ehhez a kategóriához tartoznak a 62. szélességi 
körtől északra fekvő területek is;  
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• egyéb kedvezőtlen adottságú területek (a rendelet 19. cikkelye alapján): Kedvezőtlen adottságú 
térségek, amelyekben fenn áll a földhasznosítás megszüntetésének veszélye, és ahol a tájjelleg 
megőrzése szükséges, magukba foglalva a természetes termelési feltételek szempontjából 
homogén, alacsony termőképességű területeket, melyek esetében fennáll a művelésből való 
kivonás, a „felhagyás” veszélye; 

• egyedi hátrányok által érintett területek (a rendelet 20. cikkelye alapján): A kedvezőtlen 
adottságú térségek közé tartozhatnak más, speciálisan hátrányos adottságú térségek, amelyekben 
szükség esetén bizonyos feltételek mellett gazdálkodási tevékenységet kell folytatni a környezet 
védelme vagy javítása, a tájjelleg megóvása és a térség idegenforgalmi vonzerejének megőrzése, 
vagy a partvonal védelme céljából; 

• környezeti korlátozásokkal érintett területek (a rendelet 16. cikkelye alapján): ide azok a 
területek tartoznak, melyek a 79/409/EGK Madárvédelmi, és a 92/43/EGK Élőhelyvédelmi 
Irányelv végrehajtása következtében mezőgazdasági hasznosítás szempontjából korlátozások alá 
esnek. E területek alkotják ma már a Natura 2000 hálózatot, miután 2003-ban a 1783/2003. 
Tanácsi Rendelet nevesítette a Madár- és Élőhelyvédelmi Direktívákból eredő korlátozások 
kompenzációját, mint a jogcím fő feladatát, ezzel megteremtve a Natura 2000 hálózat 
kialakításának és működésének egyik legfontosabb alapelemét. 

A kedvezőtlen adottságú területek támogatásának stratégiája tagországonként meglehetősen nagy 
változatosságot mutat. Finnországban például az KAT támogatás jelentős részét teszi ki a költségvetés 
vidékfejlesztést támogató részének, a kifizetések átlagos nagysága hektáronként a legmagasabb Európában. 
A kifizetés összege a tengerszint feletti magasság emelkedésével együtt nő. Ausztriában a farm méretét és a 
tengerszint feletti magasságot egyaránt figyelembe veszik a kifizetési összeg meghatározásánál (a 
legmagasabban fekvő, legkisebb területű gazdaságok kapják a hektáronkénti legmagasabb összeget). 
Ugyanakkor, pl. Spanyolországban, ahol jelentős megőrzésre érdemes természeti értékű mezőgazdasági 
területek vannak, az KAT kifizetésekre nem fordítanak megfelelő összegeket, és a gazdaságok nagy része ki 
is van zárva a „keretből”. Egyes országok (pl. Luxemburg) igyekeztek teljes mértékben kihasználni a 
támogatás adta lehetőségeket, a mezőgazdasági területek csaknem egészét KAT-nak minősítették, és a 
kifizetési összegek is magasak [SCF, 2005]. 

Az egyéb kedvezőtlen adottságú területek és az egyedi hátrányokkal érintett területek lehatárolása során 
alkalmazott mutatók sok esetben átfedhetnek, ezért e területek elkülönülése nem teljesen egyértelmű. 
Hozzájárul ehhez az is, hogy a tagországok meglehetősen szabadon választhatják meg azokat a gazdasági, 
termelékenységi és egyéb mutatókat, melyek alapján a területeket lehatárolják. Az egyedi hátrányokkal 
érintett területek esetében valamilyen speciális, a gazdálkodást hátráltató, vagy korlátok közé terelő tényező 
szerint történik a lehatárolás. Ilyen tényezők lehetnek pl. az extrém vízháztartási viszonyok, szigeteken 
történő partvonalvédelmi célú gazdálkodás szükségessége, extrém eróziós széleróziós viszonyok, tájképi 
jelleg megőrzése. 2003-ban az Európai Unió Számvevőszéke (Court of Auditors) átfogó vizsgálatot végzett a 
tagországok körében a kedvezőtlen adottságú területek támogatásainak tárgyában, különös tekintettel a jogi 
és intézményi háttérre, a monitorozásra, a jogosultsági kritériumokra és helyes gazdálkodási gyakorlatra, 
illetve a kijelölés folyamatára. A Számvevőszék ajánlása szerint a tagországok bevonásával felül kell 
vizsgálnia a kedvezőtlen adottságú területek lehatárolását. Egyértelmű és indokolt továbbá a Közösség azon 
törekvése, mely átláthatóbbá és ellenőrizhetővé tenné a KAT területek támogatási rendszerét a tagországok 
szintjén [Balázs et al., 2005]. 

A Közösség ilyen irányú erőfeszítéseit tükrözi „az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról” szóló Tanácsi rendelet (1698/2005) amely amellett, hogy a 
1257/1999 rendelet 17-20 cikkeit 2010-ig nem helyezi hatályon kívül, változtat a kedvezőtlen adottságú 
területek kategorizálásán, a korábbi négy kategóriát ugyanis kettő váltja fel. A jogszabály megtartja a 
hegyvidéki területek kategóriáját, ugyanakkor jogszabályi szinten együtt kezeli az egyéb kedvezőtlen 
adottságú területeket és az egyedi hátrányokkal érintett területeket, az egyéb hátrányos helyzetű – nem 
hegyvidéki térségek kategóriája alatt. A Natura 2000 területek kategóriája (korábbi 16. cikkely szerinti 
területi kategória) különválik a KAT-tól, önálló intézkedésként megjelenve az új vidékfejlesztési 
rendeletben. Az új rendelet a területek lehatárolási kritériumaiban is változásokat hoz. A hegyvidéki térségek 
tekintetében a korábbi lehatárolási kritériumokat megtartva a tagországokat kötelezi kijelölt területeik 
felülvizsgálatára, vagy az új tervezési módszertan szerinti elfogadtatásra. A nem hegyvidéki térségek 
kategóriájának kijelölése során a tervezet érintetlenül hagyja az egyedi hátrányokkal érintett területek 
lehatárolási kritériumait. Változtat ugyanakkor az egyéb kedvezőtlen adottságú területek lehatárolásának 
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főbb hangsúlyán. Az eddigi lehatárolási gyakorlatban széleskörűen alkalmazott népesedési, társadalmi és 
gazdasági mutatók háttérbe szorulnak a lehatárolás során figyelembe veendő tényezők között, ugyanakkor 
nevesíti a tervezet a gyenge talajadottságokat és a klimatikus hátrányokat, mint kiemelendő jelölő tényezőket 
[Balázs, et al., 2006; 1698/2005/EC]. 

3.6.2 Kedvezőtlen Adottságú Területek Magyarországon 

A hazai támogatási rendszerben a kedvezőtlen adottságú területek támogatásai a Nemzeti Vidékfejlesztési 
Tervben való megjelenítéssel és szükséges hazai jogszabályok megalkotásával (151/2004. FVM rendelet) 
váltak meghirdethetővé (a jogszabályt azóta több rendelet módosította).  

A KAT rendszer jelentősége Magyarországon – ahol az ország területének mintegy 1/3-a európai 
viszonylatban is kiváló agrár-termelési adottságokkal rendelkezik – hogy csökkenti az adottságok által 
okozott eltérést a gazdálkodás jövedelmezőségében, és hozzájárul a gazdálkodás, a gazdálkodók 
megtartásához olyan vidéki területeken, ahol nem a mezőgazdaság a leginkább prosperáló gazdasági ágazat. 
Mivel a SAPS rendszerben az állattenyésztés támogatása eltér az ún. „normál” EU rendszertől, igen nagy 
jelentősége van annak is, hogy a KAT kifizetések a takarmánytermő területekre fókuszálnak, elősegítve ezzel 
a parlagterületek és a parlag gyepek újra hasznosítását állattartással. További jelentősége a rendszernek, hogy 
a kedvezőtlen agro-ökológiai adottságokkal rendelkező területeken az alapvető művelési, fenntartási 
beavatkozások hatására csökken a gyomosodás, így az allergén gyomok, közöttük a parlagfű terjedése is. 
Mivel a parlagterületek aránya is jelentős az EU-15 tagállamaihoz viszonyítva, ezek megszűnését és 
használatba vételét is elősegíti az intézkedés. Magyarország a „Kedvezőtlen adottságú területek támogatása” 
programot a 19. és 20. cikkelyben előírt feltételek alkalmazásával valósítja meg. Európában jelentős a 
természetvédelmi megszorítások miatt kijelölt kedvezőtlen adottságú területek aránya, de Magyarország a 
16. cikkelyben szereplő lehetőséggel nem élt, mivel a Natura 2000 hálózatba felveendő magyarországi 
területek listája a tervezésnél még nem állt rendelkezésre. A 18. cikkely (hegyvidéki területek) szintén nem 
kerül alkalmazásra, mivel Magyarországon nincsenek olyan területek, amelyek az EU szabályozás e 
pontjában előírt feltételeknek megfelelnének (NVT, 2004). 2004-ben és 2005-ben összesen a 19. cikk szerint 
jogosult területeknek 34,4 %-án a 20. cikk területeinek 18,6 %-án igényeltek támogatást a gazdálkodók 
[Csonka et al., 2006]. 

A 19. cikkely hatálya alá eső területek (egyéb kedvezőtlen adottságú területek) kijelölésénél két feltételt 
kellett alapul venni (és egyszerre teljesíteni) [Csonka et al. (2006) alapján]: 

• alacsony hozamú, nehezen művelhető földterületek jelenléte, melyek korlátozott lehetőségei csak 
rendkívül magas ráfordítással lennének javíthatók, és amelyek elsősorban külterjes állattartásra 
alkalmasak;  

• alacsony számú, illetve fogyó, túlnyomórészt mezőgazdasági tevékenységből élő lakosság, 
melynek gyorsuló csökkenése veszélyeztetné a területek fenntartását.  

Az EU Bizottságának a 20. cikk szerinti KAT-ok kiválasztási kritériumaira vonatkozó javaslata alapján az 
érintett területek lehatárolása 3 különleges hátrány (termesztést korlátozó tényező) alkalmazásával történt:  

• a talaj fokozott savanyúsága: érintett a terület, amennyiben a talaj savanyúsága (pH) meghaladja 
a 4,5 értéket. Ez nagymértékben korlátozza a talaj termőképességét, mivel számos termény nem 
termeszthető (nem toleráns termények); a termeszthető termények is jelentős terméscsökkenést 
szenvednek el a nemkívánatos kémiai állapot által eredményezett korlátozott talaj tápanyag 
felvétel miatt;  

• a talaj extrém sótartalma (szikesség): érintett a terület, amennyiben a nátrium sók szintje 0,15 % 
fölött van. A talaj felső rétegében jelentkező só hasonló hatású, mint a savasság, ezért/így csak 
sótűrő növények termeszthetők és csak jelentős terméscsökkenés mellett. Magyarországon a 
szoloncsák és szolonyec típusú talajok felelnek meg ezeknek a kritériumoknak; 

• extrém fizikai talajjellemzők: érintett a terület, amennyiben nehéz agyagtalajok és könnyű 
homoktalajok találhatók rajta. Ezek a talajok jelentősen korlátozzák a termények nyereségességét 
és hozamát, továbbá hátrányt jelentenek a föld művelése szempontjából is (gép és talajművelési 
technológia kiválasztása);  

Ezen kívül bekerült a lehatárolás szempontrendszerébe a talajok értékelésére vonatkozó sajátos hazai 
rendszer, a szántóföldi aranykorona érték települési átlaga is. 
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Mivel a természeti hátrányok kritérium elemei külön vagy együttesen meghaladják az 1257/1999/EK 
rendeletben meghatározott 10%-os országos határértéket, a 20. cikk szerint megfelelőként kiválasztott 
területek azok voltak, ahol a 3 paraméter közül legalább az egyik fennáll, és a település átlagos szántóföldi 
aranykorona értéke nem haladja meg az országos átlagot (a 17,53 AK értéket). Abban az esetben, ha egy 
terület mindkét kategóriába tartozik, a KAT-19 besorolás elsőbbséget kap, ezért a 20-as cikkely kijelölt 
területeiből ki kell vonni a 19-es cikkely szerint már besorolt területeket.  

A KAT 19 és 20 jogosult területek tényleges lehatárolása a MEPAR fizikai blokkok szerint történik. Minden 
fizikai blokk teljes támogatható területe jelenti a jogosult területet. Minden olyan fizikai blokk bekerült a 
KAT kategóriába, mely összterületének legalább 90%-a átmetszett a jogosultságot meghatározó KAT 
fedvénnyel. Ha egy fizikai blokk mindkét kategóriában szerepel, akkor a KAT-19-be sorolták, mivel ennek a 
kategóriának van prioritása. E lehatárolás alapján a KAT-20 területek nagysága 904912 ha, a KAT-19 
területek nagysága pedig 512297 ha. 

A 2007-től kezdődő új programozási időszakban – mivel a 1698/2005/EK Tanácsi rendeletének 93. cikkelye 
nem helyezi hatályon kívül a 1257/1999/EK Tanácsi rendelet 17-20. cikkelyét – az EMVA keretében 
tervezett intézkedések hatásköre Magyarországon továbbra is a korábbi (1257/1999-es) rendelet szerinti 
19. és 20. cikkely marad. 

3.6.3 A Kedvezőtlen Adottságú Területek kijelölésének térinformatikai háttere 

A KAT kijelölése körül sok vita zajlik az Európai Unióban, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
kijelölési procedúra korántsem egységes. Ennek csak egyik oka a területi és termőhelyi adottságok, speciális 
problémák jelentős tagállami különbsége. A lehatárolás alapját alkotó adatbázisok legalább ekkora 
változatosságot idéztek elő a kijelölési folyamatban, hiszen minden tagország más és más adatgyűjtési és 
feldolgozási hagyományokkal rendelkezik és jelenleg még kevés egységes európai adatbázis létezik a 
hasonló feladatok elvégzése tekintetében. A 1257/1999. Tanácsi Rendeletben meghatározott kategóriák 
között jelentős átjárhatóság mutatkozik. A legkevesebb eltérés a hegyvidéki térségek kijelölésénél található, 
mert e területek jól meghatározható, konkrét termőhelyi attribútumokkal jellemezhetők. Esetükben 
legtöbbször a tengerszint feletti magasság és a lejtőszög a meghatározó alapadatok, a tagországok e változók 
különböző súlyozású kombinációjával érték el a megfelelő területi kiterjedést. Annál nagyobb variációban 
alkalmaztak a tagországok különféle adatokat az egyéb KAT területek lehatárolása. Az egyéb kedvezőtlen 
adottságú területek kiterjedése a tagországokban a legjelentősebb kategória, és hazánkban is a 19. cikk 
alapján lehatárolt területek a jelenleg kijelölt területek közel felét alkotják. [Balázs et al., 2004]. A 
következőkben [Csonka et al., (2006)] alapján bemutatom a KAT területek lehatárolásának Magyarország 
esetében alkalmazott módszertanát.  

A lehatárolás térinformatikai hátterét az Environmental System Research Institute (ESRI) cég ArcGIS 8.2 
szoftvere szolgáltatta, a munkát a SZIE KTI munkatársai végezték. A térinformatikai elemzés raszteres 
metodikával, 100x100 méter (1 ha) pixelméretű fedvényeken történt. 

KAT-19 prioritás alá eső területek lehatárolásának menete: 
• Az „alacsony hozamú, nehezen művelhető földterületek jelenléte” feltétel teljesítéséhez: készült 

egy ökológiai adottságokon alapuló térinformatikai adatbázis, amely a fő növények termesztési 
lehetőségeit mutatja. A vizsgálatokban azok a kalászos növények vettek részt, amelyek a 
szántóföldön legalább 5000 ha vetésterülettel rendelkeztek az elmúlt években (őszi búza, őszi 
árpa, tavaszi árpa, rozs és a zab). Minden vizsgált növény talajigényét az alábbi paraméterekkel 
jellemezték: talajtípus, fizikai talajféleség, talajkémhatás, lejtő típus. Minden vizsgált növény 
klimatikus igényét az alábbi klíma paraméterekkel jellemezték: évi csapadékösszeg, 
tenyészidőszak csapadék összege, kritikus időszak csapadék összege. A paramétereket hármas 
skálán osztályozták az egyes növények szerint (0-termesztésre nem javasolható, 1- már 
termeszthető, 2- ajánlott). A paraméterenként elért pontszámokat növényenként összegezték. Az 
elért összpontszám alapján értékelték a terület alkalmasságát az adott növény termesztésére. A 
növényenkénti térképekből összesített alkalmassági térkép készült. Részeredményként Azok a 
területek minősültek jogosultnak, ahol az összegzett termesztési alkalmasság az országos átlag 
80%-a alatt marad.  

• Az „alacsony számú, illetve fogyó, túlnyomórészt mezőgazdasági tevékenységből élő lakosság” 
feltétel teljesítéséhez: a népesség és mg-i foglalkoztatottság tekintetében a 75 fő/km2 alatti 
népsűrűségű területek és a 15%-nál magasabb mennyiségű mezőgazdaságban foglalkoztatott 
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népességű területek kerültek leválogatásra a Központi Statisztikai Hivatal ide vonatkozó 
településsoros adatai alapján. Azok a települések (NUTS-5 szint) tartoznak a jogosult területek 
közé, ahol a két feltétel egyszerre teljesül. 

• A támogatás csak szántó és gyepterületekre vehető igénybe, ezek lehatárolása a CORINE 100 
felszínborítási adatbázis alapján történt. Ez jól közelítő adatot ad a potenciális területekre, a 
végső területletárolás a MePAR fizikai blokkjai alapján kerül kialakításra. 

Azok a területek kerültek a kategóriákba, ahol mind a három feltétel teljesült.  

KAT-20 prioritás alá tartozó területek lehatárolásához az alábbi térképek kerültek felhasználásra: 
• az „agronómiai korlátozó tényezők” feltételek teljesítéséhez: a Magyar Tudományos Akadémia 

Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézetének digitális agrotopográfiai adatállományából (1: 
100000) a talajtípus, a fizikai féleség és a talaj kémhatása alapján kedvezőtlennek minősített 
területek térképe. A talajtulajdonságok közül az alábbiak okoznak kedvezőtlen adottságot: 
talajtípus tekintetében a szoloncsákok, a szoloncsák-szolonyecek, a réti szolonyecek és a 
sztyeppesedő réti szolonyecek, fizikai féleség tekintetében, ha a fizikai féleség homok, tőzeg, 
kotu vagy ha nem, vagy részben mállott durva vázrészek alkotják a talajt vagy ha erősen savanyú 
a kémhatás. 

• a talajértékelési szempont teljesítéséhez: azon települések térképe (Országos Térinformatikai 
Alapadatbázis (OTAB) külterülethatár térképe), ahol a települési átlagos szántó aranykorona 
érték kisebb vagy egyenlő, mint az országos átlag, azaz 17,53 AK. 

Abban az esetben, amikor egy terület mindkét kategóriába tartozik, a KAT-19 besorolás elsőbbséget kap, 
ezért a 20-as cikkely kijelölt területeiből ki kell vonni a 19-es cikkely szerint már besorolt területeket (15. 
térképmelléklet). A területek művelési ágankénti becsléséhez szintén a CORINE 100 szántó és gyep 
kategóriáit vették alapul.  

3.7 EURÓPAI SZINTŰ ELVÁRÁSOK A TÉRINFORMATIKA AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 
TERMÉSZETVÉDELMI ALKALMAZÁSAI TEKINTETÉBEN 

Technikáját tekintve a térinformatikai rendszer (Geographical Information Systems, GIS) olyan 
számítógépes rendszer, melyet a földrajzi helyhez kapcsolódó adatok gyűjtésére, tárolására, kezelésére, 
elemzésére, a levezetett információk megjelenítésére, a földrajzi jelenségek megfigyelésére, modellezésére 
dolgoztak ki. A térinformatika lehetőséget ad nagyszámú helyzeti és leíró adat gyors, együttes, integrált 
áttekintésére és elemzésére, ezáltal rendkívül nagy a szerepe a döntés-előkészítésben [Márkus, 2001]. 
Mindezek mellett a térinformatika olyan interdiszciplináris szakterület, mely területi adatok kezelésével 
foglalkozó tudományágak és technológiák határterületein alakult ki. Jelentőségét akkor mérhetjük fel talán a 
legegyszerűbben, ha belegondolkodunk abba, hogy mindennapjaink valamennyi momentuma a földrajzi 
térben, valamilyen meghatározható helyen történik. Ezt erősíti meg az a becslés is, miszerint a jelenlegi 
adatbázisokban lévő adattömeg túlnyomó része földrajzi területhez köthető, térinformatikai rendszerbe 
szervezhető [Botos, 2004]. Rendkívüli előnye továbbá a térinformatikának, hogy képes a különböző, nem 
informatikai szakmai területek által használt adatokat is egy rendszerbe integrálni. Ezért, mint a 
nemzeti infrastruktúra fontos része, a térinformatika sem válaszható el az állami adatgazdálkodástól és 
jelentős politikai értéke is van, mivelhogy lehetővé teszi a különféle ágazatok (mezőgazdaság, közlekedés, 
vidékfejlesztés, környezet) együttes vizsgálatát [Közadat, 2003]. Éppen ezért „ a térinformatika egy olyan 
eszköz amely hozzájárulhat a vezetők hatékonyabb és hatásosabb munkavégzéséhez, és segíti őket a 
döntéshozatalban” [Chorley, 1988]. 

Amint azt disszertációm bevezetésében már megfogalmaztam, a térinformatika technológiája néhány 
évtizedes múlttal rendelkezik csak (a hatvanas évek közepén indított Canada Geographic Information 
System-et tekintjük az egyik első GIS fejlesztésnek), de mára óriásira nőtt a szerepe az élet minden területén, 
így a környezet-, és természetvédelemmel, környezetgazdálkodással foglalkozók is előszeretettel 
alkalmazzák. Ez részben azzal magyarázható, hogy a térinformatikai szoftverek segítségével képesek lettünk 
a területhez kötött különböző típusú információk, adatok közötti összefüggések gyorsabb felismerésére, ami 
a fent említett tudományterületeken alapvető követelmény. 

A térinformatika szemszögéből tekintve feltétlenül szólnunk kell napjaink dinamikusan fejlődő, a 
térinformatika agrár-környezetvédelmi, természetvédelmi alkalmazásai számára is aktuális információt 
szolgáltató adatnyerési eljárásról, a távérzékelésről. Szükséges ez azért is, mert a távérzékeléssel előállított 
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adatok az ellenőrzésnek és monitoring tevékenységnek ma már elengedhetetlen részét képezik. Az 1970-es 
évektől (az első műholdas földmegfigyelő rendszerek megjelenésétől kezdve) a távérzékelés egyre nagyobb 
szerepet tölt be a földfelszín állapotáról történő objektív információgyűjtés terjedésében. A szenzorok 
fejlődése, az adattároló kapacitás növekedése és az adatátviteli technikák fejlődése következtében a 
felvételek egyre több információt tartalmaznak. A térbeli felbontás növekedése mellett (első Landsat 
műhold: 80 m, Quickbird pánkromatikus sáv: 61 cm) jelentős fejlődés történik a légi távérzékelésben már 
elterjedt hiperspektrális technikák műholdas alkalmazásának területén is (pl. EO-1 hold Hyperion szenzora) 
[Kristóf, 2005], aminek környezetgazdálkodási szempontból (talaj és vegetációtérképezés, -megfigyelés) 
igen nagy a jelentősége. Napjaink informatikája (szoftver, hardver) messzemenőkig alkalmas a távérzékelési 
rendszerek által szolgáltatott jelentős adatmennyiség operatív feldolgozására. A távérzékelés és a térinformatika 
kapcsolata szoros és kétirányú: a távérzékelt adatok feldolgozása folyamán szükséges referencia adatokat (pl. 
talajtérkép, topográfiai térkép) térinformatikai rendszerben (GIS) tároljuk. Ugyanakkor a távérzékelés 
eredményei – a tematikus térképek és statisztikai adatok – is sokrétűbben hasznosíthatók, ha térinformatikai 
rendszerbe épülnek be (pl. környezeti modellek, döntéstámogató modellek) [Büttner, 2004]. Ezt a szoros 
kapcsolatot támasztja alá (és erősíti) az újabb „hibrid”, vektoros és raszteres területi adatokat egyaránt jól 
kezelő szoftvercsomagok fejlesztése és terjedése, illetve az adatkonverziós lehetőségek bővülése a vektoros 
és a raszteres rendszerek között. Ilyenek rendszerek pl. az Erdas Imagine, az ArcGIS, vagy az eCognition és 
utódja a Definiens Professional. 

Fontosnak tartom felhívni a figyelmet a térinformatika környezetgazdálkodási alkalmazása iránti egyes 
európai szintű elvárásokra. Ezek megfogalmazására azért került sor az utóbbi években, mert az informatika, 
és mellette a térinformatika, valamint a távérzékelés rohamos fejlődése maga után vonta azt, hogy Európa 
szerte hatalmas mennyiségű területi vonatkozású adat, információ keletkezett és keletkezik, és áll 
rendelkezésre a politikák széles körének támogatására. A térképalapú információkat számos jelentéstételi, 
elemző, értékelő és előrejelző eszköz és tevékenység használja. Az Internet megjelenése lehetővé tette ennek 
a típusú információnak a széleskörű és alacsony költséggel járó terjesztését, és hozzájárulhatott a különböző 
szakpolitikai kérdések jobb megértéséhez és tudatosításához a nyilvánosság körében. E számos 
kezdeményezés ellenére a területi információk széleskörű hozzáférhetősége és használata továbbra is 
probléma Európában. Ez elsősorban a hiányos adatokban, a hiányzó nyilvántartásban, az eltérő szabványok 
miatt nem kompatibilis területi adathalmazokban és szolgáltatásokban, és a területi adatok megosztásának és 
újrafelhasználásának az akadályaiban nyilvánul meg [COM(2004) 516] 
Éppen ezért 2001-ben az Európai Bizottság három, a környezetért, a kutatásért, illetve a gazdasági és 
pénzügyi fejlesztésért felelős megbízottja és az EUROSTAT egyetértési memorandumot írt alá az európai 
térinformációs infrastruktúra (INfrastructure for Spatial Information in Europe, INSPIRE) létrehozásának 
támogatásáról. A program központi célkitűzése több és jobb, összehangolt, területi adat elérhetővé tétele a 
tagállamokban valamennyi szinten a közösségi politika alkotás és a közösségi politika megvalósítása 
(végrehajtás, monitoring, ellenőrzés) számára [www.hunagi.hu]. Az INSPIRE lényegében egy EU szintű 
jogszabály előkészítés, mely magában foglalja a térinformatikai szabványokat, szervezeti és koordinálási 
kérdéseket, adatpolitikát, beleértve a térbeli adatokhoz való hozzáférést és az adatok karbantartását (5. ábra) 
[Büttner, 2004]. Az EU várhatóan 2007. január 1-től a közösségi joganyag részeként írja elő az EU 
tagországok részére az INSPIRE megvalósítását [Alabér et al. (szerk.), 2006]. Az INSPIRE középpontjában 
a környezetpolitika áll, de felhasználható más ágazatokban és azok jövőbeli kiterjesztéseiben is, így például 
a mezőgazdaságban, a közlekedésben és az energia ágazatban. A javaslat konkrétan azokra az információkra 
összpontosít, amelyek a környezet állapotának, ezen belül a levegőnek, a víznek, a talajnak és a természetes 
tájnak az ellenőrzéséhez és javításához szükségesek. Az INSPIRE program nem indít új, széleskörű területi 
adatgyűjtési programot a tagállamokban, célja inkább a már rendelkezésre álló adatok felhasználhatósága 
mértékének az optimalizálása úgy, hogy megköveteli a rendelkezésre álló területi adatok nyilvántartását és 
azoknak a szolgáltatásoknak a megvalósítását, amelyeknek a feladata a területi adatok hozzáférhetőbbé tétele 
és interoperabilitásának növelése, valamint úgy, hogy kezeli a területi adatok felhasználásának az akadályait 
[COM(2004)516]. Kiküszöbölhető általa a most még létező többszörös adatgyűjtés, amit a nem elérhető 
adatok miatt végeznek [www/gisig.it/nature-gis]. 

A kezdeményezés megvalósításán dolgozó szakértők több adatállományt (adatbázis csoportot) azonosítottak, 
amelyeket a leggyakrabban használnak a különböző környezetpolitikai területeken, és ennél fogva 
harmonizálni és megosztani szükséges őket a hivatkozási és koordinátarendszerekkel együtt. Ezekben az 
adatállományokban szükséges a geometriai egyneműség, ami szabványosított térbeli objektumok (vonalak, 
pontok, sokszögek) útján elérhető; de a tematikus jellemzők harmonizálása nem szükséges [www.hunagi.hu; 
Büttner, 2004]. A disszertáció témájához kapcsolódóan a harmonizálásra javasolt térbeliadat-csoportok közül 
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kiemelném a következőket: vízrajz, védett területek, felszínborítás, földhasználat, ortofotók, biogeográfiai 
régiók, élőhelyek és biotópok, fajok megoszlása, talajok és földtani jellemzők, stb. [COM(2004) 516] 

 
 5. ábra: Az  EU téradat-infrastruktúra modellje [ Remetey-Fülöp (2002)] 

Az Inspire a nemzeti térinformatikai adat infrastruktúrákra kell, hogy épüljön. Hazánkban e Nemzeti Téradat 
Infrastruktúra (NITS) stratégiája kidolgozás alatt áll [Alabér et al. (szerk.), 2006], a Magyar Információs 
Társadalom Stratégiájával (MITS) összhangban. Számos olyan feladat jelenik meg a MITS-ben, amelynek 
megvalósításához szükség van a térinformatika alkalmazására, így a MITS ágazati programjai közül többel a 
NITS kiemelten foglalkozik. Ezek közül disszertációm témából adódóan kiemelném az alábbiakat [Alabér et 
al. (szerk.), 2006 alapján]: 

eAgrárium 

„Az agrártermelést támogató szolgáltatások kialakítása a távérzékelési, térképészeti és 
térinformatikai eljárások eredményeként előálló, értéknövelt tematikus, térképi és 
térinformatikai adatok társadalmi közrebocsátásával, EU politikák végrehajtása és ellenőrzése 
(MEPAR)” 

„A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) és a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) 
agrár-környezetgazdálkodási feladataihoz informatikai-térinformatikai rendszer fejlesztése. (Az 
NAKP és NVT támogatási rendszerek nyertes pályázóinak térinformatikai alapú agrár-
környezetgazdálkodási adataiból, valamint a monitoring alapállapot felméréséből származó 
adatok térinformatikai feldolgozása.)” 

 „A kormányzati szférában keletkezett, vidékfejlesztéssel kapcsolatos, szakmai közérdekű 
információk elérhetővé tétele” 

„A földügyi és térképészeti ágazat információtechnológiájának korszerűsítése” 

eKörnyezet 

„Érzékeny Természeti Területek: a program végrehajtásához szükséges funkciókat támogató, 
térinformatikai alapú adatbázis-rendszer kialakítása, ami naprakész információt szolgáltat 
nemcsak a szakemberek, hanem bármely gazdálkodó számára is. Fontos a harmonizáció az 
ingatlan-nyilvántartási és kataszteri térképi rendszerrel. Rövid távú feladat a koncepció és 
rendszerterv kidolgozása.” 

„Alapvető tájvédelmi feladat a tájrehabilitációs területek nyilvántartása és monitorozása. Rövid 
távú feladat az online tájtipológiai nyilvántartás (tájkataszter) elkészítése és a történeti térképek 
(különösen I–III. katonai felmérés) digitális adatbázisának elkészítése, a hozzáférés biztosítása 
és felhasználása tervezési, hatósági, oktatási, kutatási tevékenységek megalapozásaként.” 
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A stratégia megjelöli azokat az elvárásokat is, amelyeknek feltétlenül teljesülniük kell a célok sikeres 
eléréséhez. Ezek közül a legfontosabbak: 

• a megvalósításhoz szükséges releváns adatbázisok megléte (NAKP, NVT és ÉTT esetében 
különösen a MEPAR és a digitális kataszteri térképi adatok megléte), 

• harmonizáció az ingatlan-nyilvántartási és kataszteri térképi rendszerrel, 
• az NAKP, NVT térinformatikai feladatait ellátó laboratóriumok személyi, adatbázis-

ellátottságának, a térinformatikai szoftverkövetés-fejlesztésnek, valamint az agrár-
környezetgazdálkodási (monitoring) alapfelvételezésének biztosítása. 

Az állami ágazati információ rendelkezésre állásának elősegítésére számos más európai közösségi eszköz 
létezik vagy áll kidolgozás alatt, melyek megvalósulását az INSPIRE nagymértékben segíti. Ezek közül a 
legfontosabbak: a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló irányelv (2003/4/EK), a 
közszféra információinak további felhasználásáról szóló irányelv (2003/98/EC), a Globális 
Környezetvédelmi és Biztonsági Megfigyelés (GMES)10 és a GALILEO rendszer11 [COM(2004) 516]. 
Védett területekre az INSPIRE tesztprogramot indított, Nature-GIS néven. A program – mely még 
kialakítás alatt áll – elsődleges célja az, hogy létrehozza az európai védett területekhez, természet- és 
biodiverzitás megőrzéshez kapcsolódó térbeli adatok pán-európai tematikus hálózatát, valamint az, hogy a 
természetvédelem területén dolgozó GIS felhasználók, a védett területek szakemberei és a végfelhasználók 
között megkönnyítse az információáramlást [http://www.geo.info.hu]. Tagjai közt a GISIG (Geographical 
Information Systems International Group) és a JRC - IES (EU) Joint Research Centre - Institute for 
Environment & Sustainability) mellett számos európai egyetem, köztük a Nyugat-Magyarországi Egyetem is 
megtalálható. 

A hálózat együttműködik – többek között – az alábbi, a természetvédelem területén helyi, regionális, nemzeti 
vagy nemzet feletti szinten tevékenykedő európai szervezettel: Alterra (Holland Környezetvédelmi 
Kutatóközpont), ECNC (Európai Természetvédelem Központ), EIONET (Európai Környezeti Információs és 
Megfigyelő Hálózat) EMERALD (Különlegesen Védett Területek Hálózata), Landscape Tomorrow (Európai 
Kutatóhálózat a Tájért), PEEN (Pán-európai Ökológiai Hálózat), a WWF egyes hálózatfejlesztő projektjei, 
stb.). E rendszer valódi térbeli adat-infrastruktúra (Spatial Data Infrastructura, SDI) kialakításához vezet az 
INSPIRE útmutatásai alapján. Az SDI a meglévő adatokból adatszolgáltatási hálózatot, metaadat rendszert, 
metaadat tartalom leírást és szolgáltatási listát is tartalmaz majd. A program nagy hangsúlyt helyez a 
színvonalas web alkalmazások létrehozására, útmutatók készítésére, így képessé téve a tematikus 
felhasználókat az adatmegosztásra az INSPIRE ajánlásai alapján. Regisztráció után bármely szervezet a 
hálózat tagja lehet, és adatokat publikálhat, amennyiben a szabványokban foglalt előírásoknak megfelel. 
Ebben az esetben a publikáló szervezetet adatgazdának kell tekinteni.. [www.gisig.it/nature-gis]. 

A következő alfejezetben – hazai és nemzetközi tapasztalatokra támaszkodva – az alábbi főbb kérdéskörök 
mentén bemutatom a térinformatika szerepét a HNV területek megőrzésében és az agrár-környezetvédelmi 
programok sikeres működtetésében: 

• program előkészítés, területkijelölés; 
• működtetés, monitoring; 
• ellenőrzés. 

3.8 A TERÜLETLEHATÁROLÁS KÉRDÉSKÖRE 

Cook és Norman [1996] megállapítja, hogy az angol ÉTT rendszer (amely, mint láttuk, az első volt 
Európában) sikeressége és hatékonysága (pénzügyi és természetvédelmi szempontból egyaránt) az ésszerű, a 
helyi körülményekhez pontosan illesztett kezelési előírásoknak köszönhető. A hatékonyság legfontosabb 

                                                 
10 GMES: Global Monitoring for the Environment and Security, Környezeti és Biztonsági Globális Megfigyelés Program. A 
kezdeményezés célja, hogy az EU saját műholdat állítson pályára, mely tagjainak szolgáltat környezetvédelmi és biztonsági 
információkat a világűrbő [http://gmes.jrc.it] 
11 A Galileo program az Európai Unió és az Európai Űrügynökség közös vállalkozása, célja a világon az első, kimondottan polgári 
célra tervezett rádiónavigációs és helymeghatározási rendszer létrehozása. A Galileo rendszer 30 műholdból áll, amelyek közül 27 
kell a teljes lefedettséghez. A tervezett üzembe állítás időpontja 2008 és 2010 között várható [http://galileo.ihm.hu] 
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feltétele tehát az, hogy a védendő természeti érték elhelyezkedését megfelelő módon le tudjuk határolni, a 
lehatárolt területről a lehető legpontosabb ismereteket szerezzünk, valamint a célok eléréséhez szükséges 
gazdálkodási előírásokat körültekintően fogalmazzuk meg. Ugyanezek a feltételek érvényesek minden 
egyéb, pontos területlehatárolást igénylő természet-, és környezetvédelmi tevékenység hatékony 
működéséhez, legyen az erózióvédelem, a nitrátdirektívából fakadó kötelezettségek teljesítése, Natura 2000 
területek védelme, vízbázisvédelem, stb., de hasonlóan fontos az agrár-környezeti programok megfelelő 
„célzása” is nem csak a zonális, hanem a horizontális programok esetében is. 

A programalkotás szempontjából a politikai döntéshozók számára elengedhetetlenül szükséges bizonyos 
elemzések előre történő elvégzése (pl. a programokhoz potenciálisan csatlakoztatható területek nagyságának 
felmérése, költségszámítások, stb.). Worrall már 1990-ben megállapítja, hogy az egyik terület, amelyre a GIS 
technológia és társított módszerei hatással lehetnek, a földhasználat-tervezés. 1993-ban Aspinall egyik 
cikkében felhívja a figyelmet a térinformatikai eszközökkel történő modellalkotás földhasználat-tervezésben 
betöltött jelentős szerepére, amely nemcsak környezeti-ökológiai, hanem szociális és gazdasági szempontból 
is fontos információkat nyújthat a döntéshozók számára.  

A „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek fennmaradását segítő, a disszertáció 
természetpolitikai fejezetében említett területei kategóriák (ökológiai hálózat, Natura 2000 területek, 
Kedvezőtlen Adottságú Területek) mind európai szintű hálózatot alkotnak, ennél fogva kijelölésük az 
Európai Unió szakmai elvárásainak megfelelően történt. A Natura 2000 területek vonatkozásában az Európai 
Unió maga is felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy a politikaalkotók ex ante becsüljék, vagy 
modellezzék az intézkedések és a szabályozások várható hatásait. Erre a térinformatika alkalmazását jelölik 
meg legalkalmasabb eszközként [Europa.eu.int]. A 3.6. fejezetben ismertettem a magas természeti területek 
biodiverzitásának megőrzésében leginkább szerephez jutó természetvédelmi és agrár-környezetgazdálkodási 
kategóriák lehatárolásának térinformatikai alapjait, a továbbiakban a térinformatika e rendszerek 
működtetésében és monitoringjában betöltött szerepére hívom fel a figyelmet.  

3.9 A MŰKÖDTETÉS ÉS A MONITORING KÉRDÉSKÖRE 

3.9.1 Az információs rendszerek szerepe a működtetésben 

Amint láttuk az előbbiekben, a HNV célterületek földrajzi elhelyezkedését és jellemzőit pontosan ismernünk 
kell a tervezés és területkijelölés során, de a tagállamok agrár-környezetvédelmi és vidékfejlesztési 
programjainak, egyes kísérő intézkedéseknek és bizonyos védelmi tevékenységek működtetése, 
hatékonyságának vizsgálata szempontjából is elengedhetetlen e jellemzők változásának ismerete, valamint 
megfelelő nyilvántartó rendszerek működtetése. 

A területalapú nyilvántartási rendszerek a következő alapadatokkal dolgoznak Európában [Magyari (2005) 
alapján]: 

• ortofotók 
• raszteres földnyilvántartási térképek/ hagyományos kataszteri nyilvántartás adatai 
• leíró adatok az egyes parcellák súlypontjához rendelve 
• blokkrendszer vektoros térképe. 

Vannak országok, ahol a rendszerben megtalálhatók egyéb digitális raszteres ill. vektoros fedvények is, pl. 
Csehországban: 

• digitális talajtérkép 
• vektoros, attribútumozott szintvonalas térkép 
• Érzékeny Természeti Területek térképe 
• nitrát-érzékeny területek térképe 
• ivóvíz-bázisok 
• szennyezett területek térképe 
• bányaterületek. 

A blokkokhoz további attribútív adatokat rendelhetők, mint pl.: 
• folyik-e ökológiai gazdálkodás a területen 
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• öntözött-e a terület 
• erózió mértéke szántó területeken 
• vizes élőhelyek nyilvántartása. 

Egyes rendszerek alkalmasak a mezőgazdasági területek környezeti hatásainak értékelésére, modellezésére, 
és nagy területi érzékenységgel tárják fel az összefüggéseket a KAP fejlődése és a különböző régiók 
termelési szintje között (Svédország).  

E nyilvántartási rendszerek legfontosabb feladata az ellenőrzés és a monitoring, de törekedni kell arra, hogy 
ellássák a jogosult partnerek és a gazdálkodók információ-kiszolgálását is. Az európai rendszerek közül az 
angol nyilvántartási-ellenőrzési rendszer fontos alapját képezte az Érzékeny Természeti Területek 
információs rendszer fejlesztéséhez Magyarországon is. Az angol információs rendszerbe az ESRI cég 
ArcGIS nevű szoftvercsaládját építették be, ami az ArcView-n kívül ArcInfo-t, ArcEditor-t és ArcExplorer-t 
is tartalmaz. A térképi modul egyedi felülettel ellátott. A fejlesztés Visual Basic nyelven folyik, így 
lehetőség van egy nagyon rugalmas rendszer kialakítására, azaz minden felhasználó a munkaköréhez 
leginkább illeszkedő funkciókat éri el megfelelő jogosultság esetén. A mindenki által elérhető tájékoztatásra 
a MAGIC (Multi-Agency Geographic Information for the Countryside) rendszert használják. Ez lehetővé 
teszi – a személyes adatok kiszolgáltatása nélkül – a szerződött területek elhelyezkedésének és a programok 
célterületének megtekintését. Ezen kívül létezik egy belső használatú rendszer (a GEN-i), amit csak azok a 
munkatársak érnek el, akit a különböző programokon dolgoznak. Ez a rendszer lehetővé teszi az elérést 
egyéb környezetvédelmi, környezetgazdálkodási adatokhoz és természetesen a szerződések személyi illetve 
gazdálkodási adataihoz is. A cél az, hogy a közeljövőben integrálják a különböző rendszereket és 
adatforrásokat. Az erre született koncepció szerint GENESIS lenne a vidékfejlesztési programokat 
nyilvántartó IT rendszer neve, ami amellett, hogy kiszolgálná a programok gazdáinak adat-nyilvántartási, 
manipulálási, lekérdezési, ellenőrzési, dokumentumnyomtatási igényeit a mindenki által elérhető web alapú 
MAGIC rendszer alapadatait is biztosíthatná [www.magic.gov.uk]. 

Magyarországon a területalapú kifizetések nyilvántartási rendszere az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési 
Rendszer, de 2005-ben elkészült az „Érzékeny Természeti Területek Információs Rendszer” web alapú 
térinformatikai pilot projektje is mely forráshiány miatt sajnos nem működhet még, de maximálisan elnyerte 
a Természetvédelmi Hivatal tetszését és erkölcsi támogatását (6. ábra).  

 
6. ábra. Az ÉTT információs rendszer működésének és felhasználóinak elvi vázlata. [Magyari, 2004] 

A rendszer szoftverkörnyezet az ArcIMS-ArcSDE. Az ArcIMS olyan térinformatikai megoldás, amely 
lehetővé teszi térképek, adatok és eszközök központosított létrehozását az Interneten. ArcSDE olyan eszköz, 
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ami lehetővé teszi a földrajzi adatok tárolását és kezelését egy relációs adatbázis-kezelő rendszerben 
(RDBMS). A rendszer jelenlegi készültségi állapota szerint három modulból áll, melyből két modul (a 
„Térkép” és az „Adat” modul) teljesen működő képes, az „Elemzés” modul pedig további kidolgozás alatt 
van.  

A „Térkép” modul bármilyen számítógépes munkahelyről használható, ahol van Internet kapcsolat és 
telepített web böngésző. A modul célja, hogy elsősorban a mintaterületként elindított ÉTT-k közvetlen 
környezetéről minél több információhoz jussanak az érdeklődők. A modul tematikus rétegeinek egyes 
elemeiről információt kérhetünk: ezek rétegenként külön táblázatban jelennek meg. Itt lehetőség nyílik arra, 
hogy amennyiben további Interneten publikált oldalra szeretnénk mutatni, akkor az odamutató linket is itt, 
ebben az információs táblában helyezhetjük el. 

Az „Adatok” modul a nyertes pályázatok adatait tartalmazza. Ezek részben a pályázó személyes adatai (név, 
cím, adószám, bankszámlaszám stb.), másrészben a támogatott területek adatai (helyrajzi szám, terület) az 
egyes programokhoz kapcsolva. Az egyes földrészletekhez kapcsolva nem csupán azok nyilvántartási adatait 
rögzíthetjük, hanem a programok működtetéséhez elengedhetetlen ellenőrzési és monitoring adatokat is. 
Lehetőség van továbbá a területen megfigyelt, a területen található természeti értékek felvételezésére is. 

Mivel a fent felsorol információk többsége adatvédelem alatt áll, ezért ennek a modulnak a használata csak a 
jogosultság ellenőrzése után használható. A felhasználók köre: a programot koordináló Természetvédelmi 
Hivatal (csak olvasási, lekérdezési joggal), az adott ÉTT működést felügyelő, a területért felelős, adott 
nemzeti parkhoz tartozó felelős (írási, módosítási joggal is rendelkezik, hiszen ő rögzíti a szerződéseket és az 
ellenőrzési jegyzőkönyveket) és a rendszer karbantartója (a Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet 
munkatársa).  

Az információs rendszer elemző moduljában a tervek szerint – megfelelően rögzített adatok esetében – 
ökológiai tipizálás után lehetőség nyílik majd két- és többváltozós összefüggés vizsgálatok, ökonometriai 
elemzések elvégzésére is. Ezzel voltaképpen az volt a cél, hogy képet kapjanak az egyes termőhelyek 
gazdálkodási gyakorlatáról, a programcsomagokban megadott előírások teljesítéséről. Másik fontos eleme a 
javasolt információs rendszer elemző moduljának az a törekvés, hogy az ökológiai-ökonómiai 
fenntarthatóság értékelése révén – egyfajta pontrendszer bevezetésével – lehetőséget biztosítson arra, hogy 
az agrár-környezeti kifizetések ne csak a felvállalt intézkedések jövedelem-csökkentő hatásait kompenzálják, 
hanem a létrehozott pozitív externáliák honorálása is szerepet kapjon a kompenzáció (ily módon inkább 
díjazás) mértékének a meghatározásakor. Az elemző modul akkor válhat majd működőképessé, ha több éven 
keresztül rögzítésre kerülnek a – programcsomagokhoz kapcsolódó – gazdálkodási adatok. A gazdálkodási 
adatok elsődleges adatforrása a táblatörzskönyvet kiváltó gazdálkodási napló, amelyet az egész birtokra 
vezetnie kell a programban résztvevő gazdának. 

A rendszer alkalmas arra, hogy az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Mezőgazdasági 
Parcellaazonosító Rendszerével egymást kiegészítő, egymást támogató integrálható egységekként működjön 
együtt. Az alkalmazás felülete leginkább egy térinformatikai szoftverhez hasonlít: tematikus rétegekbe 
rendezi a különböző térbeli információkat, ezekhez lekérdezhető leíró, tulajdonság adatokat kapcsol és ezek 
egyszerű, és hatékony megjelenítést szolgálja az eszközrendszere [Magyari, 2005]. 

Jelenleg fejlesztés alatt áll Magyarországon a Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR). Kialakítását 
a kilencvenes évek elejétől szorgalmazták a természetvédelem területi és központi szerveinek munkatársai. A 
nemzetipark-igazgatóságokon papíron, majd később különféle típusú, és szerkezetű, heterogén 
adatbázisokban és rendszerekben gyűjtötték, tárolták és kezelték az élővilág-védelmi, földtani, tájvédelmi, 
természetvédelmi, terület- és vagyonkezelési, stb. adatokat, nyilvántartásokat. Jelentős adatmennyiség 
keletkezett a Természetvédelmi törvény kataszterezési feladatainak végrehajtásával és a Nemzeti 
Biodiverzitás-monitorozó rendszer országos beindításával is. Annak ellenére, hogy a természet védelméről 
szóló törvény előírja (Tvt 67§ (1) bekezdés) a természetvédelmi nyilvántartási kötelezettség teljesítésére csak 
az utóbbi években kezdték kiépíteni ezt a nemzetközi követelményeknek is megfelelő információs rendszert 
Magyarországon. Jelenleg a rendszer fő fejlesztő-koordináló és működtető szerve a KvVM Ágazati 
Főosztálya. 

A TIR felépítése moduláris. A teljes információs rendszer a Természetvédelmi Alaprendszeren (TAR) 
alapszik, amely tartalmazza az összes előforduló objektumot és az azokról tárolandó információkat, illetve az 
objektumok kapcsolatait (központi egységes objektumalapú nyilvántartás. A TIR moduljai közül az 
Ingatlan-nyilvántartási és az Erdészeti Modul helyezkedik el legalul. E modulok által használt adatokat az 
államigazgatás más szervei állítják elő és szolgáltatják a TIR felé, a természetvédelem csak kiegészítő 
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információkat (pl. védettség) rendel hozzá. Az Ingatlan-nyilvántartási Modulnak a földhivatali digitális 
állományokkal (KÜVET, TAKAROS) és a MEPAR rendszerrel kell kommunikálnia geoadatbázison 
keresztül. Az Erdészeti Modul feladata az erdészeti üzemtervi adatok biztosítása a hatósági és 
természetvédelmi kezelési, és vagyonkezelési munkákhoz. A Vagyonkezelés modul, amely a nemzetipark-
igazgatóságok és a TvH vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatinak támogatását végzi, már ráépül ezekre és 
használja az adataikat, például a haszonbérleti szerződések megkötéséhez. A természetvédelem számára 
hazai és nemzetközi (EU direktívák) jogszabályok írják elő a védett értékek, területek nyilvántartását. A 
területek (beleértve a védett természeti területek és emlékeket is) adatait, illetve a jogszabály által előírt 
Törzskönyv vezetését a Védett értékek Modul oldja meg. A természetvédelmi adatok legnagyobb része az élő 
szervezetekre és életközösségekre vonatkozik, ezek kezelését a Biotika Modulnak kell megoldania. Az 
összes modul adatát használja a Kezelési Terv Modul, amely a hierarchia csúcsán helyezkedik el, és feladata 
a kezelési terv dokumentációk elkészítésének támogatása, a természetvédelmi kezelési előírások 
nyilvántartása, a kezelési tevékenységek hatásának nyomon követése. Az ábrán nem szerepel a Hatósági 
Modul, amely a hatósági, szakhatósági döntések meghozatalában nyújt majd segítséget. Az ábrán feltüntetett 
modulokon kívül több kisebb modul is tartozik a rendszerhez. Ilyen a Vezetői információs Modul vagy a 
Publikálás Modul, amely a jogszabályok által előírt, a közérdekű adatokhoz való hozzáférést biztosítja. 
[Takács et al., 2004]. A rendszer felépítését a 7. ábra szemlélteti. 

 
7. ábra: A Természetvédelmi Információs Rendszer legfontosabb elemei [Takács et al.,  2004] 

A TIR biotikai modul 2004. évi egységes bevezetése érdekében megtörtént a természetvédelmi 
törzsadattárak felülvizsgálata, aktualizálása és egységesítése. Elkészült az adatbeviteli felület, és megtörtént 
az adatgyűjtés informatikai kiszolgálását a jövőben biztosító nemzeti parki munkatársak továbbképzése is. 
Jelenleg a rendszer alapadatokkal való feltöltése folyik. Országosan egységesen működik a Vagyonkezelési 
és az Ingatlan-nyilvántartási Modul (MS-Access), a többi modul működőképessé tételének határideje 2007 
novembere. 

A TIR működésének alapfeltétele, hogy egységes térinformatikai környezetben valósuljon meg a fejlesztés, 
és ez a környezet illeszkedjen, illetve átjárhatóságot biztosítson a tárca környezetvédelmi és vízügyi 
alrendszereihez. Magyarországon – a nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan – a környezetvédelem és a vízügy 
területén több szakmai alkalmazás is már az ESRI térinformatikai alapeszközeire építve működik. Így a 
különböző ágazatok informatikai összhangja, együttműködése biztosított.  

A TIR kialakítását a MITS (Magyar Információs Társadalom Stratégia) kiemelt kormányzati programként 
kezeli. A tervek szerint a rendszer 2007-re lesz teljesen működőképes, és a természetvédelem területi 
szerveinek helyi hálózatait úgy fogja majd egységbe, hogy az összeegyeztethető legyen az Európai Unió 
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rendszereivel is, hiszen e rendszer fogja végezni – a magyar kárelhárítási-, felelősségi-, támogatási 
rendszerek kiszolgálása, és a szakmai-vezetői döntés előkészítés támogatása mellet – a nemzetközi 
kötelezettségvállalások adatszolgáltatását is [Takács-Szilágyi, 2004; Takács (szerk.), 2006]. 

3.9.2 Monitoring feladatok megoldása térinformatikai eszközök segítségével 

3.9.2.1 Agrár-környezetvédelmi monitoring – agrár-környezetvédelmi indikátorok 

A 746/96 szabályozás értelmében az agrár-környezetvédelmi programok monitorozása és értékelése a 
tagállamok kötelezettsége, akik kötelesek az ezzel kapcsolatos intézkedéseikről a Bizottságot tájékoztatni. 
Ezért a programok tervezésének lényeges eleme a program környezeti és gazdasági-szociális hatásait 
figyelemmel kísérő monitorozó és értékelő rendszer kialakítása, beleértve a megfelelő indikátorok 
kiválasztását, a megfelelő összehasonlítási alapok meghatározását és az értékelés módszereit. 

Monitoring kérdéskörében két jelentős területről kell szólnunk. Az egyik az EU-szintű agrár-
környezetvédelmi monitoring, melynek célja az egyes intézkedések hatékonyságának ellenőrzése. A 
természetvédelmi törekvések harmonizálása az Unióban, az egységes környezet- és természetvédelmi 
eszközök (Natura 2000 védelem, agrár-környezeti programok, vízkeret irányelv intézkedései, stb. ) 
bevezetésével párhuzamosan teszi kötelezővé az Európai Unió az egységes, standardizált monitoring 
tevékenység bevezetését. Ez a monitoring tevékenység ki kell, hogy terjedjen mind az ökológiai, mind a 
társadalmi/szociális, mind a pénzügyi állapotok változásának megfigyelésére (746/96 számú EU 
szabályozás). Az Európai Unióban a fenntarthatóságra törekvő politikák megerősödésével párhuzamosan 
megkezdődött a különböző indikátor-rendszerek fejlesztése a változások mérhetősége céljából (OECD, EEA, 
EUROSTAT) [Bock, et al., 2005]. Az agrár-környezeti indikátorok (Agri-environmental Indicators, AEI) az 
EU hivatalos jelzőszámai a mezőgazdasági szektor környezeti eredményeinek vizsgálatához. Az EU egyik 
jelentős kezdeményezése az IRENA projekt, amelynek keretében 35 agrárkörnyezeti mutatót fejlesztettek ki 
az EU-15 országaira vonatkozóan az Európai Bizottság több főigazgatóságának (Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Főigazgatóság, Környezetvédelmi Főigazgatóság, Eurostat és Közös Kutatóközpont 
Főigazgatóság) és a projekt koordinációját ellátó Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)) 
együttműködésében. A mutatók kifejlesztésének célja, hogy megpróbálják nyomon követni a 
környezetvédelmi megfontolásoknak az EU mezőgazdaság-politikájába történő integrálásának sikerességét 
[EEA, 2006]. 

Az EU a Joint Research Centre (JRC) révén jelentős erőfeszítéseket tesz arra vonatkozóan, hogy az IRENA 
projektben kidolgozott egyes agrár-környezeti indikátorok térinformatikai eszközökkel történő ellenőrzési 
lehetőségeit kidolgozza. Ennek egyik igen jelentős alapja a CORINE felszínborítási adatbázisok használata 
(CORINE 90 és 2000), melyek segítségével elsősorban a tájképben, földhasználatban és felszínborításban 
bekövetkezett változások vizsgálhatók különböző diverzitás indexek (mezőgazdasági diverzitás index, 
Shannon-féle diverzitás index, kerület/terület index, stb.) segítségével [Willems et al., 2005]. A 8. táblázat 
bemutatja azoknak az indikátoroknak a körét, amelyek GIS segítségével könnyen vizsgálhatók: 
8. táblázat: Térinformatikai eszközökkel és (részben) térinformatikai adatbázisokból levezethető indikátorok az IRENA projekt 

[COM(2001) 144] tükrében (kiegészítve a magyar lehetőségekkel) 

IRENA 
kód 

Indikátor megnevezése Indikátor Lehetséges forrás 

1 Agrár-környezetvédelmi 
támogatásban részesülő 
területek nagysága 

Terület (ha), a használat típusa 
szerint osztályozva 

EU: adminisztratív források 

HU: IIER/MEPAR 

2 Jó mezőgazdálkodási 
gyakorlatot alkalmazása 
regionális szinten 

gazdaságok száma (db) EU: adminisztratív források 

HU: IIER/MEPAR 

4 Természetvédelmi területek 
(pl. Natura 2000) 

Terület (ha) és százalék (%), a 
művelt területek viszonylatában 
(eseteleg a védelem típusa 
szerint osztályozva) 

EU: tagállamok információi alapján 

HU: IIER/MEPAR, KvVM TVH 
adatbázisok 
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IRENA 

kód 
Indikátor megnevezése Indikátor Lehetséges forrás 

7 Biogazdálkodás Terület (ha) EU: adminisztratív források, ad hoc 
kérdőívezés 

HU: IIER/MEPAR, Biokultúra 
Egyesület 

12 Földhasználat: topológiai 
változások (emberi 
beavatkozások – mezőg., 
közlekedés, beépített 
területek, ipar, stb. 
vonatkozásában) 

A fejlesztések típusa és helye 
szerinti osztályozás 

EU: nemzeti nyilvántartási adatok 

HU: VÁTI, Állami térképészeti 
hivatalok 

23 Talajerózió Talajveszteség mértékének 
becslése az alábbiak 
ismeretében: erózióveszélyes 
területek, felszínborítás és 
gazdálkodási gyakorlat  

EU: tanulmányok, kutatási 
eredmények 

HU: TAKI, Megyei Talajvédelmi és 
Növényegészségügyi Szolgálatok, 
FÖMI, Felsőoktatási intézmények 
kutatásai  

24 Forráskimerítés: 
felszínborítás változása 

mátrix a változás típusa és 
mérete szerint 

EU: LUCAS12 

HU: LUCAS, CORINE LC 50, 
CORINE LC 2000 

26 Magas természeti értékű 
mezőgazdasági területek 

(részhalmaza a 4. sz. 
indikátornak) 

Terület (ha) és százalék (%), a 
művelt területek viszonylatában  

EU: Natura 2000, CORINE LC, FSS13 

HU: Natura 2000, CORINE LC 50, 
MME madártani térképei, AKII 
gazdálkodási adatai. 

29 Talajminőség Mezőgazdasági területek 
lehatárolása, ahol a hasznosítás 
nem a talajadottságoknak 
megfelelően történik (ha, %) 

EU: CORINE LC 2000 és fellehető 
talajtérképek 

HU: TAKI, Megyei Talajvédelmi és 
Növényegészségügyi Szolgálatok, 
CORINE LC 50, Felsőoktatási 
intézmények kutatásai 

32 A táj állapota A fontos és látható tájelemek 
száma és változatossága 

EU: LUCAS 

HU: légifelvételek, CORINE LC 50, 
felsőoktatási intézmények kutatásai 

33 Élőhelyek és biodiverzitás A vonalas elemek sűrűsége, és a 
felszínborítás diverzitása 
gazdaság szinten 

EU: LUCAS, FSS, CORINE LC 2000 

HU: CORINE LC 50, légifelvételek, 
természetvédelmi kutatóműhelyek 
adatai (NPI, MME, MTA ÖBKI) 

35 A táj változása Általános, és mezőgazdasági 
diverzitás indexek és változásuk 
az idő függvényében 

EU: LUCAS, CORINE LC 90, 
CORINE LC 2000 

HU: CORINE LC 50, légifelvételek, 

Az Európai Unió tanácsa új vidékfejlesztési rendelete kapcsán is meghatározza azoknak az indikátoroknak a 
körét, amelyeket az egyes tengelyek kapcsán alkalmazni kíván. Az indikátorok körét „alap” és „járulékos” 

                                                 
12 LUCAS (Land Use/Cover Area frame statistical Survey) Az EU földhasználati és földfelszín-borítottsági összeírás projektje, amely 

területi mintavételes módszerrel történik statisztikai, és nem térképi alapon. A felvételezés Magyarországon is megtörtént 
13 FSS :Farm Structure Survey. Az összes tagállamát érintő felmérés, amelyet 1967 óta 2-3 évente ismételnek. 
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csoportban határozza meg. Az alapvizsgálatnak a mezőgazdasági élelmiszertermelő szektor gazdasági 
helyzetének és a vidéki területek általános társadalmi-gazdasági helyzetének elemzésén kívül érintenie kell 
az általános környezeti állapotban bekövetkezett változások azonosítását a következő témakörökben: 

• biodiverzitás (Natura 2000 és egyéb „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek, 
kedvezőtlen adottságú területek, és erdőgazdasági rendszerek); 

•  víz (a mezőgazdaság és az erdészet szerepe a vízgazdálkodásban minőség és mennyiség 
szempontjából, a Vízkeret irányelv előírásainak viszonylatában); 

• talaj (erózió és tápanyagbevitel szempontjából); 
• klímaváltozás (a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás szerepe) [EU STAR, 2005]. 

Az indikátorok részletes kidolgozása a tagállamok feladata, hazánkban még kidolgozás alatt áll. A 
térinformatikai eszközök használata és a távérzékelés alkalmazása tehát jelentős szerepet tölthetnek be az 
agrár-környezetvédelemben használható indikátorok fejlesztésében, vagy akár az ezekhez kötődő 
adatgyűjtésben.  

Magyarországon az NVT jelenlegi előírásainak száma összesen 233 (szántó: 86; gyep: 51; ültetvény: 33; 
vizes élőhelyek: 42; állattartás: 21). 2007-től az előírások száma várhatóan 150-re csökken, és az előkészítő 
javaslatokban már megtörtént az előírások előzetes osztályozása abból a szempontból, hogy melyek 
ellenőrizhetők távérzékeléssel.  

• Szántóföldi művelés esetén a talajvédelmi előírások (tarlóhántási kötelezettség, talajtakarási 
kötelezettség, lejtők talajművelésének ellenőrzése, akár a termesztett növény, akár a szintvonalas 
művelés, teraszok kialakításának szempontjából), valamint a vetésváltás követelményei (növény, 
parcellaméret) és a betakarítás követelményei (módja, időpontja) ellenőrizhető elsősorban. 

• Gyepterületeken a kaszálások időpontja és módja (pl. hagytak-e az előírásnak megfelelően 5% 
kaszálatlan területet) ellenőrizhető leginkább. 

• Ültetvények esetében – akárcsak a szántóknál – a talajvédelmi előírások, úgymint: eróziós 
teraszok megléte, sorközművelés, sorközborítás ellenőrizhetők elsősorban. 

• Vizes élőhelyeknél a partvédő növénysávok meglétét, a nádaratás időpontját és módját (mozaikos 
nádszerkezet követelmény biztosítása) ellenőrizhetjük. 

• Állattartás esetében távérzékeléssel ellenőrizhető előírás nincs. 

Az EU területalapú támogatásainak távérzékelés alapú ellenőrző rendszerét a 9. melléklet mutatja be. 

Magyarországon az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések értékelése az Agrár-
környezetgazdálkodási Információs Rendszer (AIR) feladatkörébe tartozik majd. A rendszer kiépítés 
alatt áll. A tervek szerint a környezeti és mezőgazdasági információs alrendszer foglalkozik a jövőben a 
monitoring és információelemzési feladatok elvégzésével, távérzékelési és térinformatikai adatgyűjtéssel és 
adatelemzéssel. Az AIR-tervezet meghatározza a térinformatikai rendszer működtetéséhez elengedhetetlenül 
szükséges adatbázisok, és az indikátor-számításokhoz szükséges adatbázisok körét. Az előbbiek között említi 
a tervezet a „Magas Természeti Értékű” élőhelyek adatbázis létrehozásának szükségességét, mint a rendszer 
egyik fontos elemét. Létezik több, igazgatási és élőhely-felmérési indíttatású térképi adatrendszer, melyekből 
- esetleg a TVH közreműködésével – össze lehet állítani a „Magas Természeti Értékű” élőhelynek minősülő 
területek adatbázisát. Ehhez adnak kiindulást az alábbi adatrendszerek:  

• nemzeti parkok magterületei  
• a tájvédelmi körzetek és természetvédelmi területek 
• ÉTT-k fizikai blokkjainak listája 
• NATURA 2000 lehatárolás  
• Nemzeti Ökológiai Hálózat területek 
• IBA – madárvédelmi területek [www.air.gov.hu]. 

3.9.2.2 Természetvédelmi célú monitoring tevékenység 

Érzékeny természeti területek monitorozására már a ’90-es évektől alkalmaznak térinformatikai eszközöket 
és a különböző környezeti célok elérésének eredményességét mérő un. teljesítmény indikátorokat 
(Performance Indicators, PI) Angliában és Észak-Irországban. A tájkép és élőhelymonitoring gerincét már 



 56

ekkor is hamis színes infravörös, és valódi színes légifelvétel kiértékelések, és GPS-szel támogatott terepi 
felvételezések adták ezeken a területeken [Adas, 1995, 1997, MAFF, 2002]. 1995-ben Nemzeti Monitoring 
Stratégiát fogalmaztak meg, amelynek helyi viszonyokra adaptált változatát használják a különböző 
területeken.  

Az ÉTT-k területén folyó támogatott gazdálkodási tevékenységek természetvédelmi szempontú 
monitorozásának céljai a következőkben foglalhatók össze: 

• a mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő környezeti/természeti változások nyomon követése; 
• a védett növény- és állatfajok állománydinamikájának vizsgálata; 
• a természetes, a természetközeli és a mesterséges élőhelyek változásainak monitorozása; 
• a gazdálkodási tevékenység és a tájképi jelleg alakulása közti összefüggések vizsgálata [Ángyán 

et. al. 2001]. 

Az egyes ESA-k monitorozása – bár hordoz közös elemeket – nem egységes. Előfordul, pl. hogy a terepi 
mintavételek metodikája ugyanaz két terület esetében, de az értékelési módszerek, vagy a vizsgálatok 
objektumai eltérőek, és így a kapott eredmények nem hasonlíthatók össze más területek mutatóival. 
Természetesen ennek oka van, hiszen minden Érzékeny Természeti Terület más és más sajátságokat hordoz, 
a meghatározott célok elérésének hatékonyságát más-és más indikátor faj, környezetei, tájképi elem 
vizsgálata tudja megmutatni. A megfigyelések nem csak az ESA rendszerbe lépett gazdálkodók birtokain 
történnek, hanem a környező, nem szerződött gazdaságok területén is vizsgálják a környezeti állapotok 
változását. Így tulajdonképpen kétféle viszonyítási alap is a monitoring tevékenység rendelkezésére áll. 

Az élővilág, a táj és a történelmi emlékek megőrzése szempontjából kívánatos eredményeket, mint un. 
környezeti célokat fogalmazták meg minden ÉTT esetében, majd a célok mellé olyan teljesítmény-
indikátorokat határoznak meg, amelyek által megfogalmazott „határértékeket” az adott ÉTT  indítása utáni 
5 évben kívánatosnak tartottak elérni. Ezen indikátorok meghatározása szakértőcsoportok bevonásával 
történik. 

Az indikátorok három nagy csoportba sorolhatók: 
• széleskörű alkalmazhatósági célokhoz kötődő (pl. a jogosult területeknek hány százalékát lenne 

kívánatos bevonni a programba?); 
• csak szerződött területre vonatkozó célokhoz kötődő (pl. mekkora arányú szántó-gyep konverzió 

lenne kívánatos a szerződött területeken belül?); 
• környezeti hatás indikátorok (adott indikátorfajok terjedése, sövényszakadások számának 

csökkenése, bizonyos növény vagy állatfajok, társulások megjelenése, terjedése, stb.). 

A monitoring tevékenységet a Mezőgazdasági Minisztérium finanszírozza. A rendszer kidolgozását a 
természetvédelmi szervezetekkel konzultálva az ADAS végezte, amely Angliában és a tengerentúlon vezető 
kutató – tanácsadó iroda mezőgazdaság, élelmiszer, vidékfejlesztés és környezetei kérdésekben 
[www.adas.co.uk]. 

Az angol Mezőgazdasági Minisztérium 5 évente kér összefoglaló jelentést a megfigyelésekről. Ezek a 
jelentések két részből állnak, melyek a következők: 

• áttekintő jelentés a területről; 
• az ESA-n alkalmazott gazdálkodási módok hatásvizsgálata a területet jellemző természeti, 

környezeti és tájképi sajátosságokra vonatkozóan (activity reports). Ilyenek lehetnek pl.: 

o tájkép monitoring- felszínborítás változása, pl.: cserjések terjedésének megfigyelése, 

o élőhely monitoring, 

o botanikai monitoring, pl.: gyepek monitorozása, árkok, csatornák és környezetük 
monitorozása, 

o faunisztikai monitorozás, pl.: fészkelő gázlómadarak monitoringja 

o talajnedvesség monitoring 

o történelmi/építészeti emlékek monitoringja, stb. 
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Az „activity” jelentések száma és témaköre mindig az aktuális Érzékeny Természeti Terület sajátságaitól 
függ, elkészítésének nincsenek szigorú szabályai vagy előírásai. A monitoring jelentések megtekinthetők az 
angol Környezetvédelmi, Élelmezésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján (www.defra.gov.uk). 

2003-ban a Marcal-medence és a Hevesi-sík területén, 2004-től pedig a Hevesi-sík és az Észak-Cserehát 
Érzékeny Természeti Területeken folyik pilot projektként természetvédelmi célú monitoring tevékenység, 
amelyeket a KvVM Természetvédelmi Hivatala finanszíroz. A mintaterületeken a monitoring tevékenység 
célja annak az alaphipotézisnek a bizonyítása, hogy az egyes területeken alkalmazott gazdálkodási 
módszerek eredményeként hosszútávon minden egyes trofikus szintre vonatkoztathatóan egy 
változatosabb, kedvezőbb fajösszetételű életközösség alakul ki, ami megalapozza az egyes ÉTT-k 
kialakításának konkrét célját – a Hevesi-sík esetében az ott élő túzokállomány, az Észek-Cserehát 
esetében a harisállomány megőrzését, növelését, élőhelyük fejlesztését. Mindkét területen botanikai, 
gerinctelen zoológiai (csiga fajok), és madártani felméréseket végeztek, valamint vizsgálták a kulcsfajok 
(túzok, haris) élőhelyének és állományának változásait. 

Mivel a vizsgálatok még csak két éve folynak, az eredményekből messzemenő következtetéseket még nem 
lehet levonni. A sok a torzító hatás (pl. időjárási körülmények, kismértékű változások a monitoring 
módszerekben az évek között, a kulcsfajok vonulási sikere, az előző év szaporodási sikere, stb.) ellenére 
azonban elmondható, hogy a területek állapotában romlás nem következett be, a botanikai vizsgálatok 
elsősorban stabilitást (minimális - nem szignifikáns - fajszám növekedés) a madártani vizsgálatok viszont 
határozottabb fajszám növekedést illetve fajgazdagságot mutattak ki mindkét terület esetében. Egyes 
gerinctelen zoológiai (csiga fajok) vizsgálatok nem támasztották alá az alaphipotézist (Hevesi-sík) [Borbáth 
et al., 2004; Boldogh et al., 2004]. 

A monitorozás messzemenően igényelte térinformatikai eszközök alkalmazását a munka során. A Cserehát 
területének egyik legjelentősebb természetvédelmi értéke a kiemelkedő nagyságú harisállomány. A 
szabályozások jelentős része, a természetvédelmi korlátozások szakmai szempontja az itt élő harisállomány 
fennmaradásának biztosítása érdekében kerültek bevezetésre. A vizsgálatok egy része ezért erre az egy fajra 
koncentrál [Boldogh et al., 2004]. A szerzők a gerinctelen fajokra (konkrétan a csigákra) vonatkozó 
felmérések módszertani leírása során hangsúlyozottan felhívták a figyelmet a mintavételi pontok helyének 
GPS-szel történő rögzítésének jelentőségére: „a mintavételi pontok térképen történő bejelölése önmagában 
nem megfelelő módszer, mert még egészen részletes térképek esetén és változatos domborzati elemek mellett 
is nagy pontatlanságot eredményezhet. Ugyancsak nem elegendő önmagában a pont lelőhely és élőhely 
szintű megadása (pl. Irota: Kis-völgy, gyapjúsásos láprét folt). Az adott élőhelytípus az adott területen az 
évek során a környezeti tényezők és az emberi tevékenységek hatására is „mozoghat”, elvándorolhat, alakja 
és kiterjedése is változhat, így ezt a megjelölést alkalmazva éppen a monitorozni kívánt hatások soha nem 
lesznek kimutathatóak. Különösen ott számít a pontos lehatárolás, ahol kis területen is igen változatos 
élőhelyfoltok mozaikja van jelen, így akár néhány méteres távolságon belül is egymástól jelentősen 
különböző csigaközösség élhet (pl. mészkőszikla É-i és D-i kitettségű oldala, láprét-száraz gyep átmenetek, 
stb.)”. Éppen ezért mind a cönológiai, mint a zoológiai felmérések mintaterületei (GPS segítségével) 
digitálisan rögzítésre kerültek. 

Miután a Hevesi-sík ÉTT kialakításának természetvédelmi - szakmai szempontja az ott élő túzokállomány 
fennmaradásának biztosítása, élőhelyének kedvezőbbé tétele, ennek megfelelően a vizsgálatok jelentős 
hányada a túzokállomány változására, élőhely-használatára és az élőhelyet jellemző főbb biotikai 
paraméterek vizsgálatára irányult. A botanikai vizsgálatok esetében a teljes területre vonatkoztatható, 
térinformatikai alapú területhasznosítási térképek elkészítése a nagyobb táji léptékű változások (pl. gyepek 
telepítése, feltörése, esetleges erdősítés, urbanizáció) detektálásában játszott nagy szerepet. A releváns 
finomszerkezeti változásokra fényt derítő cönológiai felvételezések estében a kvadrátok kijelölése GPS-szel 
történt, és minden esetben digitális fotódokumentáció is készült az adott mintavételi helyről, amely kép a 
GPS koordináták segítségével szintén térinformatikai rendszerbe illeszthető. Ugyancsak GPS-t használtak a 
madártani vizsgálatok terepi megfigyelési pontjainak beméréséhez, így a felvételezéseket a jövőben is a 
pontosan ugyanazon a helyen tudják elvégezni, az eredmények pedig könnyen szemléltethetők digitális 
térképen. 

A Hevesi-sík déli régiójában 1994 óta revírtérképezési program is működik, melynek elsődleges célja a 
térségre jellemző un. karakterfajok költőállományának felmérése és az abban bekövetkező változások 
nyomon követése. A vizsgálati fajok költésbiológiai igényének megfelelő élőhelyet feltérképezik, az ott 
észlelt fészkeléseket illetve revíereket pontosan térképre (méretarány: 1:10 000) rögzítik. A 
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túzokmegfigyelések során a megfigyelés helyét a növénykultúrával együtt regisztrálják. A fészkek és a 
megfigyelések digitálisan is rögzítésre kerültek (8. ábra) [Borbáth et al., 2004]. 

 

8. ábra: Túzokmegfigyelési térkép a Hevesi-sík Érzékeny Természeti Területen [Borbáth et al., 2004] 

2006-ban a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kezdeményezte az NVT technikai segítségnyújtásból 
a monitoring tevékenység kiterjesztését a többi (13 db) Érzékeny Természeti Területre is. Egy ilyen átfogó 
programmal magának az ÉTT koncepciónak a létjogosultságáról kaphatnánk (minden bizonnyal pozitív) 
képet. A felmérések módszertana a mintaterületek eltérő tulajdonságai és a vizsgált objektumok 
különbözősége miatt nem egységesíthető minden tekintetben, de a főbb módszertani részekben 
mindenképpen törekedni kell majd a vizsgálatok standardizálására. 

A tájkép-, és élőhely-változások vizsgálatára, indikátorok fejlesztésére az agrár-környezeti programok 
területein, a Natura 2000 területeken és egyéb védett területeken számos kutató, kutatócsoport, EU projekt 
alkalmaz a térinformatikai eszközöket és távérzékelési módszereket az Európai Unió országaiban. [Aspinall, 
1993; Osinski, 2003; Bock et al., 2005; Lang and Langanke 2004; Blaschke, 2001; Kristóf-Ducrot, 2003; 
SPIN projekt; BIOPRESS projekt; EON2000+14 projekt, stb]. 

A legfrissebb európai kezdeményezések közül a SPIN (Spatial Indicators for European Nature Conservation) 
projektet és a BIOPRESS projektet (Linking pan-european landcover change to Pressures on Biodiversity), 
azért tartom fontosnak részletesebben ismertetni, mert kifejezetten védett területekre koncentrálnak. A SPIN 
projekt célja multi-szenzoros távérzékelési és egyéb földrajzi vonatkozású adatokon alapuló koherens térbeli 
indikátor rendszerek fejlesztése és vizsgálata a Natura 2000, és egyéb védett területek monitoring és kezelési 
feladatainak megvalósítása céljából. A térbeli indikátorokat élőhely- és felszínborítási térképekből, vagy 
közvetlenül távérzékelési adatokból (Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+ felvételek regionális kiértékelésekre; 
nagy felbontású sztereó légikamerás felvételek pontosabb élőhelyosztályozás céljára) vezetik le. A munka 
során több osztályozási módszert is tesztelnek, és több indikátorcsoport fejlesztésén is dolgoznak 
[http://www.spin-project.org]. 

A BIOPRESS projekt az Európai Unió GMES (Global Monitoring for the Environment and Security, 
Környezeti és Biztonsági Globális Megfigyelés) program keretein belül indult 2003-ban. Natura 2000 
területeken és környékén végeznek változásvizsgálatokat mintakvadrátokon Európa-szerte, történelmi 
térképek és légifelvételek segítségével, hogy az eredményeket egyéb (biológiai, környezeti és szocio-
ökonómiai) adattal kombinálva képet kaphassanak a biodiverzitást veszélyeztető tényezőkről. A projektnek 
részét képezi egy olyan térinformatikai rendszer kiépítése is, amely nemcsak a kvadrátokban végzett 
változásvizsgálatok extrapolációját segítené elő, hanem megoldaná olyan a pán-európai térbeli adatbázisok 

                                                 
14 EON2000+ : Earth Observation for Natura 2000. Célja környezetállapotot és szociális-gazdasági nyomást jelző integrált 

indikárok fejlesztése és bemutatása környezetvédelmi célokra, a Biodiverzitás Stratégia támogatására.  
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integrálását is, amelyek vezető európai kezdeményezésekre épülnek (pl. EEA Terris15 adatbázis) 
[www.creaf.uab.es/biopress]. 

A hazai műhelyek közül kiemelendő az MTA és a KvVM 2003-2005 közötti együttműködési megállapodása 
keretében kialakított Környezetállapot Értékelés Program (pontos cím: „Módszertani és fejlesztési javaslatok 
kidolgozása Magyarország környezeti és természeti állapotának komplex értékeléséhez, illetve egyes 
hatótényezők vizsgálata (digitális adatbázisba rendezve)”, KÉP). A program alapfeladatai közé tartozik: 

• a monitoring, az adatgazdálkodás és -feldolgozás (vagyis az informatikai háttér), továbbá az 
értékelési módszerek (adatgyűjtés és feldolgozás, ellenőrzés és harmonizáció) létrehozása; 

• az alkalmazott és továbbfejlesztést igénylő indikátorok és mutatók (amelyek alkalmasak az 
ország környezeti, természeti állapotának változásának nyomon követésére) kidolgozását; 

• A végrehajtási algoritmusok (úgynevezett "blueprint", forgatókönyvek) összeállítását, részben a 
már meglévő, részben az új módszerek felhasználásával [www.kep.taki.iif.hu]. 

Ennek tükrében számos kutatási eredmény született már térinformatikával támogatott táji indikátor és 
környezeti indikátor fejlesztése [Kollányi, 2004; Büttner, 2004; Marth, 2004; Szél, 2004] valamint 
tájgazdálkodás [Barczi et al., 2004] témakörben. Agrár-környezetvédelmi indikátorok fejlesztése 
tekintetében az egyetemi műhelyek közül a Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának táj- és 
természetes vegetáció indikátorokra és élőhelyfragmentációs folyamatok indikátoraira irányuló kutatásait 
[Tamás-Németh, 2005; Pechmann, 2005], és a Budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Tájtervezési 
és Területfejlesztési Tanszékén végzett kutatásokat [Kollányi, 2004] említeném még itt meg. 

Az Érzékeny Természeti Területeken a természetvédelmi monitoring tevékenységek biológiai, botanika, 
zoológiai „részét” a Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer módszertana kellőképpen megalapozza. A 
tájképpel, tájkarakterrel azonban kevesebbet foglalkoznak a kutatók agrár-környezetvédelmi területen, holott 
a táj, a felszínborítás és a földhasználati jellemzők az EU által javasolt agrár-környezeti indikátorok körének 
fontos részét képezik (IRENA 32. és 35. sz indikátorok).  

2004-ben Intézetünk több kutatóintézettel együtt közös megbízást kapott az ÉTT-k monitoring-
módszertanának kidolgozására. E tanulmány keretében Intézetünk feladata a tájkép-monitoring tevékenység 
elméleti alapjainak kidolgozása volt. Nemzetközi (elsősorban angol) példákra és hazai tapasztalatokra 
alapozva tettünk részletes javaslatot az alábbi főbb pontok köré csoportosított tevékenységek elvégzésére: 

• Alapállapot felmérés a programindulás évében 
o adatbázisok, eszközök és módszerek meghatározása 
o felszínborítási kategóriák megállapítása 
o felszínborítási térkép készítése. 

• Referencia területek kijelölése. 
• Újrafelvételezések időpontjainak meghatározása 

o mezőgazdasági területek esetében 
o természeti területek esetében. 

• Idősoros összehasonlító vizsgálatok elvégzése (monitoring) 
o kvalitatív vizsgálatok (felszínborítás-változások, légifénykép-kiértékeléssel) 
o kvantitatív vizsgálatok (távérzékelés és terepi mérések segítségével). 

A kutatás eredményeit az „ÉTT monitorozása, különös tekintettel az ökológiai hálózattal átfedő területekre” 
című kutatási jelentésben tettük közzé [Belényesi (szerk.), 2004]. 

3.9.2.3 Programértékelés 

Intézetünk egyik 2004-ben elnyert OTKA pályázata (F-42894) „A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi 
Program (NAKP) pályázati rendszer bevezetésének hatása a kijelölt mintaterületek földhasználatára és 
természeti értékeinek védelmére” címet viseli. A pályázat céljai között szerepelt, hogy a kiválasztott 
mintaterületek (Borsodi-Mezőség ÉTT, Dunavölgyi-síkság ÉTT, Észak-Cserehát ÉTT, Hevesi-sík ÉTT) 
példáinak alapján bemutatásra kerüljön, hogy a térinformatika alkalmazása a támogatott területek 
                                                 
15 EEA Terris : Terrestrial Environment Information System. Az Európai Témaközpont Szárazföldi Környezet (ETC/TE) 

Központjának Földrajzi Információs Rendszere, amely környezeti indikátorok fejlesztésével is foglalkozik. 
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elhelyezkedésének feltárásában, regisztrálásában, milyen típusú plussz információkat szolgáltathat a terület 
kezelői számára [Grónás et al., 2004]. A vizsgálat kimutatatta, hogy azokon az ÉTT-ken, ahol magas a védett 
területek aránya, a zonális programok által támogatott területek jelentős része a védett területekre, azokon 
belül is elsősorban a gyepterületekre korlátozódik. E részeken a gazdálkodóknak feltétlenül be kell tartaniuk 
a védett területekre vonatkozó kezelési előírásokat, amelyek nagyrészt megfelelnek a programban 
foglaltaknak, így erős a motiváció, hogy a korlátozó intézkedések miatti bevételkiesést a támogatás által 
kompenzálják. Ennek köszönhetően nagy az ÉTT gyep programokba belépett területek aránya, amelynek 
jelentős része (a példámban szereplő Dunavölgyi síkság esetében 71 %) védett területre összpontosul. A 
védett területek közelében lévő szántók azonban e területen a túzok jelentős táplálkozó és fészkelő helyei, 
így fontos lenne e területeken gazdálkodók bevonása is a programba. A 9. ábráról leolvasható, hogy a 
Dunavölgyi-síkság esetében a távolmaradás oka a művelési ágak alakulásában keresendő.  

 

 
9. ábra A Dunavölgyi síkság ÉTT művelési ágainak alakulása. Forrás: FÖMI 

A szántó területek (térképen sárga színnel jelezve) magas aránya (a mezőgazdasági terület %-ban: 
Szalkszentmárton 82 %, Tass 82 %, Dunavecse 73 %, Bugyi 76 %) és jó adottságai (öntés talaj, réti 
csernozjom, átlagos AK: 18-19) következtében az egyébként magas zonális kifizetések (44-66 e Ft/ha) sem 
tudták eléggé motiválni a gazdálkodókat az ÉTT programhoz való csatlakozást illetően. A megpályázható 
„szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely fejlesztési előírásokkal” című szántóföldi program megkötései 
közül az alábbiak, amelyek az intenzív szántóföldi növénytermesztésre (állattenyésztés nélküli) alapozott 
gazdálkodást leginkább visszatartják: 

• tápanyag-utánpótlás során a kijuttatott N-hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 90 kg/ha/év 
mennyiséget,  

• 20 % pillangós takarmánynövény (lucerna, fehérhere, vöröshere, somkóró, bükköny stb.),  
• minimum 20 % ugar. 

Mivel az ÉTT programok annál jobban szolgálják a védett értékek megóvását, minél egybefüggő blokkokban 
zajlik hasonló kezelés, a vizsgálatok során nem csak a támogatott területek arányának bemutatására, hanem 
területi összekapcsoltságára is kitértek a szerzők. A 10. ábra az érintett területeken belül támogatásban 
részesülő zonális programok arányát mutatja be.  
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10. ábra: A Dunavölgyi síkság ÉTT támogatott zonális programjainak területi aránya 

A Dunavölgyi síkság ÉTT-n nagy, egybefüggő területek szinte csak a védett területen lévő szikes rétek, 
legelők, illetve láprétek és mocsárrétek területén találhatóak. A program további sikerének záloga, hogy a 
beékelődött szántók kezelői is részt vegyenek e támogatási formában. Legnagyobb természetvédelmi 
jelentősége az extenzív szántóföldeknek van, amelyek a kiterjedt területeket elfoglaló intenzív szántókkal 
szemben az egyes tájegységekre jellemzően, általában gyenge termőhelyi adottságú régiókban találhatók. Az 
extenzív szántókon jóval kevesebb a növényvédő szer és műtrágya felhasználás, valamint a gépi műveletek 
száma, így természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek maradhatnak fent.  

A fenti vizsgálatokat a felsorolt mintaterületeken elvégeztük, további eredmények a hivatkozott 
zárójelentésben, és a Tájökológiai Lapok IV. évf. 1. számában olvashatók [Grónás et al., 2006]. 
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4  VIZSGÁLATOK ÉS EREDMÉNYEIK 

4.1 AZ ÉTT RENDSZER PROGRAMTERV KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE 

A Szent István Egyetem Környezet-, és tájgazdálkodási Intézetének munkatársai a KvVM Természetvédelmi 
Hivatala megbízásából 2002 óta készítik az egyes Érzékeny Természeti Területek megvalósíthatósági 
tanulmányait. Mivel a meghirdetett területek köre folyamatosan bővül, a munka is folyamatos. Személyesen 
a kezdetektől részt veszek a tervezésben, a programterv készítés módszertanának kidolgozásában és 
fejlesztésében, térinformatikai eszközöket igénylő munkákban és a témához kapcsolódó kutatásokban. Több 
programterv készítésénél koordinátorként tevékenykedtem (Dévaványai síkság ÉTT [Ángyán et al., (szerk.) 
2000], Dunavölgyi síkság ÉTT [Ángyán et al., (szerk.) 2000], Észak-Cserehát ÉTT [Ángyán et al., (szerk.) 
2000], Mosoni síkság ÉTT [Ángyán et al., (szerk.) 2003], Bodrogköz ÉTT [Ángyán et al., (szerk.) 2004]).  

Hazánkban az Érzékeny Természeti Területek kifizetési rendszer indulása óta több változáson is átesett már, 
melyek elsősorban a területlehatárolás kérdését, a betartandó gazdálkodási előírásokat és a pályázók 
elbírálásának pontozási rendszerét érintik. Éppen ezért, amellett, hogy e fejezetben ismertetem a programterv 
készítés térinformatikai feldolgozást igénylő munkálatainak részleteit, röviden kitérek az előbb említett 
változások hatásának térinformatikai alapokon szemléltethető ismertetésére is. 

Az eredményeket szövegközi ábraként a Hevesi-sík ÉTT, a Marcal-medence ÉTT, a Mosoni-sík ÉTT és a 
Dévaványa ÉTT programtervekhez készített térképek segítségével szemléltetem. Disszertációm 
térképmellékletében – szintén a programterv készítés módszertani fejlesztés eredményeinek szemléltetése 
céljából – bemutatom a Hevesi-sík ÉTT programtervének komplett digitális térképsorozatát.  

4.1.1 A programtervek készítésének szakmai követelményei 

Az Érzékeny Természeti Területek tervezésének, kijelölésének, létesítésének és működtetésének rendje az 
Európai Unióban és Magyarországon is törvényileg szabályozott (1257/1999 tanácsi rendelet, 2/2002 (I.23.) 
Köm-FVM. Rendelet). Mindkét rendelet előírja, hogy egy ÉTT kijelölésére írásban kell javaslatot tenni 
(megvalósíthatósági tanulmány), melynek tartalmára vonatkozóan a rendeletek részletes útmutatást adnak.  

Az agrár-környezetvédelmi intézkedésekre vonatkozó 2078/92 EGK tanácsi rendelet, illetve az ennek 
végrehajtására kiadott 746/96 bizottsági rendeletben foglalt szabályokat 2000-től az 1257/1999 tanácsi 
rendeletben foglalt agrár-környezetvédelmi előírások teljes egészében átvették, tartalmilag megőrizték. Az 
ún. térségi célprogramok tervezésére vonatkozóan a 2078/92 szabályozás 3. cikk 1-3. pontja tartalmaz 
részletesebb előírásokat.  

A 2. pont értelmében minden térségi programnak egy-egy környezeti és táji szempontból egységes területet 
kell felölelnie. Minden – a 2. cikkelyben felsorolt – támogatási formát magába kell foglalnia, azonban – 
amennyiben az megfelelően igazolt – a támogatott tevékenységek körét korlátozni lehet azokra, amelyek 
összhangban állnak a terület jellegével. 

A 3. pont értelmében a térségi célprogramoknak legalább az alábbi információkat kell tartalmazniuk: 
• a terület – és ahol szükséges – az azon belüli részterületek lehatárolása; 
• a terület természeti, környezeti és strukturális jellemzése; 
• a javasolt célkitűzések leírása és ezek igazolása a terület adottságaival; 
• a támogatási feltételek leírása tekintettel a megoldandó problémákra; 
• a térségi program megvalósításának éves költségbecslése; 
• a gazdálkodók és a vidéki népesség tájékoztatása érdekében tett intézkedések. 

A 2/2002 (I.23.) Köm-FVM. rendelet 4. paragrafusa szerint ÉTT létesítésére bárki tehet javaslatot az 
illetékes nemzeti parkigazgatóságnak. A létesítésre vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell: 

• az adott földrészletek, élőhelyek leírását, természeti értékeinek, természetvédelmi jelentőségének 
rövid bemutatását; 

• a földrészlet pontos lehatárolását, helyrajzi számokra lebontva; 
• a földrészletekre jellemző hagyományos, természetkímélő állattenyésztési és növénytermesztési 

rendszerek bemutatását; 
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• a földrészleteken folytatott extenzív gazdálkodási módok és formák részletes leírását; 
• a földrészletek természeti értékeinek fennmaradását esetlegesen veszélyeztető tényezők, 

tevékenységek rövid leírását; 
• a földrészletek természeti értékeinek, illetve az extenzív gazdálkodási módok és formák 

fennmaradását biztosító intézkedéseket; 
• a monitoring és értékelő rendszer tartalmi elemeit. 

A tervezés az adott területekre vonatkozó konkrét elemzéseket igényel, melyeknek ki kell terjedniük a 
természeti, környezeti jellemzőkön kívül a gazdasági modellvizsgálatokra, üzemgazdasági elemzésekre is. 
Ezzel a feladattal is Intézetünk munkatársai foglalkoznak. 

4.1.2 Adatbázisok 

A munkákhoz szükséges térinformatikai alapadatok beszerzése több forrásból történik (9. táblázat): 
9. táblázat: A programterv-készítés során felhasznált digitális térképi adatok, és forrásaik 

Adat Forrás Beszerzés 

ÉTT mintaterület határa Illetékes Nemzeti Park Igazgatóság 
lehatárolás alapján  

- 

Talajadottságok Digitális Kreybig-féle átnézetes 
talajismereti térkép (1: 25000) 

Digitális agrotopográfiai térkép (1: 100000)  

 

Talajtérképezési eredmények 

MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézete 

MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézete 

SZIE KTI Tájökológiai 
Tanszék 

Jogi oltalom alatt álló területek Magyarország védett természeti területeinek 
digitális térképe (1: 100000), az illetékes 
természetvédelmi szakemberek segítségével 
1: 10000 méretarányra pontosítva 

KvVM TVH 

Felszínborítási jellemzők CORINE 50 felszínborítási adatbázis Földmérési és Távérzékelési 
Intézet 

Művelési ágak 1: 10000 méretarányú külterületi átnézeti 
térkép, az illetékes természetvédelmi 
szakemberek és földhivatali munkatársak 
segítségével aktualizálva 

Területileg illetékes 
Földhivatalok 

 

 

Elhelyezkedés a földhasználati 
zónarendszerben 

Magyarország területének földhasználati 
zónarendszerének digitális térképe (1: 
100000), ahol lehetett a Kreybig-féle 
átnézetes talajismereti térkép alapján 1: 
25 000 méretarányra pontosítva. 

SZIE KTI Térinformatika 
Tanszék 

Közigazgatási határok, 
tájékozódást segítő 
információk 

Országos Térinformatikai Alapadatbázis 
(OTAB) 

Földmérési és Távérzékelési 
Intézet 

Munkánk során az ESRI (Environmental System Research Institute) ArcView 3.2, és az ArcInfo 8.3 
szoftvereit használtuk a térinformatikai feladatok elvégzésére. 

4.1.3 A programterv készítés lépései 

Amint az a 2/2002. (I. 23) KöM-FVM rendeletből kiderül, ÉTT létesítésére bárki javaslatot tehet az illetékes 
Nemzeti Park Igazgatóságnál. Az eddig meghirdetett területek közel kétharmadának indítását maguk a NPI-k 
kérték, a többi terület meghirdetésére helyi természetvédelmi szervezetek vagy egyéb helyi közösségi 
kezdeményezések tettek javaslatot. 
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A programterv készítés tervezése minden esetben a javasolt Érzékeny Természeti Területen történik, 
általában a javaslatot tevő szervezet székhelyén, ahol lehetőség van terepbejárásra, helyi gazdálkodókkal 
való beszélgetésre, tájékoztató gazdafórumok szervezésére, a helyi viszonyok tisztázására. A programterv 
készítés különböző fázisaiban többször is visszatérünk a területekre, további egyeztetések céljából. A 
könnyebb és gyorsabb munka érdekében nagyméretű alaptérképeket nyomtatunk, amelyen minden fontos 
helyi jellegzetességgel bíró adat (felszínborítási jellemző, belső zónarendszer határvonalai, helyi védett 
értékek, az ÉTT szempontjából különös jelentőséggel bíró élőhelyek, társulások, stb.) feltüntethető.  

A gazdálkodókat helyben szervezett fórumokon tájékoztatjuk az agrár-környezeti programok aktuális 
állásáról, az ÉTT-k szerepéről a természetvédelemben és a gazdálkodási bevételek biztosításában, és a helyi 
tervezett ÉTT agrár-természetvédelmi jelentőségéről. Ezeken a fórumokon a természetvédelmi szakemberek 
mellett a gazdajegyzők is megjelennek, hiszen az ő szerepük igen jelentős az agrár-környezetei programba 
lépés tekintetében. Bátran állíthatjuk, hogy eddig minden esetben rendkívül jól működtünk azokkal a 
szervezetekkel, amelyek az ÉTT kijelölésre javaslatot tettek, és minket kértek fel a programtervek 
készítésére. Ugyanez mondható el a Természetvédelmi Hivatal és a területileg illetékes Nemzeti Parkok 
Igazgatóságokkal való együttműködésünkre.  

Minden programterv szerkezete két fő részből tevődik össze. Az első részben először az Európai Unió 
Érzékeny Természetei Területekre vonatkozó szabályozási rendjét ismertetjük, majd a magyar ÉTT program 
szerkezetét, működését mutatjuk be az érdeklődőknek. 

A második rész tartalmazza a konkrét területi vizsgálatok szöveges és térképi leírását. Ezek a következő főbb 
pontok köré csoportosíthatók:  

• a kijelölés indokai; 
• területlehatárolás; 
• a mintaterület jellemzése; 

o klíma feltételek 
o hidrológiai viszonyok 
o talajadottságok 
o élővilág, természetvédelmi szempontból jelentős területek 
o felszínborítás, művelési ágak 
o elhelyezkedés a földhasználati zónarendszerben 

• gazdálkodási és társadalmi jellemzők; 
• támogatandó tevékenységek és előíráscsomagok meghatározása; 
• művelési ág változtatásra javasolt területek meghatározása; 
• kifizetési rendszer működésének jellemzői. 

A következő alfejezetekben a programterv készítés térinformatikai feldolgozást igénylő lépéseit ismertetem. 

4.1.3.1 A területek lehatárolása 

A térségi célprogramok határait egyértelműen kell meghatározni, a program sikere szempontjából ez az 
egyik legfontosabb kérdés, ugyanis alapvetően befolyásolja annak hatékonyságát, illetve költségeit, ezért a 
kísérleti területek lehatárolása során a lehető legnagyobb körültekintéssel kell eljárni. A területlehatárolást 
minden esetben az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság, illetve az ÉTT kijelölésre javaslatot tevő (általában 
valamely helyi természetvédelmi) szervezet végzi, ennek digitális változatát az esetek többségében mi 
készítjük. A térképeken feltüntetjük a területek közigazgatási és tájföldrajzi jellemzőit. 

2000-ben 11 Érzékeny Természeti Terület programterve készült el, ezeken a területeken 2002-ben 
indulhatott el a kifizetés. 2000-ben az egyes ÉTT-k területlehatárolásához a Nemzeti Park Igazgatóságoktól 
1:10 000 méretarányú külterületi átnézeti térképek papírmásolatán kaptuk meg a természetes határokhoz 
igazított határvonalakat. A térképek szkennelése és 1: 10 000 méretarányú digitális külterülethatár-térképhez 
történő illesztése után a határvonalakat digitalizáltuk. A külterületi átnézeti térkép parcella határait a Nemzeti 
Park Igazgatóságok szakemberei, és az illetékes földhivatalok munkatársai segítségével pontosítottuk majd 
digitalizáltuk. 2002-ben vektoros állományokat (shp), a további években raszteres állományokat (geoTIFF) 
hoztunk létre, ugyanis a vektoros digitalizáláshoz sem elegendő idő, sem elegendő forrás nem állt 
rendelkezésre (2. térképmelléklet). Sajnos csak 1 ÉTT esetében állt rendelkezésre földhivatali szakértő által 
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digitalizált, így geodéziai pontosságú, vektoros kataszteri állomány, ez a Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatósághoz tartozó Dévaványa ÉTT volt. A Fertő Hanság Nemzeti Park térinformatikus szakértője 
(Takács Gábor) szintén nagy pontosságú raszteres állományt bocsátott rendelkezésünkre a Mosoni-sík ÉTT-t 
programtervének elkészítéséhez.  

2002-ben kiderült, hogy adminisztratív okokból kifolyólag a természetes határokhoz igazodó lehatárolási 
forma a kifizető ügynökség számára kezelhetetlen, ezért mire a területeket kihirdették, a határokat 
közigazgatási határokhoz igazították. Mindez annak ellenére történt, hogy a források várható szűkössége 
miatt a Természetvédelmi Hivatal arra kérte a Nemzeti Parkok Igazgatóságait, hogy az első évben 10 000 
hektár körüli értékben maximalizálják a kijelölt ÉTT mintaterületek területét, – természetesen amennyiben ez 
természetvédelmi szempontból megengedhető az adott helyen. A 2002-ben kihirdetésre tervezett majd végül 
meghirdetett ÉTT-k területi jellemzőit a 11. ábra és a 10. táblázat szemlélteti. 

 
 11. ábra: Eredetileg tervezett és végül 2002-ben meghirdetett ÉTT határvonalak. Saját összeállítás 

2003-ban nem kerültek újabb területek kihirdetésre, a már meglévő (11) Érzékeny Természeti Területen 
pályázhattak a gazdálkodók. 

2004-től újabb 4 ÉTT került kihirdetésre. Ettől az évtől már nem kellett a külterülethez igazítani a területek 
határait, az új ÉTT-k (Beregi árterület ÉTT, Békés-csanádi síkság, Bodrogköz, Mosoni síkság ÉTT) éltek is 
ezzel a lehetőséggel. A szintén 2004-ben bevezetett blokkrendszer újabb határmódosításokat eredményezett. 
A korábban – 2002-ben – kihirdetett ÉTT-k pályázható területeit is változtatták: egyesekét csökkentették a 
„felesleges” külterület-részekkel (pl. Baranya ÉTT, Szentendrei-sziget, Turjánvidék), mások bővültek 
(Hevesi-síkság ÉTT) és vannak, amelyeknek szinte teljesen megváltozott a pályázható területük (pl. Észak-
Cserehát ÉTT). Ez utóbbi az erdők nagy területi kiterjedésével magyarázható. ÉTT kifizetésekre erdő 
területen nem pályázhat gazdálkodó, így a lehatárolásba az erdőfoltok közé ékelődő szántó-, és gyepterületek 
kerültek, minek következtében a támogatás sokkal célzottabb formában valósulhat meg. Változott a 
Dévaványai-sík, a Dunavölgyi-sík ÉTT és az Őrség-Vendvidék ÉTT területe is. Nagyjából megőrizte eredeti 
területét a Marcal-medence ÉTT és a Szatmár-bereg ÉTT, kismértékű határváltozásaik annak köszönhetők a 
blokkok természetes határokkal bírnak, nem igazodnak külterülethatárokhoz, így az előző lehatároláshoz 
képest több helyen átlépik azokat. A 2004-ben történt határváltozásokat a 2002-es évhez képest a 12. ábra és 
a 10. táblázat szemlélteti. 
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12. ábra: ÉTT határvonalak 2002-ben és 2005-ben. Saját összeállítás 

10. táblázat: Az ÉTT mintaterületek határváltozásainak területi vonatkozásai. Saját összeállítás 

Név 2002: eredeti elképzelés 
(ha) 

2002: meghirdetett 
területek (ha) 

A 2004-es területmódosítás 
eredménye (ha) 

Mosoni-sík   27275
Őrség-Vendvidék 9155 17925 15567
Békés-Csanádi hát   48381
Észak-Cserehát 9814 11305 14308
Marcal-medence 10381 11475 13391
Baranya megye fás legelői 66778 6424 4140
Szentendrei-sziget 9136 36792 10470
Dévaványai-síkság 11833 109485 99543
Bodrogköz   65935
Turjánvidék 8599 47983 12023
Dunavölgyi-síkság 8416 52145 69173
Szatmár-Bereg  6668 14500 15238
Beregi ártér   25259
Borsodi-Mezőség 10449 82770 89898
Hevesi-síkság 11015 50470 59902

A 2002-es pályázatok feldolgozása a SZIE Környezetgazdálkodási Intézetének feladata volt. Gazdálkodói 
adatok feltüntetése nélkül még abban az évben térképen ábrázoltam két mintaterület nyertes parcelláit abból 
a célból, hogy megvizsgáljam a nyertes területek eloszlását az eredeti és az új lehatárolás viszonylatában. A 
területek kiválasztása a rendelkezésre álló információk feldolgozottsága és teljeskörűsége alapján történt, így 
a Hevesi-sík és a Marcal-medence ÉTT nyertes parcelláinak digitalizálását végeztem el (ebben az évben a 
MEPAR még nem működött). Az eredményt a 11. táblázat, valamint a 13. és a 14. ábra szemlélteti. 
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13. ábra: Nyertes parcellák a  Hevesi-sík Érzékeny Természeti Területen (2002) 

 
A 13. ábra azt mutatja, hogy a Hevesi-sík 
esetében a nyertes parcellák jó közelítéssel az 
eredetileg tervezett ÉTT terület első 
blokkjában koncentrálódnak, míg a Marcal-
medence térképéről (14. ábra) azt állapíthatjuk 
meg, hogy a nyertes területek láthatóan nagy 
százaléka az eredetileg tervezett területen kívül 
esik (ugyanez állapítható meg a 11. 
táblázatból.  
Mivel a vizsgálat csak erre a két területre és 
csak a 2002-es évre készült el, általános 
következtetéseket nem vonhatunk le belőle, de 
látható, hogy a határváltozás egyértelműen 
befolyásolhatja a nyertes parcellák 
elhelyezkedését az ÉTT-n belül. 

 

14. ábra: Nyertes parcellák a  Marcal-medence Érzékeny Természeti Területen (2002) 
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11. táblázat: A nyertes parcellák elhelyezkedése a Hevesi-sík és a Marcal-medence ÉTT-n, 2002-ben 

Hevesi-sík Marcal-medence A parcellák elhelyezkedése 
(ha) % (ha) % 

Az eredeti területre eső parcellák 892 74 313 19 
A meghirdetett területre eső parcellák 319 26 1322 81 
Összesen 1211 100 1635 100 

4.1.3.2 A területek részletes környezeti (abiotikus és biotikus tényezők) jellemzése 

 

 
15. ábra: A Mosoni-sík éghajlati jellemzői 

 

Klíma és hidrológia 

A klíma-, és hidrológiai jellemezés 
áttekintő jelleggel készült, a kistájkataszter 
[Marosi – Somogyi, 1990] megfelelő 
részei, Bartholdi és Weidinger [2003] 
éghajlati térképe, a Magyar Nemzeti Atlasz 
megfelelő térképei [Pécsi (főszerk.) 1989), 
valamint egyéb, az egyes területekhez 
kötődő, elérhető szakirodalmak 
segítségével (15. ábra). 

 
Domborzati, földtani és vízrajzi adatok 

A domborzati, földtani és vízrajzi 
jellemezés szintén áttekintő jelleggel 
készült, a kistájkataszter [Marosi – 
Somogyi, 1990] megfelelő részei, és az 
egyes területekhez kötődő, elérhető 
szakirodalmak segítségével.  

 
Talajadottságok 

A talajadottságok jellemzését az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete (MTA TAKI) által 
rendelkezésünkre bocsátott Kreybig-féle átnézetes talajismereti térkép fizikai és kémiai talajtulajdonságokat 
valamint humusztartalmat bemutató adatai alapján, valamint az Agrotopográfiai térkép talajtípusra, fizikai 
féleségre, vízgazdálkodási tulajdonságra vonatkozó adatai alapján végeztük (3. és 4. térképmelléklet).  

A Kreybig-féle Átnézetes Talajismereti Térképsorozat – a mindmáig egyetlen, az országot teljes egészében 
lefedő ilyen jellegű nagyléptékű (1:25000) térképsorozat – térinformatikai adaptációja folyamatosan készül. 
A térképek területi, pontszerű és mélységi jellegű adatokat tartalmaznak. Az adatbázis talajfoltjai egyrészt 
területhasználati kategóriákat képviselnek (erdő, település, vizenyős területek stb.), másrészt a 
mezőgazdaságilag hasznosítható területekre talajfizikai, talajkémiai és a termőrétegre vonatkozó 
információkat nyújtanak. Az adatbázis tartalmaz továbbá talajszelvény adatokat a szelvény egészére, továbbá 
genetikai rétegenkénti bontásban a talaj fizikai, kémiai és tápanyag utánpótlási tulajdonságaira vonatkozóan. 
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Jelenleg folyik a térképek reambulációja, azaz az MTA TAKI GIS laboratóriumában kidolgozták a 
szelvényhatárok geometriai és tematikus illesztésének módszerét, meghatározták a digitális rendszer 
elméleti- és logikai modelljét, valamint a fizikai modell elemeit. Kérésünkre a TAKI mindig soron kívül 
elvégezte az aktuálisan készülő ÉTT programtervhez a területet érintő Kreybig térképek digitalizálását 
[Pásztor et al. 2004] 

Emellett szükségesnek láttuk, hogy az Érzékeny Természeti Területekre, ott ahol ez szakmailag feltétlenül 
indokolt, nagy pontosságú, friss terepi mintavételi adatokon alapuló talajtérképek készüljenek, amelyek 
képet adnak legalább a következő talajparaméterekről: talajtípus, fizikai féleség, pH, kötöttség, szerkezet, 
talajrétegek elhelyezkedése és vastagsága. Ennek különösen nagy jelentősége van a sekély talajrétegű, 
vagy/és extrém vízgazdálkodással bíró talajokkal borított területeken, ahol ezek a talajtulajdonságok a 
felszínborítást, a területkezelést, és így a területen található fajok életkörülményeit is befolyásolják. Sajnos 
forráshiány miatt ez a célkitűzés csak a Mosoni-sík ÉTT-n valósulhatott meg, így a talajtérképezés 
módszertanát e terület példáján mutatom be. A talajtérképezést a SzIE KTI Tájökológiai Tanszékének 
talajtanos kutatói segítségével végeztük. (Barczi és munkatársai), a terepi munkákban diplomaterves és 
doktorandusz hallgatók is segítségünkre voltak. A mintavételezés Pürckhauer-féle szúróbotos technikával 
(Benzler, 1982) történt. Az általunk használt szúróbot mintavevő magja 100 cm hosszú, így a munka során 
ezt a réteget elemezzük. Az 1930-as évek elején kezdődő, és 1950-es évek elején befejeződő Kreybig-féle 
talajtérképezés során is a terepi mintavételezés fontos részét képezte a szúróbottal történő mintavételezés. Ez 
az eljárás sok ponton tett lehetővé talajtípus, szín-, fizikai féleség-, karbonát-, kémhatás- és 
nedvességvizsgálatokat anélkül, hogy a talajokat erősen bolygatta volna, és alkalmasnak bizonyult a 
talajfoltok elkülönítésére. 

A mintavételi helyek kijelöléséhez a korábbi (jelen esetben agrotopográfiai) talaj-, valamint az 1:10 000-es 
léptékű Egységes Országos Vetületi Rendszerben készült topográfiai térképeket használtuk fel, kiegészítve a 
terepbejárás tapasztalataival.  

  
a) b) 

16. ábra:  
a)  A Mosoni-sík talajtérképezése során felvett talajmintavételi pontok elhelyezkedése, az agrotopgráfiai térkép 

talajtípusainak feltüntetésével 
b) A talajmintavételi pontok adatai alapján megrajzolt eredménytérkép 

 

A felvett pontok adatai alapján a SZIE Tájökológiai Tanszékének munkatársai, Barczi és Centeri rajzolták a 
talajtérképeket (16. ábra). A térképezés során fellelt talajtípusokat szövegesen részletesen jellemeztük. 
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Anyagi okok miatt még nem valósulhatott meg a térképrajzolási eredmények helyszíni visszaellenőrzése, 
előre láthatólag 2007 nyarán tudjuk ezt a hiányosságot pótolni. A térképezés eredményét szakmai jelentésben 
publikáltuk: [Belényesi (szerk.) (2003)]. 
 
Élővilág 

Az élővilág jellemzését az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságok végezték. Számba vették a vegetáció-
formáló tényezőket, összefoglalták a mai növényborítottság kialakulásának történetét. Leírták a jellemző 
társulásokat, növény-, és állatfajokat, különös tekintettel a védett értékekre. A jogi oltalom alatt álló 
területeket az ÉTT vonatkozásában térképen ábrázoltuk (5. térképmelléklet). Ennek jelentősége abban áll, 
hogy a 2/2002 (I.23.) KöM-FVM. rendelet szerint az „egyes adott ÉTT legfeljebb 25%-a kerülhet országos 
jelentőségű védett természeti területre”. Ennél nagyobb mértéket csak akkor lehet meghatározni, ha a 
természeti értékek és az extenzív mezőgazdasági termelés megőrzése érdekében ez elengedhetetlenül 
szükséges. 

A 2004-ben készített programtervek már tartalmaznak a területek elhelyezkedését az ökológiai hálózat, és a 
Natura 2000 területek vonatkozásában ábrázoló térképeket is. 
 
Felszínborítás, művelési ágak meghatározása 

A terület felszínborításáról 2002-ben a SPOT 4 űrfotó és az 1: 10 000 külterületi átnézeti térkép alapján 
alkothattunk képet (6. és 7. térképmelléklet). A munka során az illetékes Földhivatalok adatai alapján minden 
esetben frissítésre kerültek a kataszteri térkép művelési ágaira vonatkozó információi, és térképezésre 
kerültek az adott ÉTT művelési ág váltásra javasolt területei (8. térképmelléklet). 

A felszínborítási jellemzők meghatározásához 2004-től rendelkezésre állt a CORINE 50 digitális 
felszínborítási térkép, melyeket a tervezésben részt vevő helyi szakemberek segítségével, ahol kellett 
továbbra is frissítettünk, hiszen a CORINE 50 pedig ’90-es évek végi felszínborítási jellemzőket tükrözi. A 
művelési ágak megoszlásáról (védettségi kategóriákra lebontva) minden esetben statisztikai elemzést 
készítettünk. 
 
Elhelyezkedés a földhasználati zónarendszerben 

A mintaterületeket megvizsgáltuk a földhasználati zónarendszer agráralkalmassági, környezetérzékenységi, 
majd e kettőt integráló kategóriarendszerében. Az elemzések áttekintő információt adnak a területekről, 
hiszen a zónarendszer kialakításának alapját 1: 100000 méretarányú térképi adatbázisok szolgáltatták, így 
lokális szinten nem alkalmazhatók pontos területei információk kinyerésére (9. térképmelléklet). Ahol erre 
lehetőség volt, a Kreybig-féle átnézetes talajismereti térkép adataira alapozva elvégeztük a zónarendszer 
pontosítását. 
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4.1.3.3 A támogatandó tevékenységek meghatározása 

A belső zónarendszer jelentősége a tervezésben 
Intézetünk 2002-ben készített először megvalósíthatósági tanulmányokat az első 11 Érzékeny Természeti 
Területre. Ezek a tanulmányok még az ÉTT rendszer kihirdetése előtt, az eredeti területhatárok figyelembe 
vételével készültek (lsd. 16. ábra). A tervezésnél szigorú természetvédelmi szempontok alapján dolgoztunk. 
A Nemzeti Parkok illetékes szakemberei minden Érzékeny Természeti Területnek kidolgozták a belső 
zónarendszerét (10. térképmelléklet). A belső zónarendszer beosztása az egyes területek védendő értékeinek 
elhelyezkedésén alapult, és célja az volt, hogy világosan – a gazdálkodók számára is egyértelműen – 
elkülönítse egymástól a különböző prioritású területeket az adott ÉTT-n belül. Lássunk erre itt egy példát a 
Dévaványa Érzékeny Természeti Területen (17. ábra): 

 
17. ábra: a Dévaványa ÉTT belső zónarendszere 

 

I. zóna: a terület általános természetvédelmi előírásokat igénylő része 

II. zóna: túzok szempontjából kiemelt fontosságú területek 

III. zóna: sziki kocsordos élőhelyek 

IV. zóna: apróvadas, foglyos területek 

V. zóna: fokozottan védett ragadozó madarak fészkelése szempontjából kiemelt 
terület 

A támogatandó tevékenységek meghatározása érdekében a terület természeti értékeinek, ökológiai 
igényeinek, illetve az azok és a gazdálkodási rendszer közötti kölcsönhatások elemzése révén lehetséges. 
Ennek eredményeként lehet meghatározni azt, hogy hol és milyen tevékenységek támogathatók, hol 
szükséges olyan részterületeket kijelölni, ahol különleges előírások érvényesülnek. Éppen ezért a belső 
zónarendszer kialakítása nagy jelentősséggel bírhatott volna a továbbiakra nézve, ugyanis a területekre 
kidolgozott gazdálkodási csomagok tervezett felvehetősége 2002-ben még az ÉTT-k belső zónarendszeréhez 
és a művelési ágakhoz együtt kötődött volna. Az elképzelések szerint egy ÉTT-n belül nem lehetett volna 
felvenni ugyanazt a szántó-, vagy gyepcsomagot a különböző zónákban, hiszen minden zóna más típusú 
élőhelyet vagy hagyományos gazdálkodási formát ölel fel, illetve különböző fajok előfordulási területeit 
határolja le (11. térképmelléklet). A gazdálkodási csomagok részletes ismertetése nélkül lássunk egy példát 
arra vonatkozólag, hogyan igazodtak a tervezett gazdálkodási csomagok 2002-ben a fent említett 
szempontokhoz (18. ábra). 
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18. ábra: A Dévaványa  ÉTT támogatható tevékenységei az eredeti elképzelések szerint. 

 

I. zóna: a terület általános természetvédelmi előírásokat igénylő része 

II. zóna: túzok szempontjából kiemelt fontosságú területek  

III. zóna: sziki kocsordos élőhelyek 

IV. zóna: apróvadas, foglyos területek 

V. zóna: fokozottan védett ragadozó madarak fészkelése szempontjából kiemelt terület 

 
Magyarázó a 18. ábrához: 

Szántók: 

SZ1 csomag: lucernatelepítés  

SZ2 csomag: lucernatelepítés magfogásból 

SZ3 csomag: lucernatelepítés és termesztés ökológiai 
gazdálkodással  

SZ4 csomag: őszi káposztarepce termesztése 

SZ5 csomag: őszi káposztarepce termesztése 
ökológiai gazdálkodással 

SZ6 csomag: ugarművelés  

SZ7 csomag: szántó természetvédelmi elvek szerinti 
művelése 

SZ8 csomag: szántóterületek sávos művelése  

 

Gyepek: 

GY1 csomag: gyepek kaszálóként való hasznosítása  

GY2 csomag: gyepművelés legeltetéssel 

GY3 csomag: gyepművelés kaszálással, túzok szempontjából kiemelt 
fontosságú területen 

GY4 csomag: gyepművelés legeltetéssel, túzok szempontjából kiemelt 
fontosságú területen 

GY5 csomag: gyepművelés kaszálással, sziki kocsordos élőhelyeken 

GY6 csomag: gyepművelés legeltetéssel, sziki kocsordos élőhelyeken 

GY7 csomag: gyepművelés kaszálással, apróvadas, foglyos területeken 

GY8 csomag: gyepművelés legeltetéssel, apróvadas, foglyos területeken 

GY9 csomag: gyepművelés az ökológiai gazdálkodás előírásainak 
betartásával 

A rendszer, bonyolultságára hivatkozva nem került hivatalos alkalmazásra. Ennek ellenére a belső 
zónarendszer lehatárolás minden ÉTT programterv esetén elkészül még ma is ha igény van rá, noha a 
gyakorlatban nem használható az eredeti elképzelések szerint. 2003-ban még jelentős szerephez jutott, 
amikor is az ÉTT pályázatok pontozási rendszere lehetőséget adott a nemzeti parkoknak, hogy az egyes 
pályázatokat természetvédelmi szempontból értékeljék (12. táblázat). Több ÉTT esetében a pályázó parcella 
e zónákban való elhelyezkedése nyújtotta az értékelés alapját. A további években a pontozási rendszer ismét 
változott, a belső zónarendszer jelentősége a pályázatok értékelésében megszűnt.  
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12. táblázat: A pályázatok elbírálásának szempontrendszere az ÉTT zonális célprogramok esetében. Forrás: FVM 2003) 

Megnevezés  Adható 
pontszám 

2002-ben sikeres pályázatot nyújtott be, de forráshiány miatt elutasított 

igen 10 

Vidéki foglakoztatáshoz hozzájárulás az adott településen – több település esetén az átlag 
figyelembevételével - (munkanélküliségi ráta figyelembevétele)  

- országos átlagot kevesebb, mint 10 %-kal haladja meg  

- több, mint 10 %-al haladja meg  

- több, mint 20 %-kal haladja meg  

- több, mint 30 %-kal haladja meg  

 

4 

6 

8 

10 

Kedvezőtlen adottságú térségben való gazdálkodás és környezeti érzékenység  

- hegyvidéki, dombvidéki térségek  

- alacsony termőképességű, gyenge földterület (17 AK alatt)  

- egyéb, környezetvédelmi korlátozás (védett természeti terület, felszín 

alatti vízbázis-védelmi terület stb.)  

- 2 vagy több tényező együttes fennállása 

 

12 

12 

12 

 

25 

Agrár-környezetvédelmi célprogramban a pályázó (300 ha-os területi korlát 
figyelembevételével)  

- területének több, mint 25 %-ával vesz részt  

- területének több, mint 50%-ával vesz részt  

- teljes területével vagy 300 ha területtel részt vesz 

 

 

3 

6 

10 

Piaci kapcsolat, értékesítés megléte  

- Terméktanács tagja  

- Termelői szövetkezetnek (TÉSZ vagy BÉSZ) tagja  

- Terméktanács és Értékesítési szövetkezet tagja 

 

3 

3 

5 

Szakirányú végzettség vagy akkreditált szakértővel kötött szerződés megléte  

igen 

 

10 

Gazdaság területének természetvédelmi értékei a célprogram szempontjából (Nemzeti 
Park Igazgatóság mellékelt véleményezése alapján)  

kevésbé értékes terület  

értékes terület  

kiemelten értékes terület 

 

15 

25 

40 

Összesen  100 
 

4.1.3.4 Gazdálkodási – társadalmi viszonyok jellemzése 

Bár a programtervek készítésének szempontjából az egyes Érzékeny Természeti Területekre vonatkozó 
gazdasági-társadalmi jellemzők feltárásának nincs térinformatikai vonatkozása, mégis röviden 
összefoglalnám a területeken ebből a szempontból elvégzett vizsgálataink lényegét. 

E részvizsgálat keretein belül elvégeztük a területek általános mezőgazdasági jellemzését, kitérve a 
gazdálkodás történetére, a birtokviszonyok alakulására, a jelentősebb gazdálkodók, szövetkezetek 
jellemzésére. Megvizsgáltuk a termesztett növények, tenyésztett állatok értékesítésének, feldolgozásának 
lehetőségeit, a gazdaságok gépesítettségének fokát. 

Gazdálkodókkal, falugazdászokkal és a helyi természetvédelmi szervekkel készített interjúk feldolgozásának 
eredményéből igyekeztünk képet kapni a gazdálkodók közötti együttműködési hajlamról, a 
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környezettudatosság fokáról, a természetvédelmi szervekkel való együttműködésre való hajlandóságról, az 
agrár-környezeti programok megítéléséről. 

Megvizsgáltuk az adott ÉTT program kapcsolódási lehetőségeit más helyi (elsősorban területfejlesztési) 
programokhoz, úgymint: megyei területrendezési tervek, megyei agrárstratégiák, helyi, regionális fejlesztési 
tervek, kistérségi társulások programjai, stb. Mindezen vizsgálatok eredményei szerepelnek a 
programtervekben. 

4.1.4 Eredmények 

A programterv készítés módszertani fejlesztésének eredményeképpen az alábbi megvalósíthatósági 
tanulmányokat készítettem el: 

1. A „Dévaványai-síkság” ÉTT mintaterületének programterve [Ángyán et al. (szerk) (2000)] 

2. A „Dunavölgyi-síkság” ÉTT mintaterületének programterve [Ángyán et al. (szerk) (2000)] 

3. Az „Észak-Cserehát” ÉTT mintaterületének programterve [Ángyán et al. (szerk) (2000)] 

4. A „Mosoni-sík” ÉTT mintaterületének programterve [Ángyán et al. (szerk) (2003)] 

5. A „Hevesi-sík” ÉTT mintaterület programterve [Ángyán et al. (szerk) (2000)] 

6. Talajtérképezési eredmények. Kiegészítő jelentés a FHNP „Mosoni-sík” ÉTT mintaterületének 
programtervéhez  [Belényesi M. (szerk.) (2003)] 

7. A „Bodrogköz” ÉTT mintaterületének programterve [Ángyán et al. (szerk) (2004)] 

A programtervek készítése során feltárásra kerültek a területek természeti, gazdasági, társadalmi jellemzői, 
elkészültek a gazdálkodási csomagok kidolgozását megalapozó – a területei viszonyokat jellemző – térképek, 
és megfogalmazásra kerültek maguk a gazdálkodási csomagok. 

További fontos eredménynek tekintem, egy olyan munkafolyamat megteremtését, amely a szubszidiaritás és 
a partnerség elvét szem előtt tartva maximálisan támogatja a helyi lakosok bevonását a tervezésbe, 
gazdafórumok szerevezésén keresztül lehetőséget ad a programra vonatkozó információk hatékony 
átadására, és megteremti a helyi természetvédelmi szakmai csoportokkal való hatékony együttműködés 
lehetőségét. 
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4.2 A „MAGAS TERMÉSZETI ÉRTÉKŰ” MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK MAGYARORSZÁGI 
LEHATÁROLÁSA 

A „Magas Természeti Értékű” (High Nature Value Areas, HNV) területek lehatárolásának kérdése 
kulcsfontosságú a mezőgazdasági területekhez kötött fajok, élőhelyek, a biodiverzitás védelme érdekében, 
éppen ezért fontosnak tartom annak vizsgálatát, hogy területi kiterjedés szempontjából hogyan viszonyulnak 
egymáshoz az Európai Unió által definiált HNV területek, illetve a magyarországi természetvédelmi és 
agrár-környezetvédelmi kategóriák területei. Az előző fejezetek irodalmi adatai alapján megvizsgálva az 
Érzékeny Természeti Területek és a „Magas Természeti Értékű” területek értelmezésének és lehatárolásának 
elméleti hátterét, azonnal látható az is, hogy a két rendszer azonos alapokon nyugszik.  

Az Európai Környezeti Ügynökség HNV lehatárolás-módszertana szerinti három megközelítés közül a 
felszínborítás oldaláról és a fontos madárélőhelyek szempontjából történő lehatárolás lehetőségét szeretném 
vizsgálataim első részében elemezni. Ennek keretein belül célom: 

• megvizsgálni az Érzékeny Természeti Területek és a „Magas Természeti Értékű” területek 
közötti általános összefüggéseket, mivel az irodalmi feldolgozás alapján úgy vélem, hogy a két 
területi kategória elméleti megközelítését alapul véve feltételezhető az egymással történő 
megfeleltetés 

• elvégezni a „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek magyarországi lehatárolását, az 
Európai Unió által javasolt metodika alapján, de részletesebb hazai adatbázisok felhasználásával. 

Figyelembe véve, hogy az Unió a HNV területek megőrzésében a jogi oltalomnak, a Natura 2000 
védelemnek, az agrár-környezetgazdálkodási intézkedéseknek és a Kedvezőtlen Adottságú Területek 
támogatásának tulajdonítja a legnagyobb szerepet, célom továbbá: 

• megállapítani, hogy az említett védelmi és a vizsgált agrár-környezetvédelmi területi kategóriák 
(különös tekintettel a Környezetileg Érzékeny Területekre és a Kedvezőtlen Adottságú 
Területekre) mekkora mértékben fedik le a lehatárolt HNV területeket hazánkban, 

• megvizsgálni a többszörös átfedés területei arányait, mivel így világossá válik, a lehatárolt HNV 
területek mely részei nincsenek lefedve a természetbarát gazdálkodási módokat szorgalmazó és 
támogató programokkal.  

4.2.1 Az ÉTT rendszer és a „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek közötti általános 
összefüggések feltárása 

Dolgozatom természetpolitikával foglalkozó fejezetében részletesen kitértem az Érzékeny Természeti 
Területek kijelölésének természetvédelmi alapjaira, és a „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági 
területek lehatárolásának az Európai Unió által kialakított módszertanára. A leírtak alapján szembeötlő a két 
rendszer közötti hasonlóság, mely szemléltetésére a 13. táblázatban összefoglaltam a két rendszer 
legfontosabb jellemzőit.  

A hasonlóságra azért hívom fel a figyelmet, mert világossá teszi: az EU-ban érlelődő újabb 
természetvédelmi-mezőgazdasági politikai irányvonal szempontjai a magyar szakemberek körültekintő 
munkájának köszönhetően az agrár-környezetvédelmi kifizetési rendszer felépítésébe annak kezdeteitől 
beépültek. Amint az a disszertáció 3. fejezetéből kiderül, az agrár-környezetvédelmi programok közül az 
ÉTT rendszer az egyik legfontosabb eszköz lehet a HNV területek megőrzésében. A két rendszer 
összecsengő céljainak ismeretében felmerül az a lehetőség, hogy Magyarország esetében az ÉTT rendszer ne 
csak a HNV területek megőrzésben, hanem kijelölésében is szerepet játsszon! 
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13. táblázat: Az ÉTT és HNV területek főbb jellemzőinek összehasonlító táblázata. Saját összeállítás (Forrás: Baldock et al. 

(1993, 1995); Andersen (2003); 1996. évi LIII. Tv., Márkus-nagy (1995)) 

 Érzékeny Természeti Terület Magas természeti értékű mezőgazdasági terület 

Definíció, és 
célok 

Az Érzékeny Természeti Terület olyan 
extenzív művelés alatt álló terület, amely 
a természetkímélő gazdálkodási módok 
megőrzését, fenntartását, ezáltal az 
élőhelyek védelmét, a biológiai 
sokféleség fennmaradását, a tájképi és 
kultúrtörténeti értékek megóvását 
szolgálja 

A „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági 
területek azokat az európai területeket jelentik, 
ahol a mezőgazdasági hasznosítás a fő (általában 
a domináns) földhasználati forma, és ahol ez a 
mezőgazdasági hasznosítás támogatja a nagy 
faj- és élőhely diverzitást, az európai 
természetmegőrzési szempontok alapján 
fontosnak ítélt fajok jelenlétét, vagy mindkettőt 

Legfontosabb 
közös 
jellemző: 

A természeti értékek fennmaradását az adott helyen folytatott mezőgazdasági gyakorlat 
negatív vagy pozitív irányban befolyásolja, ezért annak megváltoztatásának, VAGY 
fenntartásának támogatása elengedhetetlenül szükséges 

Legfontosabb 
különbség 

A HNV területeken nem fókuszálnak direkt formában tájképi és kultúrtörténeti értékek 
megóvására 

Érintett 
területek 
általában 

Természetvédelmi szempontból értékes 
extenzív, illetve hátrányos helyzetű 
mezőgazdálkodási rendszerek, 

azok a területek, ahol jelen vannak e 
rendszerekhez kötődő indikátorfajok,  

valamint agrárjellegű Európai jelentőségű 
Madárélőhelyek (IBA-k) és védett 
területek részei 

Jelentős természetközeli vegetációval bíró 
területek, 

dominánsan alacsony ráfordítással fenntartott, 
vagy mozaikos terület, sok kis tájelemmel, 

ritka madárfajok fennmaradását, európai vagy 
világméretű populációk illetve azok részeinek 
fennmaradását támogató mezőgazdasági 
területek 

Érintett 
mezőgazdasági 
területek 
konkrétan 

Mezőgazdasági művelés alatt álló 
területek, az erdők kivételével, 
(Magyarországon különösen a rét, legelő, 
nádas, halastó művelési ágú 
termőföldeken, illetve a hagyományos és 
természetkímélő módon hasznosított, 
valamint a nem megfelelő hasznosítás 
által veszélyeztetett, illetve jelentős 
természeti érték előfordulási helyeként 
ismert szántó, szőlő, kert, gyümölcsös, 
fásított terület művelési ágú 
földrészleteken) 

Mezőgazdasági művelés alatt álló területek, az 
erdők kivételével. A lehatárolható területek 
tagországonként (azok mezőgazdasági 
jellemzőitől függően) változhatnak (pl. az EU 
legújabb koncepciója szerint a rizsföldek csak 
Spanyolországban, Portugáliában, 
Olaszországban és Magyarországon kerülhetnek 
be a lehatárolásba. (JRC, 2006)) 

Eszközök (A 
HNV területek 
esetében 
várhatóan) 

Rendeletben rögzített, általános illetve 
területspecifikus gazdálkodási előírások 
érvényesítése 

EU-szintű rendeletekben és direktívákban 
megfogalmazott előírások érvényesítése, azaz: 

Natura 2000 védelem: madárvédelmi és 
élőhelyvédelmi direktíva területeinek védelme 

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása 

Agrár-környezetvédelmi programok indítása és 
működtetése a tagországokban 
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4.2.2 A „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek lehatárolása  

4.2.2.1 Az adatbázisok 

A „Magas Természeti Értékű” területek felszínborítási jellemzők alapján történő leválogatásánál (1. és 2. 
típusú területek) a CORINE 50 felszínborítási adatbázis használata mellett döntöttem. Az adatbázist a 
Földmérési és Távérzékelési Intézet bocsátotta a rendelkezésemre. A természetvédelmi és madártani 
alapokon nyugvó lehatároláshoz (3. típusú területek) a Natura 2000 adatbázist, és a nemzetközi jelentőségű 
madárélőhelyek (International Bird Area, IBA) digitális térképét használtam fel. A Natura 2000 adatbázist a 
Természetvédelmi Hivatal Természetmegőrzési Főosztálya, a madárélőhelyek térképét a Magyar Madártani 
Egyesület bocsátotta rendelkezésemre. 
 
CORINE 50 felszínborítási adatbázis 

Az első CORINE felszínborítási adatbázis (CORINE 100) frissítéseként először a CORINE 50, majd a 
CORINE 2000 adatbázis készült el Magyarország területére. Ez utóbbi jelenleg a legfrissebb olyan digitális 
felszínborítási adatbázis, amely egész országunk területére rendelkezésre áll [www.fömi.hu]. A CORINE 
100, a CORINE 50, és a CORINE 2000 adatbázis főbb jellemzőinek összehasonlítását a 14. és 15. táblázat 
mutatja be. 
14. táblázat: A CORINE 100 és a CORINE 50 felszínborítási adatbázis jellemzőinek összehasonlító táblázata.  Forrás: 

www.fomi.hu 

Jellemzők CORINE 100 CORINE 50 CORINE 2000 
Év 1990-92 1998-99 2000 
lépték 1: 100 000 1: 50 000 1: 100 000 
területi felbontás 25 hektár 4 hektár (állóvizekre 1 ha) 25 hektár 
lineáris elem 
felbontás 

100 méter 50 méter 100 méter 

tematikus tartalom standard európai (3. 
szintes) nómenklatúra 

az EU/PHARE által a 4. szinten 
továbbfejlesztett nómenklatúra, 
melyet a hazai adottságokra 
adaptáltak, és néhány 5. szintes 
osztállyal is bővítettek 

standard európai (3. 
szintes) nómenklatúra 

osztályok száma 27 fordult elő 
Magyarországon a 44-ből 

79 fordul elő Magyarországon a 
87-ből 

28 fordul elő 
Magyarországon a 
44-ből 

poligonok száma 24.000 174.000 40500 
geometriai 
pontosság 

hiba: <100 méter (RMS) 
(EU specifikáció) 

hiba: < 20 méter (RMS) hiba: <12,5 méter 
(RMS) 

tematikus 
pontosság 

megbízhatóság: >85% 
(EU specifikáció) 

megbízhatóság: >90% - 

A CORINE 50 adatbázis rendkívüli előnye tematikus felbontása és a legkisebb térképezett elemek mérete. 
Jelen vizsgálat esetében különösen fontos az egyes felszínborítási kategóriák további diverzifikálása, hiszen 
több olyan CORINE 3. szintű osztály létezik, amely a HNV területek lehatárolása szempontjából további 
vizsgálatra szorul. A térképezéshez 1990 és 1993 között készült Landsat Thematic Mapper és SPOT PAN 
űrfelvételek fúzióját használták. Az űrfotótérképek értékelése vizuális fotóinterpretációval történt. A 
feldolgozáshoz a résztvevő országok (Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország) szakemberei 
részletezték (kiterjesztették) a standard európai nómenklatúrát. (Az adatbázis a Földmérési és Távérzékelési 
Intézettől vásárolható meg.) 

A CORINE 2000 új fedvényen rögzítésre került minden olyan változás, amelynek területe elérte az 5 hektárt, 
illetve vonalas változás esetén az eltolódás elérte a 100 métert. A CORINE 2000 mind geometriáját, mind 
tematikus pontosságát tekintve nagyon jó minőségű, míg a CORINE 100 – készítői szerint is – számos 
geometriai és tematikus hibát tartalmaz [www.fomi.hu]. Ha megvizsgáljuk a 14. táblázatot, látható, hogy bár 
a területei és a lineáris elemek felbontása szempontjából a térképezés módszertana alapjaiban nem változott, 
a térképezett poligonok száma mégis csaknem duplájára emelkedett, a geometriai pontosság pedig 
nyolcszorosára nőtt. A CORINE 2000 különböző felbontású változatai térítésmentesen letölthetők az 
Európai Környezeti Ügynökség honlapjáról (http://dataservice.eea.europa.eu). 



 78

 

 
15. táblázat: A vizsgálatban szereplő felszínborítási kategóriák területi összehasonlító táblázata.  Forrás: www.fomi.hu 

 CORINE 
100 

CORINE 50 CORINE 
2000 

A vizsgálatban szereplő felszínborítási kategóriák hektár 

Nem öntözött szántóföldek 5305169 4852704  4949100 

Szőlők 122358 139845 140403 

Gyümölcsösök, bogyósok 63378 71919 62258 

Rét/legelő 735315 399289 662234 

Komplex művelési szerkezet 214648 246894 319761 

Elsődlegesen mezőgazdasági területek jelentős 
természetes növényzettel 

197114 83980 163122 

Természetes gyepek, természetközeli rétek 138678 548918 223944 

Átmeneti erdős-cserjés területek 89675 223425 220787 

Ritkás növényzet - 9211 2314 

Szárazföldi mocsarak 66496 114260 91841 

Tőzeglápok 1962 11697 12413 

Összesen:  6934793 6702142 6848177 
 

Természetvédelmi térképek 

A 3. típusú „Magas Természeti Értékű” területek lehatárolásához az alapot a Natura 2000 adatbázis digitális 
térképe (14. térképmelléklet), és a Nemzetközi Jelentőségű Madárélőhelyek digitális térképe (International 
Bird Area, IBA) biztosította (15. térképmelléklet). Ez utóbbi alapján Magyarország területéből 1 350917 
hektár tekinthető nemzetközi szempontból is fontos madárélőhelynek.  

 

16. táblázat: A vizsgálatban felhasznált digitális Natura 2000 
térkép területi jellemzői (Forrás: TvH) 

 

Natura 2000 

kategória terület (ha) 
Különleges 
madárvédelmi területek 
(SPA) 

570935 

Különleges 
természetmegőrzésű 
területek (SCI) 

627377 

Mindkettő 770209 

Összesen 1968521 
Ebből erdő 744938 
Erdő nélkül összesen 1223583  

A digitális Natura 2000 térkép területei jellemzőit 
a 16. táblázat mutatja be. A területi kimutatás 
raszteres állomány alapján készült, ebből 
kifolyólag az kismértében eltérhet a vektoros 
lehatárolás alapján számítható területnagyságtól. 
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4.2.2.2 A lehatárolás módszere 

A „Magas Természeti Értékű” területek lehatárolása három lépésben történt.  

1. A leválogatás első lépésénél a HNV területek definíciója mellett a megállapított HNV típusok 
felszínborítással kifejezhető jellemzőit tartottam szem előtt, azaz: 

• a mezőgazdasági hasznosítás a fő (általában a domináns) földhasználati forma 
• jelentős természetközeli vegetációval bíró mezőgazdasági területek jelenléte (1. típus) 
• mozaikos (félig természetes és művelt területek váltakozása) területek jelenléte, sok kis 

tájelemmel (2. típus). 
E leválogatáshoz a CORINE 50 felszínborítási adatbázis szolgáltatta az alapot. 

2. A második lépésben a HNV területek fajokhoz kötődő jellemzőit tartottam szem előtt, azaz: 

• madárfajok fennmaradását, európai vagy világjelentőségű populációk illetve azok részeinek 
fennmaradását támogató mezőgazdasági területek. (3. típus). 

Ezt a lehatárolást a Nemzetközi Jelentőségű Madárélőhelyek (IBA) és a Natura 2000 védelmi 
kategóriába sorolt területek alapozzák meg. Konkrétan minden olyan terület, amely besorolható 
akár az egyik, akár a másik kategóriába, bekerült a lehatárolásba.  

3. Harmadik lépésben a két lehatárolás fúziója történt meg, így a felsorolt szempontok szerint 
várhatóan azokhoz a területekhez jutunk, ahol a mezőgazdasági hasznosítás valóban támogatja a 
nagy faj- és élőhely diverzitást, az európai természetmegőrzési szempontok alapján fontosnak ítélt 
fajok jelenlétét, vagy mindkettőt. 

 
Az 1. és 2. típusú HNV területek leválogatásának módszere 

Az Európai Környezeti Ügynökség módszertanát kissé módosítva a felszínborításon alapuló minimum és a 
maximum leválogatáshoz alapot adó kategóriák csoportja mellett felállítottam egy harmadik – középső – 
csoportot is. A CORINE 50 adatbázis 4. és – bizonyos esetekben 5. – szintjének kategóriáinak besorolását a 
CORINE 50 hivatalos nómenklatúrája [www.fomi.hu], Szabó és munkatársai által felállított, a kategóriák 
agrár-környezeti vonatkozásait bemutató összefoglaló táblázata [Szabó-Szilvácsku, 2003], valamint a 
Természetvédelmi Hivatal munkatársainak segítségével végeztem. Az eredeti EU módszertannak megfelelő 
két csoport használata esetén több kategória besorolása bizonytalan volt, ezért került sor a harmadik csoport 
felállítására is. Munkámhoz az ArcView 3.2 és az ArcINFO 8.3 szoftvereket használtam. 

A vizsgálatból a következő CORINE kategóriákat zártam ki: 
• mesterséges felszínek (111, 112, 121, 123, 124, 131, 132, 133, 141, 142) 
• erdők (311, 312, 313) 
• átmeneti erdős-cserjés területek (324) közül az alábbiak: 3241, 3244, 3245 
• homokos területek, dűnék, tengerpartok (331) kategória Magyarországon előforduló részei: 3313 
• csupasz sziklák (332) 
• folyóvizek, vízi utak, állóvizek (511, 512). 

A CORINE 50 adatbázis kategorizálásának alapját a 17. táblázat szemlélteti. Értelemszerűen az alacsonyabb 
rendű kategória mindig részét képezi a magasabb rendű kategóriának.  

A felállított kategóriák közötti különbség a következő: 
• a minimum szelekció eredménye legjobb közelítéssel azokat a kategóriákat tartalmazza, amelyek 

valószínűleg csak HNV területeket fednek le. 
• a középső szelekció eredménye legjobb közelítéssel azokat CORINE kategóriákat tartalmazza (a 

minimum mellett), amelyek jelentős részben fedhetnek le HNV területet 
• a maximum szelekció eredménye tartalmazza (a minimum és a középső kategória területei 

mellett) azokat a CORINE kategóriákat, amelyek kisebb részben is tartalmazhatnak HNV 
területeket. 
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17. táblázat: A CORINE 50 felszínborítási kategóriáinak csoportosítása a „Magas Természeti Értékű” területek 
lehatárolásának 3 szintű szempontrendszere szerint. 

A vizsgálatba bevont CORINE felszínborítási kategóriák A lehatárolások típusai 

CORINE 3.szint CORINE 4. és 5. szint Terület Minimum 
lehatárolás 

Középső 
lehatárolás 

Maximum 
lehatárolás 

2.1.1.1. Nagytáblás szántóföldek 3 433 389,2 ha   X 
2.1.1. Nem-öntözött 
szántóföldek 2.1.1.2. Kistáblás szántóföldek 97ha X X X 

2.1.2. Állandóan 
öntözött területek 

2.1.2.1. Állandóan öntözött 
szántó területek 

36 615,5 ha   X 

2.1.3. Rizsföldek 2.1.3.1. Rizsföldek 10 877 ha X X X 

2.2.1.1.1. Nagytáblás szőlők 60 659,7 ha   X 
2.2.1. Szőlő 2.2.1.1.2. Kistáblás szőlők 79 186,6 ha  X X 

2.2.2.1. Gyümölcsfa 
ültetvények  

67 030,8 ha   X 

2.2.2.2. Bogyós ültetvények 2 129,8 ha   X 

2.2.2.3. Komló ültetvények  69 ha   X 

2.2.2. Gyümölcsösök, 
bogyósok 

2.2.2.6. Fűzfa ültetvények 2 691,3 ha  X X 

2.3.1.1. Intenzív legelők és 
erősen degradált gyepek bokrok 
és fák nélkül  

282 172 ha  X X 

2.3.1. Intenzív legelők 
és erősen degradált 
gyepterületek 2.3.1.2. Intenzív legelők és 

erősen degradált gyepek fákkal 
bokrokkal  

117 117,6 ha X X X 

2.4.2.1. Komplex művelési 
szerkezet épületek nélkül 

91 281,7 ha  X X 

2.4.2.2.1. Komplex művelési 
szerkezet szórt elhelyezkedésű 
épületekkel 

97 776,5 ha  X X 2.4.2. Komplex 
művelési szerkezet 

2.4.2.2.2. Tanyák 57 837,5 ha  X X 

2.4.3.1. Mezőgazdasági területek 
túlsúlyban szántókkal és jelentős 
természetes vegetációval  

31 827,3 ha X X X 

2.4.3.2. Mezőgazdasági területek 
túlsúlyban intenzív legelőkkel és 
jelentős természetes vegetációval 

21 954,6 ha X X X 

2.4.3.3. Mezőgazdasági területek 
túlsúlyban szórt megjelenésű 
természetes vegetációval  

11 788,36 ha X X X 

2.4.3.4.  Mezőgazdasági területek 
kis tavak jelentős részarányával 
és szórt természetes vegetáció 
előfordulásával  

46 ha X X X 

2.4.3. Elsődlegesen 
mezőgazdasági 
területek jelentős 
természetes 
növényzettel 

2.4.3.5. Mezőgazdasági területek 
állandó kultúrák jelentős 
előfordulásával, és szórt 
megjelenésű természetes 
vegetációval  

18 365,7 ha X X X 
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A vizsgálatba bevont CORINE felszínborítási kategóriák A lehatárolások típusai 

CORINE 3.szint CORINE 4. és 5. szint Terület Minimum 
lehatárolás 

Középső 
lehatárolás 

Maximum 
lehatárolás 

3.2.1.1. Természetes gyep fák és 
cserjék nélkül  

442 997,8 ha X X X 
3.2.1. Természetes 
gyepek, 
természetközeli rétek 3.2.1.2. Természetes gyep fákkal 

és cserjékkel  
105 921,1 ha X X X 

3.2.4. Átmeneti erdős-
cserjés területek 

3.2.4.3. Spontán cserjésedő-
erdősödő területek  

79 387,1 ha  X X 

3.3.3.1. Ritkás növényzet 
homokon vagy löszön  

418,3 ha X X X 

3.3.3.2. Ritkás növényzet 
kőzetkibúvásokon  

305,3 ha X X X 3.3.3. Ritkás növényzet 

3.3.3.3. Ritkás növényzet szikes 
területeken  

8 488,9 ha X X X 

4.1.1.1. Édesvizű mocsarak 81 466,5 ha X X X 4.1.1 . Szárazföldi 
mocsarak 4.1.1.3. Szikes mocsarak 32 794,2 ha X X X 

4.1.2.1. Tőzeglápok kitermelés 
alatt  

1 364,7 ha X X X 

4.1.2. Tőzeglápok 
4.1.2.2. Természetes tőzeglápok 
bokrok és fák szórványos 
előfordulásával  

10 333,7 ha X X X 

Két új kategória is bekerült az elemzésbe: az állandóan öntözött szántóterületek (212) és a rizsföldek (213) 
kategóriája. Területi kiterjedésük nem túl jelentős (állandóan öntözött szántók: ~36 600, rizsföldek: ~10 800 
ha), de az öntözött szántók – amelyek általában nagytáblás szántók – is lehetnek jelentős madár élőhelyek 
(elsősorban táplálkozóhelyek), a rizsföldek pedig kifejezetten jelentős pihenő- és táplálkozó helyként 
szolgálnak a madaraknak.  

A leválogatás eredménytérképét újraosztályoztam a leválogatás típusa szerint (minimum, maximum, illetve 
középső) és 100*100 cellamérettel griddé konvertáltam. 
 
Módszertani problémák: 

A felszínborítási kategóriák közül különös gondot okozott az átmeneti erdős-cserjés területek (324) 
alkategóriáinak besorolása. A CORINE 100 alapján végzett korábbi HNV lehatárolás [Andersen et al. 
(2003)] az egész kategóriát „Magas Természeti Értékű” területnek sorolta (maximum leválogatásban). 
Figyelembe véve azonban az EEA szempontjait, valamint azt, hogy erdőterületek nem vesznek részt az 
elemzésben, a TvH szakembereinek megkérdezése után döntöttem úgy, hogy a „fiatalos erdők és 
vágásterületek” (3241), „csemetekertek, erdei faiskolák” (3244), és a „károsodott erdők” (3245) kikerülnek 
az elemzésből.  

A spontán cserjésedő-erdősödő területek vizsgálatban tartását az MME a CORINE 50 kategóriáit agrár-
környezeti vonatkozásban elemző leírása indokolta, mely szerint: „Nagyon sok helyen előforduló 
élőhelytípus, ahol a művelés felhagyása miatt különböző gyorsasággal megindul a visszaerdősülés. A 
kialakuló növényi formáció sokfélesége miatt változatos életteret adhatnak, számos védett fajnak élőhelyül 
szolgálva. Azonban a sokszor értékesebb élőhely átalakulása miatt (felhagyott természetes gyepek) 
természetvédelmi szempontból ritkán jelentenek kedvező állapotot. Ilyenkor visszaszorításuk, a folyamat 
megállítása vagy lelassítása alapvető fontosságú.” [Szabó-Szilvácsku (szerk.), 2003] 
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A 3. típusú HNV területek leválogatásának módszere 

Szakmai körökkel történt egyeztetések után (Természetvédelmi Hivatal munkatársai, Magyar Madártani 
Egyesület munkatársai) született meg az a döntés, hogy a 3. típusú HNV területek lehatárolásához a 
Nemzetközi Jelentőségű Madárélőhelyek (IBA), és a Natura 2000 területek nyújtsák az alapot.  

Az alaptérképeket raszteres formába konvertáltam 100*100 méteres pixelmérettel, és a fedvényeket 
egyesítettem. Az így kapott eredményfedvényből kivontam a felszínborítás alapján „nem HNV” kategóriába 
sorolt területeket (lásd 100. oldal), így jutottam el a 3. típusú HNV területek eredménytérképéhez, amely 
minden – a vizsgálatban részt vevő – CORINE 50 kategóriát tartalmazott (a nagytáblás szántókat is 
természetesen). 
 
A részeredmények integrálása 

A korábban említett szakmai indokok alapján a 3. típusúnak definiált HNV területekre úgy kell tekintenünk, 
mint „minimum követelményre” a „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek lehatárolása során. 
Éppen ezért a 3. típusú területekkel egyesítettem a felszínborítás alapján történt „minimum” lehatárolás 
eredménytérképét, ennek eredményeként egy új „minimum” lehatároláshoz jutunk, amely immár tartalmazza 
azokat a nagytáblás szántó és szőlőterületeket, gyümölcsösöket és bogyósokat, amelyek természetvédelmi 
szempontból „bizonyítottan” értékesnek tekinthetők. A lehatárolás menetének összefoglalását a 19. ábra 
szemlélteti. 

 
 

19. ábra: A „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek lehatárolásának folyamata 
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4.2.2.3 Eredmények 

Az 1. és 2. típusú HNV területek meghatározásához végzett CORINE 50 alapú leválogatás eredményét 17. 
térképmelléklet és a 18 táblázat szemlélteti az EEA CORINE 100 alapján készített leválogatása tükrében: 
18. táblázat: az 1. és 2. típusú  „Magas Természeti Értékű” területek felszínborítási adatok alapján történt leválogatásának 

területei eredményei   

A leválogatások típusai CORINE 100 
(ha) 

CORINE 
50 (ha) 

Minimum leválogatás  1 455 664 2 333 561 

Középső leválogatás  - 3 026 564 

Maximum leválogatás  6 947 426 6 643 589 

A 18. táblázat azt mutatja, hogy a CORINE 100-al végzett leválogatás eredményéhez képest csaknem 880 
000 hektárral nőtt a minimum leválogatással végzett HNV lehatárolás területi kiterjedése, míg 300 000 
hektárral csökkent a maximum leválogatású HNV-k területe. Ha összevetjük a 17. és 18. táblázatot, látható 
az is, hogy a nagytáblás szántóföldek befolyásolják leginkább (95%-ban) a „maximum” leválogatás 
eredményét a „közepeshez” képest. 

A 3. típusú területek eredménytérképét a 18. térképmelléklet mutatja be. A részeredmények integrálásából 
született végső, a „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek lehatárolását bemutató 
eredménytérkép a 19. térképmellékletben található. A lehatárolás területi eredményeit a 19. táblázat mutatja 
be. 
19. táblázat: az 1., 2. és 3. típusú  „Magas Természeti Értékű” területek felszínborítási és természetvédelmi adatok alapján történt 

leválogatásának területei eredményei 

 A lehatárolt „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek (ha) 

 1. és 2. típusú területek a 
CORINE 50 alapján (ha) 

3. típusú területek az IBA és 
a Natura 2000 térképek 

adatai alapján (ha)  

Az összes 
szempont alapján 
(az adatintegráció 

eredménye) 

Minimum lehatárolás 2 333 561 1342175 3032599 

Középső lehatárolás 3 026 564 - 3573433 

Maximum lehatárolás 6 643 589 - 6643689 

4.2.3 A „Magas Természeti Értékű” területek összevetése természetvédelmi és agrár-
környezetvédelmi területi adatokkal 

4.2.3.1 Adatbázisok 

A lehatárolás utáni összevetésekhez a térképek egy részét a TvH Természetmegőrzési Főosztálya (Natura 
2000, NÖH, Jogi oltalom alatt álló területek) és a TvH Agrár- és Birtokügyi Főosztálya (ÉTT), valamint a 
Magyar Madártani Egyesület (MME) bocsátotta rendelkezésemre. A Kedvezőtlen Adottságú Területek 
térképét intézetünk (SZIE KTI) munkatársai készítették, így ez helyben a rendelkezésemre állt. A 
területszámítás raszteres adatok alapján történt, ebből kifolyólag az eredmények kismértékben eltérhetnek a 
pontosabb vektoros fedvényekből számítható területektől. 
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Természetvédelmi térképek 

A vizsgálat alapját képező digitális természetvédelmi térképek (12. 13. 14. és 15. térképmelléklet) területi 
jellemzőit a 20. táblázat foglalja össze.  
20. táblázat: A vizsgálatban felhasznált természetvédelmi térképek főbb területi jellemzői. Forrás: TvH  

Jogi oltalom alatt álló területek Ökológiai hálózat (NÖH) Natura 2000 

kategória terület (ha) kategória terület (ha) kategória terület (ha) 

Nemzeti park 487361 Magterület 1665186 
Különleges 
madárvédelmi 
területek (SPA) 

570935 

Természetvédelmi 
terület 29721 Folyamatos 

folyosó 412636 
Különleges 
természetmegőrzésű 
területek (SCI) 

627377 

Tájvédelmi körzet 309887 Megszakított 
folyosó 271407 Mindkettő 770209 

   Puffer területek 640856    

   Rehabilitációs 
területek 923   

Összesen 826969   2991008   1968521 
Ebből erdő 380302  1189063  744938,0 
Erdő nélkül összesen 446667  1801945  1223583,0 

 
Az agrár-környezetgazdálkodási vonatkozású térképek  

A vizsgálatban felhasznált egyéb – agrár-környezetgazdálkodási vonatkozású – térképek főbb területi 
jellemzőit a 21. táblázat foglalja össze, és az 1. és 16. térképmelléklet mutatja be. A területszámításra itt is a 
természetvédelmi térképeknél leírtak szintén érvényesek. 
21. táblázat: A vizsgálatban felhasznált természetvédelmi térképek területi jellemzői. Forrás: TvH, SzIE KTI 

Az Érzékeny Természeti Területek jelenleg működő mintaterületei (15 db) 568653 hektárt fednek le az 
ország területéből, amelyből 46854 hektár erdő. Erdők nélkül számítva a területet, összesen 521799 hektáron 
pályázhatnak a gazdálkodók ÉTT kifizetésekre. Természetesen a blokkok alapján történő területlehatárolás 
ennél pontosabb, azonban jelen vizsgálat nem törekszik az ilyen szintű pontosság elérésére. 

4.2.3.2 A területi összevetések módszere 

Az elemzés lépéseit a következőkben határoztam meg: 
• az alaptérképek (védett területek, Natura 2000 területek, Ökológiai Hálózat térképe, KAT térkép, 

ÉTT térkép) összevetése egymással. 
• az alaptérképek összevetése a HNV eredménytérképekkel 
• a „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek védelmi kategóriákkal történő összesített 

lefedettségének vizsgálata 

Kedvezőtlen Adottságú Területek Érzékeny Természeti Területek 

kategória terület (ha) kategória terület (ha) 

19.cikkely 361230 Igen fontos ÉTT 1487209 
20. cikkely 1885449 mintaterület 381107 1868316 
19-20. cikkely 428199 Fontos ÉTT 899457 

mintaterület 33158 932615 
Lehetséges ÉTT 267042 
mintaterület 862 

267904 

 

Egyéb mintaterület 153818 153818 

Összesen 2674878  3222653 

Ebből erdő 769894  569160 

Erdő nélkül összesen 1904984  2653493 
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A különböző térképi adatbázisok egymáshoz viszonyított területi jellemzőinek feltárására a térinformatikai 
programok számos lehetőséget biztosítanak. Az átfedések térbeli megjelenítésének céljára a legegyszerűbb 
megoldást a különböző „overlay” funkciók (intersect, overlay, clip, union, identity) biztosítják. Raszteres 
fedvények esetében a MAPALGEBRA segítségével végezhetünk térbeli elemzéseket. Ez a technika azt 
jelenti, hogy a gridcellákhoz tartozó értékek között matematikai és logikai műveleteket végezhetünk. Területi 
kimutatások táblázatos formában történő gyors megjelenítésére alkalmas a „Tabulate areas” parancs 
(ArcView), mely mind raszteres, mind vektoros fedvények esetében használható. Több réteg átfedő 
területeinek meghatározását az ArcGIS Combine parancsával végeztem. Az átlapolásokhoz a rendelkezésre 
álló vektoros fedvényeket raszteres formába konvertáltam, 100x100 méteres cellamérettel. A HNV 
leválogatás erdőkre nem vonatkozik, de az erdők területi kiterjedésének ismerete fontos, mivel a vizsgált 
védelmi jellegű területek jelentős részét erdő borítja (22. táblázat). Éppen ezért a területi átfedések 
vizsgálatába bevontam az erdők területi jellemzőit is. 
22. táblázat: Az erdők aránya a vizsgálatba bevont területi kategóriákban 

 Érzékeny 
Természeti 
területek 

Kedvezőtlen 
Adottságú 
Területek 

Natura 2000 
területek 

Jogi oltalom 
alatt álló 
területek 

Ökológiai 
hálózat 
elemei 

Nemzetközi 
jelentőségű 

madárélőhelyek 

Az erdők 
aránya (%) 

18% 29% 38% 46% 40% 28% 

 

Módszertani problémák: 

A természetvédelmi térképekről általánosságban elmondható, hogy a vizsgálatban használt fedvények sok 
apró hibapoligont tartalmaznak. Ennek oka az, hogy az egyes védelmi kategóriák belső beosztását külön 
fedvényekben digitalizálták a készítők. Az adatbázisok egyesítésénél kiderült, hogy a szomszédos – a 
valóságban közös határvonallal bíró, pl. nemzeti parki és természetvédelmi területek – poligonok 
digitalizálásánál a határvonalakat kétszer vitték be, és a fedvények egyesítésekor ez vezetett a nagyon kis 
területű hibapoligonok kialakulásához. Az Érzékeny Természeti Területek térképe esetén szintén hasonló 
problémával találkoztam. A Nemzeti Park Igazgatóságok saját illetékességi területükön maguk jelölték ki az 
egyes ÉTT-ket, és több helyen nem egyeztettek a határvonalakat illetően, így jelentős az átfedő területek 
nagysága. A különböző kategóriák térképeinek egyesítése során az átfedő területek minden esetben a 
magasabb kategória kódját kapták. 

Szintén számolni kell a vektoros fájlok raszteresítése során bekövetkező adatvesztéssel. Ez nem csak 
területnagyság szempontjából lényeges, hanem gyakran – különösen a Natura 2000 fedvény és az ökológiai 
hálózat fedvény kis (10-50 m) szélességű „folyosó” típusú elemei esetén – fontos területei elemek 
elvesztésével is jár (20. ábra). Annak érdekében, hogy a „folyosó" típusú elemeket megőrizzük, minimum 
10x10 méteres cellaméretet kellene alkalmazni a vektor-raszter konverzió során, de az 1 hektárnál kisebb 
cellaméret alkalmazását azonban egy országos léptékű vizsgálat esetében nem tartom célszerűnek. Jelen 
vizsgálatban tehát – mivel országos szintű áttekintésről van szó – a 100x100-as cellaméret alkalmazása 
mellett döntöttem. 

 

 

20. ábra: Konverzióból származó adatvesztés az ökológiai hálózat folyosó típusú elemeinek példáján. 
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4.2.3.3 Eredmények 

Az alaptérképek egymással történő összevetésének eredményei 
 
Natura 2000 területek – ökológiai hálózat területei 

Az ökológiai hálózat magterületének 72%-a, folyamatos folyosóinak 40%-a, megszakított folyosóinak 20%-
a, a puffer területek egyharmada, a rehabiltációs területeknek pedig 45%-a esik Natura 2000 területre. Ha a 
Natura 2000 vonatkozásában nézzük ezt a kapcsolatot, megállapítható, hogy a különleges madárvédelmi 
területek 61%-a, a különleges természetmegőrzési területek 83%-a, a mindkét kategóriába eső területek 
96%-a esik az ökológiai hálózat területeire. 

Az eredmények összesítése azt mutatja, hogy a Natura 2000 területek 81%-a ökológiai hálózattal átfed, míg 
az ökológiai folyosó területeinek 54%-a került bele a Natura 2000 leválogatásba. 
 
Natura 2000 területek – védett területek 

A természetvédelmi területek 78%-a, a tájvédelmi körzetek 86%-a, a nemzeti parki területek 92%-a Natura 
2000 terület is egyben. A Natura 2000 területek vonatkozásában: a különleges madárvédelmi területek 19%-
a védett, a különleges természetmegőrzési területek 24%-a, az átfedő területek pedig 61%-ban esnek jogi 
oltalom alá. 

Összességében a Natura 2000 területek 37%-a védett, míg a védett területeknek csaknem 90%-a került a 
Natura 2000 kategóriába. 

 
Natura 2000 – Kedvezőtlen Adottságú Területek 

A kedvezőtlen adottságú területek közül a 19.cikkely fele, a 20. cikkely 22%-a, az átfedő területeknek 43%-a 
esik Natura 2000 védelem alá. A Natura 2000 területek közül a különleges madárvédelmi területek 38%-a, a 
természetmegőrzési területek 32%-a, az átfedő területeknek 47%-a kedvezőtlen adottságú területre esik. 

Összességében: a KAT-ok 30%-a esik Natura 2000 területre, a Natura 2000 területek 40%-a pedig 
Kedvezőtlen Adottságú Területre. 
 
Kedvezőtlen Adottságú Területek – ökológiai hálózat területei 

Az ökológiai hálózat magterületeinek 43%-a, folyamatos folyosóinak 19%-a, megszakított folyosóinak 45%-
a, puffer területeinek 41%-a, rehabilitációs területeinek 58%-a esik Kedvezőtlen Adottságú Területre. A 
KAT-ok szempontjából: a 19. cikkely területeinek 57%-a, 20. cikkely 38%-a, az átfedő területeknek 60%-a 
esik ökológiai hálózat területére. 

Összességében: a KAT-ok 44%-a képezi részét az ökológiai hálózatnak, az ökológiai hálózat területinek 
pedig 40%-a esik Kedvezőtlen Adottságú Területre. 

 
Kedvezőtlen Adottságú Területek – védett területek 

A védett területek közül a természetvédelmi területek 33%-a, a tájvédelmi körzetek 45%-a, a nemzeti parki 
területek 45%-a esik Kedvezőtlen Adottságú Területre. A KAT-ok esetében a 19. cikkely alá eső területek 
negyed, a 20. cikkely alá eső területek 10%-a, az átfedő területe 23%-a védett valamilyen formában.  

Összességében a védett területek 45%-a esik Kedvezőtlen Adottságú Területre, a Kedvezőtlen Adottságú 
Területeknek pedig 14%-a védett. 

 
Ökológiai hálózat – védett területek 

Az ökológiai hálózat magterületeinek 42%-a védett, a folyamatos folyosóknak 9%-a, a megszakított 
folyosóknak 0,5%-a, a puffer területeknek 12%-a védett. A természetvédelmi területek 90%-a, tájvédelmi 
körzetek 97%-a, a nemzeti parki területek 99%-a része az ökológiai hálózatnak. 

Összességében: a védett területek 98%-a részét képezi az ökológiai hálózatnak, míg az ökológiai hálózatnak 
27%-a tartozik jogi oltalom alá. 
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Érzékeny Természeti Területek – Kedvezőtlen Adottságú Területek 

Az ÉTT-k igen fontos területeinek 46%-a, fontos területeinek 38%-a, lehetséges területeinek 15%-a esik 
Kedvezőtlen Adottságú Területre. A KAT-ok esetében a 19. cikkely területeinek 59%-a, 20. cikkely 
területeinek 28%-a, a mindkét cikkelyhez tartozó területeknek pedig 51%-a esik ÉTT-re. 

Összességében: a KAT-ok 47%-a Érzékeny Természeti Területen található, az ÉTT-k 41%-a pedig 
Kedvezőtlen Adottságú Területre esik. 

 
Érzékeny Természeti Területek – Natura 2000 területek 

Az Érzékeny Természeti Területek igen fontos területeinek 35%-a, fontos területeinek is 35%-a, lehetséges 
területeinek 24%-a esik Natura 2000 területre. A Natura 2000 területek esetében a spa-k 67%-a, sci-k 39%-a, 
a mindkét kategóriába eső területek 53%-a Érzékeny Természeti Területre esik. 

Összességében az ÉTT-k 34%-a Natura 2000 területen található, a Natura 2000 területek 52%-a ÉTT-re esik 

 
Érzékeny Természeti Területek – Ökológiai hálózat területei 

Az ÉTT-k igen fontos és fontos területeinek 46%-a, lehetséges területeinek 34%-a tartozik ökológiai 
hálózathoz. Az ökológiai hálózat magterületeinek 42%-a, folyamatos folyosóinak 40%-a, megszakított 
folyosóinak 38%-a, pufferterületeinek 64%-a esik ÉTT-re. A rehabilitációs területek nem ÉTT-k. 

Összességében: Az ÉTT-k 45%-a részét képezi az ökológiai hálózatnak, az ökológiai hálózat 46%-a esik 
ÉTT-re. 
 
Érzékeny Természeti Területek – védett területek 

Az Érzékeny Természeti Területek igen fontos területeinek 17%-a, fontos területeinek 7%-a, lehetséges 
területeinek 8%-a esik jogi oltalom alá. 

A védett területek nemzeti parkjainak 55%-a, természetvédelmi területeinek 43%-a, tájvédelmi körzeteinek  
szintén 43%-a esik ÉTT-re. 

Összességében az ÉTT-k 13%-a védett, míg a védett területek 50%-a ÉTT-re esik. 
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A „Magas Természeti Értékű” területek alaptérképekkel történt összevetésének eredményei 

Szakértői vélemények szerint (Magyar Madártani Egyesület, Természetvédelmi Hivatal szakemberei) az 
általam végzett HNV lehatárolás „középső” kategóriája meglehetősen jó közelítéssel tartalmazza azokat a 
területeket, amelyek „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területnek tekinthetők ma Magyarországon. 
Éppen ezért a vizsgálatba vont védelmi és agrár-környezetei kategóriákkal történő összesített lefedettséget a 
„középső” lehatárolás viszonylatában vizsgáltam, a továbbiakban ezt a kategóriát nevezem a magyarországi 
„Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területeknek. 

 
Magas természeti értékű területek – Natura 2000 területek 

A Natura 2000 területek egyik lábát adják a „Magas Természeti Értékű” területek „minimum” 
lehatárolásának, ezért a többi védelmi és agrár-környezetvédelmi kategóriákkal történt átfedéssel ellentétben 
nincs értelme az összes területi vonatkozású vizsgálat elvégzésének (23. táblázat).  

 
23. táblázat: A Natura 2000 területek „Magas Természeti Értékű” területekkel való átfedése 

 
Natura 2000 
kategóriák 

minimum 
lehatárolás (ha) %* %** %**** 

Spa 393142 19,97 32,13 29,31

Sci 269351 13,68 22,01 19,27

Spa+Sci 355122 18,04 29,02 46,11

össz. 1017615 51,69 83,17  

nem HNV 205965 10,46 16,83N
at

ur
a 

20
00

 

erdő 744938 37,84    

 összesen 1968518 100,00 100,00 

A HNV lehatárolás 
típusai 

%*** 

Minimum lehatárolás 43,6 

Középső lehatárolás 33,62 

Maximum lehatárolás 15,32 

 
Spa: Különleges madárvédelmi területek 

Sci: Különleges természetmegőrzési területek 
*A Natura 2000 területek HNV-re eső része az összes Natura 2000 terület százalékában 
** A Natura 2000 területek HNV-re eső része az összes NEM ERDŐ Natura 2000 terület százalékában 
*** A HNV területek Natura 2000-rel való lefedettsége   
**** A  Natura 2000 Területek HNV-re eső része az egyes kategóriák százalékában 

A területi átfedés vizsgálata azt mutatja, hogy minimum lehatárolás esetén a nem erdővel borított Natura 
2000 területek csaknem háromnegyede (83%) alkot „Magas Természeti Értékű” területet. Kategóriák 
szerinti bontásban ez a következőket jelenti: az erdővel nem borított különleges madárvédelmi területek 
29%-a, a különleges természetmegőrzésű területek 19%-a tartozik ide. Azoknak a területeknek, amelyeken 
mind a két kategória előfordul, 46%-a esik HNV területre. 

A „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek oldaláról közelítve megállapítható, hogy 
minimum lehatárolás esetén a HNV területek 43%-át, középső lehatárolás esetén 34%-át, maximum 
lehatárolás esetén 15%-át adják a Natura 2000 területek (20. térképmelléklet). 
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Magas természeti értékű területek – Nemzeti Ökológiai Hálózat (NÖH) területei 
 
24. táblázat: Az ökológiai hálózat „Magas Természeti Értékű” területekkel való átfedése 

  
minimum 
lehatárolás %* %** középső 

lehatárolás %* %** maximum 
lehatárolás %* %** 

magterület 610603 20,41 33,89 639105 21,37 35,47 684076 22,87 37,96
folyamatos 
folyosó 139484 4,66 7,74 162181 5,42 9,00 206138 6,89 11,44
megszakított 
folyosó 110367 3,69 6,12 137253 4,59 7,62 176618 5,90 9,80
pufferterületek 298256 9,97 16,55 333528 11,15 18,51 437416 14,62 24,27
rehabilitációs 
területek 578 0,02 0,03 601 0,02 0,03 607 0,02 0,03
összesen 1159288 38,76 64,34 1272668 42,55 70,63 1504855 50,31 83,51
Nem HNV 642657 21,49 35,66 529277 17,70 29,37 297090 9,93 16,49

Ö
ko

ló
gi

ai
 h

ál
óz

at
 

Erdő 1189063 39,75   1189063 39,75   1189063 39,75   

 Összesen 2991008 100,00 100,00 2991008 100,00 100,00 2991008 100,00 100,00
           

 %*** 38,23     35,61     22,65     

 

*Az ökológiai hálózat területeinek HNV-re eső része az 
összes NÖH terület százalékában 

** Az ökológiai hálózat területeinek HNV-re eső része az 
összes NEM ERDŐ NÖH terület százalékában 

*** A HNV területek ökológiai hálózattal való 
lefedettsége 

**** Az ökológiai hálózat területeinek HNV-re eső része 
az egyes kategóriák százalékában 

Az ökológiai 
hálózat részei 

Minimum 
lehatárolás 

%**** 

Középső 
lehatárolás 

%**** 

Maximum 
lehatárolás 

%**** 

magterület 36,67 38,38 41,08
folyamatos 
folyosó 33,80 39,30 49,96
megszakított 
folyosó 40,66 50,57 65,07
pufferterület 46,54 52,04 68,25
rehabilitációs 
terület 62,62 65,11 65,76 

Az elemzés eredményei 

A 24. táblázatból megállapítható, hogy a nem erővel borított ökológiai hálózati területek minimum 
lehatárolás esetén 64%-ban, középső lehatárolás esetén 71%-ban fednek át a „Magas Természeti Értékű” 
területekkel, maximum lehatárolás esetén pedig az ökológiai hálózat csaknem háromnegyede (83,5%) esik 
HNV területre. 

A minimum és középső lehatárolás eredménye között csupán 2% a különbség a „Magas Természeti Értékű” 
területek ökológiai hálózattal való lefedettsége tekintetében (38, illetve 36%). Maximum lehatárolás esetén 
ez az arány 23%, azaz a HNV területek kevesebb, mint negyede esik ökológiai hálózat területére (21. 
térképmelléklet). 
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Magas természeti értékű területek – Jogi oltalom alatt álló területek 
 
25. táblázat: A védett területek „Magas Természeti Értékű” területekkel való átfedése 

  
minimum 
lehatárolás 

%* %** középső 
lehatárolás 

%* %** maximum 
lehatárolás 

%* %** 

Nemzeti park 229116 27,71 51,29 236535 28,60 52,96 246117 29,76 55,10

Tájvédelmi körzet 112987 13,66 25,30 115833 14,01 25,93 123114 14,89 27,56

Természetvédelmi 
terület 12483 1,51 2,79 13084 1,58 2,93 13916 1,68 3,12
össz. 354586 42,88 79,38 365452 44,19 81,82 383147 46,33 85,78

Nem HNV 92081 11,13 20,62 81215 9,82 18,18 63520 7,68 14,22Jo
gi

 o
lta

lo
m

 a
la

tt 
ál

ló
 

te
rü

le
te

k 

Erdő 380302 45,99   380302 45,99   380302 45,99   

 Összesen 826969 100,00 100 826969 100 100,00 826969 100 100,00
           

 %*** 11,69     10,23     5,77     

 
* A védett területek HNV-re eső része az összes védett terület 
százalékában 

** A védett területek HNV-re eső része az összes NEM 
ERDŐ védett terület százalékában 

*** A HNV területek védett területekkel való lefedettsége 

**** A jogi oltalom alatt álló területek HNV-re eső része az 
egyes kategóriák százalékában 

Védett területek 
kategóriái 

Minimum 
lehatárolás 

%**** 

Középső 
lehatárolás 

%**** 

Maximum 
lehatárolás 

%**** 

Nemzeti park 47,01 48,53 50,50
Tájvédelmi körzet 36,46 37,38 39,73
Természetvédelmi 
terület 42,00 44,02 46,82 

Az elemzés eredményei: 

A 25. táblázat alapján, a védett területek oldaláról értékelve az átfedő területeket megállapítható, hogy 
minimum lehatárolás esetén az erdővel nem borított védett területeknek csak nem 80%-a, középső 
lehatárolás esetén 81%-a, maximum lehatárolás esetén a jogi oltalom alatt álló területek háromnegyede 
(86%) esik HNV területre. 

Jelen átfedés esetén is megállapíthatjuk, hogy a „Magas Természeti Értékű” területek jogi oltalom alatt álló 
területekkel való lefedettsége tekintetében kevés a különbség a minimum és a középső lehatárolás esetén 
(11%, illetve 10%). A maximum lehatárolás azt mutatja, hogy a HNV területek 6 %-a esne jogi oltalom alá 
ha ezt a lehatárolási formát vennénk figyelembe (22. térképmelléklet). 
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Magas természeti értékű területek – Kedvezőtlen Adottságú Területek (KAT) 
 
26. táblázat: A Kedvezőtlen Adottságú Területek „Magas Természeti Értékű” területekkel való átfedése 

  
minimum 
lehatárolás %* %** középső 

lehatárolás %* %** maximum 
lehatárolás %* %** 

19. cikkely 
területei 198080 7,41 10,40 209222 7,82 10,98 283668 10,60 14,89

20. cikkely 
területei 638580 23,87 33,52 789792 29,53 41,46 1132606 42,34 59,45
19. és 20. 
cikkely átfedő 
területei 159434 5,96 8,37 182602 6,83 9,59 261292 9,77 13,72
össz. 996094 37,24 52,29 1181616 44,17 62,03 1677566 62,72 88,06

Nem HNV 908890 33,98 47,71 723368 27,04 37,97 227418 8,50 11,94

K
ed

ve
ző

tle
n 

A
do

tts
ág

ú 
Te

rü
le

te
k 

Erdő 769894 28,78   769894 28,78   769894 28,78   

 összesen 2674878 100,00 100,00 2674878 100,00 100,00 2674878 100,00 100,00
           

 %*** 32,85     33,07     25,25     

 

* A KAT-ok HNV-re eső része az összes KAT 
százalékában 

** A KAT-ok HNV-re eső része az összes NEM ERDŐ 
KAT százalékában 

*** A HNV területek KAT-al való lefedettsége 

****A KAT-ok HNV-re eső része az egyes kategóriák 
százalékában 

KAT kategóriák
Minimum 
lehatárolás 

%**** 

Középső 
lehatárolás 

%**** 

Maximum 
lehatárolás 

%**** 

19. cikkely 54,83 57,92 78,53
20. cikkely 33,87 41,89 60,07
19+20. cikkely 
átfedő területei 37,23 42,64 61,02 

Az elemzés eredményei: 

A Kedvezőtlen Adottságú Területek oldaláról értékelve az átfedő területeket a 26. táblázat alapján 
megállapítható, hogy minimum lehatárolás esetén a nem erdővel borított területek 52%-a, középső 
lehatárolás esetén 62%-a, maximum lehatárolás esetén a kedvezőtlen adottságú területek 88%-a esik HNV 
területre. 

Megállapítható az is, hogy a „Magas Természeti Értékű” területek kedvezőtlen adottságú területekkel való 
lefedettsége a minimum és középső leválogatás szerint 33%, azaz – akár csak az előbbi kategóriák esetében – 
itt sincs nagy különbség. A maximum lehatárolás azt mutatja, hogy a HNV területek 25 %-a esik 
kedvezőtlen adottságú területre (23. térképmelléklet). 
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Magas természeti értékű területek – Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) 
 
27. táblázat: Az Érzékeny Természeti Területek „Magas Természeti Értékű” területekkel való átfedése 

   
minimum 
lehatárolás %* %** középső 

lehatárolás %* %** maximum 
lehatárolás %* %** 

igen fontos 
ÉTT 693433 21,52 26,13 793114 24,61 29,89 1101597 34,18 41,51

igen 
fontos 
ÉTT minta 293724 9,11 11,07 298330 9,26 11,24 329685 10,23 12,42

fontos ÉTT 371167 11,52 13,99 412317 12,79 15,54 633934 19,67 23,89fontos 
ÉTT minta 18129 0,56 0,68 18759 0,58 0,71 27773 0,86 1,05

lehetséges 
ÉTT 87443 2,71 3,30 100174 3,11 3,78 190563 5,91 7,18lehetséges 

ÉTT 
minta 292 0,01 0,01 321 0,01 0,01 654 0,02 0,02

egyéb minta 54446 1,69 2,05 61628 1,91 2,32 118341 3,67 4,46

össz.   1518634 47,12 57,23 1684643 52,28 63,49 2402547 74,55 90,54
Nem 
HNV   1134859 35,22 42,77 968850 30,06 36,51 250946 7,79 9,46

Ér
zé

ke
ny

 T
er

m
és

ze
ti 

Te
rü

le
te

k 

Erdő   569160 17,66   569160 17,66   569160 17,66   

 Összesen   3222653 100,00 100,00 3222653 100,00 100,00 3222653 100,00 100,00
            

 %***   50,08     47,14     36,16     

 

ÉTT kategóriák 
Minimum 
lehatárolás 

%*** 

Középső 
lehatárolás 

%*** 

Maximum 
lehatárolás 

%*** 

Igen fontos 22,03 23,23 21,54
Fontos 8,48 9,07 9,96
Lehetséges 1,83 2,07 2,88
Minta összesen, 
ÉTT kategóriától 
függetlenül 6,18 6,20 7,17 

ÉTT kategóriák 
Minimum 
lehatárolás 

%**** 

Középső 
lehatárolás 

%**** 

Maximum 
lehatárolás 

%**** 

Igen fontos 35,73 44,40 76,55
Fontos 27,56 34,77 70,94
Lehetséges 20,66 27,55 71,32
Minta összesen, 
ÉTT kategóriától 
függetlenül 32,94 38,97 83,74 

 
*Az Érzékeny Természeti Területek HNV-re eső része az összes ÉTT százalékában 
** Az Érzékeny Természeti Területek HNV-re eső része az összes NEM ERDŐ ÉTT százalékában 
*** A HNV területek ÉTT-vel való lefedettsége    
**** Az Érzékeny Természeti Területek HNV-re eső része az egyes kategóriák százalékában 

 
Az elemzés eredményei: 
Az ÉTT-k oldaláról értékelve az átfedő területeket a 27. táblázatból az állapítható meg, hogy minimum 
lehatárolás esetén a nem erdővel borított területek több mint fele (57%), középső lehatárolás esetén 63%-a, 
maximum lehatárolás esetén az Érzékeny Természeti Területek 90%-a esik HNV területre. 

Megállapítható, hogy a „Magas Természeti Értékű” területek Érzékeny Természeti Területekkel való 
lefedettsége a minimum leválogatás szerint 50%, a középső leválogatás szerint 47%, azaz – akár csak az 
előbbi kategóriák esetében – itt sincs nagy különbség. A maximum lehatárolás azt mutatja, hogy a HNV 
területek 36 %-a esik kedvezőtlen adottságú területre (24. térképmelléklet). 

Az összevetések eredményei alapján általánosságban megállapítható a „maximum” leválogatás esetén (azaz 
a nagytáblás művelési módú területek vizsgálatba vonása mellett) majdnem mindegyik vizsgált 
természetvédelmi és agrár-környezetgazdálkodási kategória háromnegyed része (83-90%) átfed a HNV 
területekkel. Ez indoka lehet annak, hogy átgondoljuk: mely természetvédelmi kategóriákat lenne indokolt 
mindenképpen bevonni a „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek lehatárolásának pontosabbá 
tételére.
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A HNV területek természetvédelmi kategóriákkal történő összesített lefedettségi vizsgálatának eredményei 

Az összevetés eredményét a 28. táblázat, és a 25. térképmelléklet szemlélteti.  
28. táblázat: 

a) A „Magas Természeti Értékű” területek védelmi és agrár-környezetvédelmi kategóriákkal való lefedettsége  

b) A „Magas Természeti Értékű” területek kifizetéssel vagy támogatással járó agrár-környezetvédelmi kategóriákkal való 
lefedettsége 

a) b) 

Kombinációk Terület % 

Csak HNV területek 975873 27,31

Egy kategóriával fedett HNV 
területek 871358 24,38

Két kategóriával fedett HNV 
területek 703604 19,69

Három kategóriával fedett 
HNV területek 443874 12,42

Négy kategóriával fedett 
HNV területek 279799 7,83

Öt kategóriával fedett HNV 
területek 188496 5,27

Hat kategóriával fedett HNV 
területek 110429 3,09

Összesen 3573433 100,00 

Kombinációk Terület % % 

Csak HNV 975873 27,31 27,31

  

ÉTT 551872 15,44

KAT 407670 11,41

Natura 2000 198777 5,56

32,41

ÉTT+KAT 385410 10,79

ÉTT+Natura 2000 430869 12,06

KAT+Natura 2000 72044 2,02

24,86

ÉTT+KAT+Natura 2000 316492 8,86 8,85

Natura és agrár-
környezetgazdálkodási összesen 2363134 66,13

Egyéb kategóriák (Védett, 
ökol.hálózat, IBA) 234426 6,56 6,56

Összesen 3573433 100,00 100,00 
A 28. táblázatból megállapítható, hogy a „Magas Természeti Értékű” területeknek több mint 70%-át lefedi 
valamilyen védelmi típusú, vagy agrár-környezetvédelmi kategória. A HNV-k 3%-án a vizsgált kategóriák 
mind együtt fordulnak elő, 5 %-án ötféle, 7%-án négyféle, 12%-án háromféle kategória együttes előfordulása 
állapítható meg. Csaknem 20% azoknak a területeknek az aránya, ahol kétféle, és 25% ahol egyféle kategória 
található. A „Magas Természeti Értékű” területek kevesebb, mint egyharmadán (27%) nem találjuk meg a 
védelem semmilyen formáját. A területi átfedések kombinációinak teljes listáját az 10. melléklet tartalmazza. 

Azokat a kategóriákat vizsgálva, amelyek esetében a gazdálkodót kifizetés vagy támogatás illeti meg (Natura 
2000 területek, ÉTT és KAT), megállapítható, hogy a „Magas Természeti Értékű” területekből 2363134 
hektáron (az összes HNV terület 66%-án) potenciálisan megvan a lehetősége a gazdálkodók támogatásának, 
agrár-környezetgazdálkodási és Natura 2000 forrásokból. A Natura 2000 és a Kedvezőtlen Adottságú 
Területek esetében a támogatás alanyi jogon jár, természetesen kifizetési kérelem alkalmazása mellett. Az 
Érzékeny Természeti Területeket illetően az szükséges, hogy a program minden kijelölt területen (igen 
fontos, fontos és lehetséges területeken egyaránt) elinduljon. A jelenleg elindított pilot területek a HNV-k 
6%-át fedik le (lásd 23. táblázat), de mivel a rendszerbe lépés önkéntes, ez nem jelenti, hogy az átfedő 
területek 100%-án jár is a kifizetés. 

A nagytáblás szántók bizonyos részeinek HNV területté való nyilvánítása feltétlenül indokolt, de semmi 
esetre sincs meg az alapja az összes nagytáblás szántó (és szőlő) „Magas Természeti Értékű” területté való 
minősítésének (ezek a felszínborítási kategóriák a „maximum” lehatárolás részét képezik). Ennek 
alátámasztására megvizsgáltam, hogy a természetvédelmi és agrár-környezetgazdálkodási kategóriák az 
általam optimálisnak tartott „középső” kategórián kívül található, de a „maximum” lehatárolásra eső, erdővel 
nem borított területei milyen arányban oszlanak meg a különböző felszínborítási kategóriák között. A 
vizsgálat eredményét a 29. táblázat foglalja össze:  
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29. táblázat: A vizsgált természetvédelmi és agrár-környezetgazdálkodási kategóriák „középső” HNV lehatárolásban részt nem 
vevő (erdővel nem borított) területeinek megoszlása a feltüntetett felszínborítási kategóriák között 

Felszínborítási kategória  

(CLC kóddal) 

Jogi oltalom alatt 
álló területek 

% 

Nemzeti 
Ökológiai Hálózat 

területei  

% 

Érzékeny 
Természeti 
Területek 

% 

Kedvezőtlen 
Adottságú 
Területek 

% 

Nagytáblás szántók (2111) 78 85 91 84

Nagytáblás szőlők (22111) 14 1 2 3 

Gyümölcsfa ültetvények (2221) * * 2 6 

Egyéb 8 14 5 7 

Összesen 100 100 100 100

* : nem értelmezhető, 1 % alatti érték 

A vizsgálat eredménye nem meglepő, hiszen a „maximum” lehatárolás alapját, 95%-ban a nagytáblás 
szántók adják, ezért várható volt, hogy a területek jelentős része erre a felszínborítási kategóriára esik. 
Figyelemfelkeltő viszont, hogy a „maximum” lehatárolásba tartozó védett területek nagytáblás szőlőinek 
nagy aránya, valamint a gyümölcsfa ültetvények – sokkal kisebb mértékű, de mégis bizonyított – szerepe a 
„Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek lehatárolásában. 

A 29. táblázat felveti HNV területek (az Európai Unió által javasolt) lehatárolás-módszertanának 
újragondolását. E módszertan változtatására irányuló megjegyzéseimet a „Következtetések, javaslatok” 
fejezetben fejtem ki. 
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5 KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

5.1 A ÉTT PROGRAMTERVEK KÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI 

Az Érzékeny Természeti Területek – mint a természetvédelmi kifizetések célterületei – fontos szerepet 
játszanak az extenzív gazdálkodási módokhoz kötődő természeti, táji és kultúrtörténeti értékek 
megőrzésében. Az extenzív gazdálkodású területek ugyanis sokkal inkább veszélyeztetettek a társadalmi 
változások hatásai által, mint a természetes területek. Ennek a látszólagos ellentmondásnak az a 
magyarázata, hogy az extenzív gazdálkodású területek ökológiai rendszere kevésbé stabil, mint a 
természetes, vagy természetközeli állapotú területeké. Ugyanakkor az extenzív gazdálkodású területek 
esetében a természeti, táji és kultúrtörténeti értékek megőrzéséhez szükség van bizonyos emberi 
beavatkozásra (pl. rendszeres kaszálásra, legeltetésre). Természeti értékeik fennmaradását egyaránt 
veszélyeztetheti a művelés intenzívebbé válása (intenzív fajták, alanyok telepítése, öntözéses gazdálkodás 
bevezetése, vegyszerezés), vagy a terület művelésének felhagyása, a földhasználati mód megváltoztatása (pl. 
erdősítés). Ebből következik, hogy az extenzív gazdálkodású területek természeti értékeinek megőrzése csak 
jogi szabályozással, büntető jellegű gazdasági eszközökkel nem lehetséges. A rendszer lényege, hogy pozitív 
gazdasági ösztönzőkkel is elősegíti a versenyből e nélkül kiszoruló – gazdasági értelemben kevésbé hatékony 
– gazdálkodási módok fennmaradását, amelyek a természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékek megőrzését 
biztosítják. 

Érzékeny Természeti Terület létesítésére bárki javaslatot tehet az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságnál, de 
egy-egy újabb terület bevonását az ÉTT rendszerbe szakmai (természetvédelmi és gazdálkodási) szempontok 
alapján alaposan meg kell indokolni, a területekről pontos feltáró tanulmányokat kell készíteni, melynek 
részét kell hogy képezze új gazdálkodási módokra vonatkozó javaslat is. Ezekben a munkálatokban 
Intézetünk a kezdetektől részt vesz. 

Az irodalmi feldolgozásból jól látható, hogy az ÉTT rendszer kialakításával, működtetésével, értékelésével 
foglalkozó szakmai műhelyek mindegyike térinformatikai alapokra helyezi kutatásait és munkáit. Sok 
értékes tanulmány születik, melynek eredményeit nem csak a szakmai körökkel, hanem az ÉTT-n 
gazdálkodókkal is meg kell osztani. Áttekintve a tagállamok jelenleg futó, a hazai ÉTT rendszert jellegükben 
leginkább megközelítő zonális programjait az is megállapítható, hogy a magyar rendszer jól felépített, a 
természetvédelmi, biodiverzitás-megőrzési célokat ki tudja szolgálni. A kutatás térinformatikai hátterének 
feldolgozásával és vizsgálataimmal több dologra szerettem volna felhívni a figyelmet: 

• a térinformatika jelentős szerepére az ÉTT program működtetésének minden területén 
• a területlehatárolás változásához kapcsolódó problémákra és lehetőségekre 
• a kezdeti tervekhez képest jóval egyszerűbb, a helyi sajátosságokhoz kevésbé alkalmazkodó 

keretek között működő rendszer korlátaira. 

Hazánkban az Érzékeny Természeti Területek kifizetési rendszer indulása óta több változáson is átesett már. 
Ezek a változások az évek során az elkészült programtervek alapján is jól követhetők. A területlehatárolás 
kérdését illetően a változás többféle szempontból értékelhető: egyfelől pozitív, hiszen így több gazdálkodó 
számára adott a lehetőség a belépésre, de mivel a rendszer működtetésének anyagi keretei az elmúlt évek 
során nem bővültek jelentősen, a beléptethető területek nagysága összességében nem lett nagyobb. Emellett 
nem szabad elfelejtenünk, hogy az ÉTT-k egyik célkitűzése a mezőgazdasági területekhez kötődő 
növényfajok élő-, illetve állatfajok élő-, táplálkozó-, és szaporodó helyének védelme, amely értelemszerűen 
összefüggő területeken, és nem fragmentumokban biztosítható leginkább, azaz a megnövekedett 
potenciálisan pályázható területnagyság nem szolgálja ezt a célt mindaddig, amíg nincs lehetőség az összes 
pályázó felvételére a programba. A nyertes területek szétszórtsága tehát az említett természetvédelmi érdek 
ellen dolgozik. 

Az ÉTT program 2000. évi tervezése során területenként legalább 5-10 gazdálkodási csomag került 
kidolgozásra, maximálisan figyelembe véve az adott terület természetvédelmi szempontjait. Jelenleg a 
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv összesen nyolc programcsomag felvételét biztosítja az Érzékeny Természeti 
Területeken (4 szántó és 4 gyepcsomag), de egy-egy területen általában csak 3-4 csomag közül választhatnak 
a gazdálkodók (lsd. 5. melléklet). A jelenlegi nyolc gazdálkodási csomag tartalmát a természetvédelem 
szakemberei vitatták meg és állították össze, nem kis kompromisszumok árán. Ez a fajta egyszerűsítés 
elsősorban az Európai Unió adminisztrációs és formai követelményeinek következménye (az ÉTT program 
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terveinek szerepelnie kell az aktuális Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben, amelyet az Unió Bizottsága hagy 
jóvá), de ha az Unió nem állítana ilyen jellegű akadályokat a rendszer eredetei tervek szerint történő 
üzemeltetése elé, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal túlterheltsége akkor sem tenné lehetővé az 
ÉTT rendszer 2000 évi elképzelések szerinti működtetését. Ennek ellenére fontos, hogy a 2000 évi tervek 
legfontosabb, szakmai szempontok alapján jól megalapozott részeit valamilyen formában érvényesíteni 
tudjuk a jelenlegi tervezésben és működtetésben.  

2000-ben – amint láttuk – az egyes ÉTT-k belső zónarendszerének rendkívül fontos megalapozó szerepe volt 
a szinte parcella szinten tervezhető gazdálkodási csomagok megfogalmazásában, illetve később a pályázatok 
elbírálásának szempontrendszerében. Ez a zónarendszer ma már semmilyen szerepet sem tölthet be az ÉTT 
rendszer működésében.  

Mindezeknek megfelelően az alábbi szempontokat javaslom szem előtt tartani az ÉTT rendszer további 
tervezése és működtetése során: 

• A térinformatika szerepe az ÉTT program működtetésében – annak minden területén – igen 
jelentős és hasznos szerepet tölthet be, amit a jövőben mindenképpen érdemes és szükséges 
kihasználni.  

• A területek lehatárolását a MEPAR által használt határolóelemek alapján célszerű végezni, hiszen 
ha egy új ÉTT elfogadásra kerül, határait ehhez a rendszerhez igazítják, és nem elég körültekintő 
lehatárolás esetén értékes területrészek kerülhetnek ki a rendszerből. 

• A belső zónarendszer felállítása továbbra is fontos szempont kell, hogy legyen egy új Érzékeny 
Természeti Terület programtervének készítése során. Ez a rendszer két szempont szerint 
osztályozhatja egy ÉTT belső területeit:  
o egyrészt segítségével pontosan lehatárolhatók az ÉTT-n belül eltérő kezelést igénylő 

területrészek, aminek nagy jelentősége lehet a területen gazdálkodók tájékoztatása 
szempontjából, vagy az esetleges jövőbeli ÉTT program felépítésének változása, vagy új 
gazdálkodási csomagok megfogalmazásának szempontjából; 

o másrészt a belső zónarendszer jelezhet egyfajta fontossági sorrendet a területrészek 
természetvédelmi szempontú értékességét illetően. Éppen ezért rendkívül fontosnak tartom, 
hogy a belső zónarendszer újra beépítésre kerüljön az ÉTT pályázatok elbírálásának 
szempontrendszerébe, így forráshiány esetén szakmai szempontok dönthetnének arról, hogy 
mely területen gazdálkodókat vonják be a programba. Emellett a belső zónarendszernek a 
pályázatok elbírálásában történő figyelembe vétele által elősegíthető – ott, ahol ennek 
jelentősége van – hogy a nyertes parcellák összefüggő hálózatot alakíthassanak ki az adott 
ÉTT-n belül. 

5.2 A „MAGAS TERMÉSZETI ÉRTÉKŰ” MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK LEHATÁROLÁSÁNAK 
MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK 

A „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek (HNV) aránya a hasznosított mezőgazdasági 
területhez képest” nevű 26. számú IRENA indikátor az EU egyik agrár-környezeti indikátoraként funkcionál. 
A „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek kijelöléséről az első módszertani tanulmányt az 
Európai Unió 2003-ben tette közzé [Andersen et al.]. Azóta sor került a lehatárolás egyik alapját adó 
CORINE 100 felszínborítási adatbázis frissítésére (CORINE 2000), valamint ezzel párhuzamosan egyes 
HNV „tesztországok” (Franciaország, Hollandia) visszajelzései arra utaltak, hogy szükség van a lehatárolási 
kritériumok további specifikálására, abból a célból, hogy elérjék a megfelelő pontosságot a további 
szakpolitikai javaslatok meghozatalához. A tervek szerint a lehatárolást két vonalon fut a továbbiakban: 
európai és nemzeti szinten. A tagországok nemzeti szintű adatbázisai azt a célt szolgálják majd, hogy 
ellenőrizzék az európai szintű adatbázisok alapján végzett lehatárolás eredményét, és kimutassák annak 
korlátait. 

Szakértői vélemények szerint (Magyar Madártani Egyesület, Természetvédelmi Hivatal szakemberei) az 
általam végzett HNV lehatárolás „középső” kategóriája meglehetősen jó közelítéssel tartalmazza azokat a 
területeket, amelyek „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területnek tekinthetők ma Magyarországon. 
A CORINE 50 felszínborítási adatbázis alkalmazása a lehatárolás során mindenképpen indokolt, különösen 
azért, mert megkülönbözteti a kisparcellás és nagyparcellás művelési módokat a szántók és a szőlők 
esetében. Az, hogy a kisparcellás és a nagyparcellás művelés megkülönböztetésre kerül a kategorizálásnál 
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igen fontos szempont, mivel madártani kutatások alapján [Nagy, 2006] a kisparcellás művelés mellett a 
madarak állománya sokkal nagyobb, mint a nagyüzemi, intenzív táblákon. Ráadásul a kisüzemi szántók 
mintegy keretbe fogják a komplex művelési szerkezetű, szórvány gyepekkel, természetes vegetációval 
elegyes mezőgazdasági területeket. Nagy Szabolcs kutatásai alapján megállapítható [2006] hogy egy olyan 
átalakuló szerkezetű országban, mint Magyarország, leginkább a kisparcellás szántók, a szórvány gyepek 
eltűnése és a kisparcellás szőlők megszűnése fogja meghatározni azoknak a gyakoribb madárfajoknak a 
sorsát is, amelyek megőrzéséhez a HNV területek hozzájárulhatnak. 

A 15. táblázat rámutat arra, hogy a tematikailag részletesebb CORINE 50 adatbázis használatának jelen 
vizsgálatban a szántók (211) és a szőlők (221) mellett a gyümölcsösök-bogyósok (222), az intenzív legelők 
és erősen degradált gyepterületek (231), valamint az átmeneti erdős-cserjés területek (324) alkategóriáinak 
besorolása esetén volt jelentősége. 

Nem jelentett változást a részletesebb CORINE 50 alkalmazása a kategorizálásnál a jelentős természetes 
növényzettel rendelkező elsődlegesen mezőgazdasági területek (243), a természetes gyepek, természetközeli 
rétek (321), a ritkás növényzet (333), a szárazföldi mocsarak (411), valamint a tőzeglápok (412) 
szempontjából, ezeknek az alkategóriái mind a „minimum” lehatárolásban maradtak, akár csak az EEA által 
végzett CORINE 100-on alapuló lehatárolás esetében. 

Az Európai Unió korábbi HNV lehatárolás-módszertana a nem öntözött szántóföldeket kizárta a „minimum” 
lehatárolásból, és a „maximum” lehatárolásba sorolta. Ez a fajta megközelítés nem veszi figyelembe azt a 
tényt, hogy a nagyüzemi extenzív szántók bizonyos területei fontos élőhelyei egyes rendkívül értékes 
madárfajoknak (pl. Magyarországon a túzoknak, parlagi sasnak, kerecsensólyomnak, stb.), azaz nem lehet 
egyértelműen eldönteni a szántóföldek „hovatartozását”. Az Unió újabb HNV lehatárolás-módszertannal 
foglalkozó tanulmánya [EEA, 2006] már konkrét pán-európai adatbázisok felhasználását javasolja abból a 
célból hogy ezt a „hibát” kiküszöböljék: Natura 2000 területek, nemzetközi jelentőségű madárélőhelyek 
(IBA), „növényfajok és élőhelyek megőrzése szempontjából fontos területek" (Important lant Areas, IPA), a 
legfontosabb lepkeélőhelyek adatbázisa (Prime Butterfly Areas, PBA), és a Ramsari területek vizsgálatba 
vonását szorgalmazzák. A konkrét vizsgálatokba még csak a Natura 2000 területeket és a IBA-kat vonták be, 
jómagam is ezen kategóriák nagytáblás szántóterületeit vettem figyelembe a magyar HNV területek 
lehatárolása során. 

A lehatárolt „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek „középső” kategóriájának a 
természetvédelmi és agrár-környezetvédelmi kategóriákkal való átfedéseit tanulmányozva a vizsgált 
természetvédelmi és agrár-környezeti kategóriákkal megállapítható, hogy a természetvédelmi kategóriák 
esetében a nem erdővel borított területek több mint 70%-a, az agrár-környezeti kategóriák esetében azonban 
kevesebb mint 70%-a esik HNV területre. Az Érzékeny Természeti Területek esetében ez az arány 63,5%, 
ami a HNV területekkel való „elméleti” hasonlóság alapján megítélve (lsd. 10. táblázat) nem mondható 
soknak. Abban az esetben azonban ha az átfedéseket a „maximum” lehatárolású HNV területekkel is 
elvégezzük, megállapítható, hogy a vizsgált természetvédelmi és agrár-környezetgazdálkodási kategóriák 
több mint 80-88%-ban (az ÉTT-k esetében 90%-ban!) HNV területre esnek.  

Utalva a 25. táblázatban foglalt eredményekre kijelenthetjük, hogy mindenképpen szükséges azon 
felszínborítási kategóriák természetvédelmi szempontból indokolt részeinek HNV területté nyílvánítása, 
melyek vizsgálataimban a „maximum” lehatárolás alapját adják (nagytáblás szántók és szőlők, 
gyümölcsösök, bogyós ültetvények) 

Emlékeztetve továbbá a 4.2.1. fejezet 13. táblázatában foglaltakra, javaslatot teszek arra vonatkozóan, hogy a 
hazai ÉTT rendszert ne csak a HNV területek biodiverzitásának megőrzésében szerepet játszó programok 
között szerepeltessük, hanem annak kijelölésének is alapja legyen. 

Mindezek tükrében az alábbi módszertani lépések javasolhatók a „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági 
területek lehatárolásával kapcsolatban: 

• Magyarországon a mezőgazdasági művelésű területek felszínborítási alapokon nyugvó 
lehatárolása a CORINE 50 felszínborítási adatbázis digitális fedvényéből történjen  

• A lehatárolás természetvédelmi alapjait nyújtó területei kategóriák újragondolása különösen 
fontos. A „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek hazai kijelölése során 
mindenképpen figyelembe kell venni a korábban különféle módszerekkel, szakmai szempontból 
igen jól indokolható módon lehatárolt, eltérő természetvédelmi jellegű területi kategóriák 
határait. A Natura 2000 hálózat, a védett és védelemre tervezett területek, a NÖH és az ÉTT mind 
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olyan „természetvédelmi” kategória, amely több változó alapján, a valós természeti értékek 
figyelembe vételével került meghatározásra. Ezeken a területeken a távérzékeléssel azonosított 
mezőgazdasági művelés alatt álló területek mindenképpen kiérdemlik a HNV kategóriát. A 
Kedvezőtlen Adottságú Területek hazai lehatárolása nem tartalmaz direkt módon 
természetvédelmi szempontokat, ezért a HNV lehatárolásba nem tartom célszerűnek bevonni, 
jelentősége a kijelölt HNV területeken alapvetően csak a gazdálkodók támogatásában van.  

• Az összegyűjtött természetvédelmi adatbázisok egy fedvénybe történő integrálása javasolt, 
természetvédelmi eredménytérkép készítése céljából. 

• Ezután az első pontban leírtak szerint – a felszínborítás alapján – lehatárolt mezőgazdasági 
területeket kell a természetvédelmi eredménytérképpel összemetszeni. 

• A továbbiakban megtarthatjuk az Európai Unió HNV kategorizálásának alapmódszerét, azaz 
meghatározhatunk minimum és maximum kritériummal bíró HNV területeket csak más szempont 
alapján, azaz: 
o tekintsük „minimum” kritériummal bíró területeknek (azaz szinte bizonyosan csak HNV 

területnek) azokat a CORINE 50 alapján lehatárolt mezőgazdasági területeket, amelyek az 
integrált természetvédelmi eredménytérkép területére esnek (így kerülnek a lehatárolásba 
nagytáblás szántók, szőlők, stb. is), 

o a „maximum” kritériummal bíró területek ( a „minimum” területek mellett) tartalmazzák 
azokat a CORINE 50 kategóriákat is, amelyek kívül esnek az integrált természetvédelmi 
eredménytérkép területein, és a legkisebb valószínűséggel tartalmaznak magas természeti 
értékeket (azaz: nagytáblás szántók (2111) nagytáblás szőlők (22111), gyümölcsfa 
ültetvények, bogyós ültetvények és komló ültetvények (2221, 2222, 2223)). 

Ily módon az Unió által történő Top-Down (felülről jövő) megközelítés helyett valódi Bottom-Up, azaz a 
helyi adottságokon, értékeken alapuló (alulról építkező) lehatárolás történik, ahol pán-európai és helyi 
adatbázisok egyaránt részt vesznek a vizsgálatban. 
A CORINE 50 adatbázis nincs kész minden EU tagországban, de az általam felvázolt módszer a CORINE 
2000 felszínborítási fedvény alkalmazásával is ugyanilyen módon megvalósítható, természetesen az 
eredmény nem lesz annyira kifinomult, mint a CORINE 50 alkalmazása esetén. Véleményem szerint, miután 
a tagországok szolgáltatják a – bizonyos feltételeknek nyilván megfelelő – helyi szintű természetvédelmi 
adataikat a HNV területek lehatárolásáért felelős európai szervezeteknek (EEA, JRC), azok el tudják végezni 
a lehatárolás további lépéseit (a pán-európai természetvédelmi adatokkal való egyesítést, és a HNV területek 
azonosítását a CORINE 2000 felszínborítási adatbázis segítségével). 
Vizsgálataimban nem esett szó a gazdasági adatok szerepéről a HNV területek lehatárolásában, holott az EU 
módszer ezeket is alkalmazza az extenzív gazdálkodású területek lehatárolására. Ez a fajta megközelítés is 
nagyon fontos a mezőgazdasági területek természeti értékének megítélése szempontjából, hiszen a gazdasági 
adatok nyomon követése egyúttal lehetővé teszi az extenzifikációs törekvések figyelemmel kisérését, ily 
módon becsülhetővé válik a „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek arányának változása is. Ezt 
támasztja alá az EEA legújabb HNV vonatkozású munkáinak összefoglalója is [EEA, 2006], mely szerint 
francia tapasztalatok alapján elmondható, hogy mezőgazdasági statisztikai adatok vizsgálatával (Farm 
Structure Survey, FSS) meglehetősen jó közelítéssel becsülhető a HNV területek elhelyezkedése. Éppen 
ezért fontos, hogy a jövőben ezirányú kutatásokat is végezzünk. 
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6 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az Érzékeny Természeti Területek rendszerének elindításának igen nagy jelentősége van a jogi oltalom alatt 
nem álló, de természetvédelmi szempontból különleges értéket képviselő mezőgazdasági rendszerek 
megőrzésében, fejlesztésében, mivel e területeken többnyire olyan életközösségek, fajok találhatók, melyek 
fennmaradása csak jól körülhatárolt művelési módszerek segítségével őrizhető meg. E rendszer 2002 óta 
működik Magyarországon. Az Európai Unióban a „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek és 
gazdálkodási rendszerek koncepciója (High Nature Value farmland, HNV) az elmúlt 15 évben fejődött ki, és 
szorosan kötődik ahhoz a célhoz, hogy a környezeti érdekeket közösségi politikákba integrálják. E területek 
megőrzését mindenek előtt a Natura 2000 szabályozás, a Kedvezőtlen Adottságú Területek támogatása, és az 
agrár-környezeti kifizetések biztosítják. A két rendszer elméletei alapjai csaknem azonosak, a térinformatikai 
eszközök pedig mindkét rendszer kijelölésében és működtetésében nagyon fontos szerepet játszanak. Éppen 
ezért végeztem el mindkettő komplex (agrárpolitikai, természetvédelmi és térinformatikai) vizsgálatát. 

Kutatásaim főbb célkitűzései az alábbiak szerint foglalhatók össze: 
f) az Európai Unió által definiált „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek 

biodiverzitásának megőrzésében szerepet játszó természetvédelmi és agrár-környezetvédelmi 
kategóriák kijelölését, működését és monitoringját támogató térinformatikai kezdeményezések, 
alkalmazások rendszerezése; 

g) az Érzékeny Természeti Területek rendszerének kialakítását és működtetését megalapozó és 
támogató – térinformatikai eszközök alkalmazását igénylő – saját kutatások, és egyéb 
műhelymunkák elemzése alapján a rendszerrel kapcsolatos tudnivalók, tapasztalatok összefoglalása, 
a hatékonyabb működést támogató ajánlások megfogalmazása; 

h) az Érzékeny Természeti Területek és a „Magas Természeti Értékű” területek közötti általános, 
elméleti összefüggések feltárása; 

i) a „Magas Természeti Értékű” (HNV) mezőgazdasági területek magyarországi lehatárolása; 
j) a lehatárolás eredményei alapján e területek európai lehatárolási metodikájának kritikai elemzése. 

A disszertáció három fő részre tagolódik: 

4. Először a kutatás agrárpolitikai hátterét vizsgáltam az európai folyamatok tükrében, a magyar agrár-
környezeti programok történetének, valamint jelenlegi szerkezetének és működésének 
bemutatásával. 

5. A második fő részben elvégeztem a hazai természetvédelmi területi kategóriák rendszerezését, külön 
részletezve a mezőgazdasági területekhez szorosan kapcsolódó természetvédelmi kategóriák 
(„Magas Természeti Értékű” területek, jogi oltalom alatt álló területek, Nemzeti Ökológiai Hálózat 
területei, Natura 2000 területek) kialakulását és működését. Ismertettem továbbá a Kedvezőtlen 
Adottságú Területek és – az agrár-környezeti programok közül – az Érzékeny Természeti Területek 
kialakulásának természetvédelmi vonatkozásait. E rendszerek működésével biztosíthatók ugyanis a 
„Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek megőrzésének alapjai. A kutatás 
térinformatikai háttereként bemutattam a vizsgálatba bevont természetvédelmi és agrár-környezetei 
kategóriák területlehatárolásának térinformatikai vonatkozásait, valamint a működtetés, a monitoring 
és az ellenőrzés térinformatikai alapjait, külön kihangsúlyozva a térinformatika 
környezetgazdálkodási alkalmazása iránti európai szintű elvárásokat.  

6. A harmadik fejezet tartalmazta vizsgálataimat, és azok eredményeit. Az Érzékeny Természeti 
Területekre vonatkozó alfejezet célja, hogy saját munkáimon keresztül bemutassam az ÉTT 
programtervek készítésének módszertanát, és értékeljem az ÉTT programban az első meghirdetés óta 
bekövetkezett változások hatását annak eredményességére. A „Magas Természeti Értékű 
mezőgazdasági területek lehatárolását tárgyaló alfejezet önálló kutatás, nevezhetjük az Európai Unió 
által kidolgozás alatt álló HNV lehatárolás-módszertan egyfajta tesztelésének. Az eredmények 
alapján fogalmaztam meg az európai módszertan országos szintű alkalmazásához szükséges 
változtatásokat, és tettem javaslatot a további kutatásokat igénylő részfeladatok elvégzésére. 

Az első rész tekintetében megállapítottam, hogy az agrár-környezetvédelmi intézkedések szerepe a Közös 
Agrárpolitikában folyamatosan és jelentősen növekszik, a vidékfejlesztés egyik jelentős eszközrendszerévé 
válik. Ezt leginkább az a tény támasztja alá, hogy a 1257/1999 EU tanácsi rendelet meghirdetésével az agrár-
környezetvédelmi támogatások alkalmazása a tagállamok vidékfejlesztési intézkedései között kötelező elem 
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lett. E fejezetben végigkövettem az Európai Unió agrár-és vidékfejlesztési politikájának alakulását, valamint 
Magyarország agrár-környezetvédelmi programjának fejlődését, történetét (NAKP> NVT> NAVT). 
Előretekintésként röviden bemutattam az Unió következő tervidőszakára (2007-20013) vonatkozó legújabb 
agrár- és vidékfejlesztési rendeletet (EMVA), amely által nyújtott támogatások majdani hatékony 
felhasználásának legalapvetőbb feltétele, hogy Magyarország Nemzeti Agrár- vidékfejlesztési Tervében 
megfelelően nagy súllyal szerepeljen a természeti értékek védelme és a biodiverzitás megőrzése. 

A második részben – a kutatás természetpolitikai háttereként – rávilágítottam az Európai Unió biodiverzitás-
csökkenés megállítása melletti elkötelezettségére. E cél teljesítésének egyik kulcsfontosságú feltétele, hogy a 
„Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területeket, (az angol irodalomban: High Nature Value farmland, 
HNV) is megőrizzük. Mivel EU szinten a szakértők a Natura 2000 szabályozás mellett a közös agrárpolitika 
második pilléréhez kapcsolódó agrár-környezeti intézkedéseket, a Natura 2000 rendszert és a kedvezőtlen 
adottságú területek (KAT) támogatását tartják a legmegfelelőbb keretnek a HNV területek megőrzésére, 
áttekintettem azon területi kategóriák kijelölésének természetvédelmi alapjait, amelyek a HNV területek 
kijelöléséhez és megőrzéséhez Magyarországon mindenképpen hozzájárulhatnak. Ezek a következők: jogi 
oltalom alatt álló területek, a Nemzeti Ökológiai Hálózat (NÖH) területei, Natura 2000 területek, Érzékeny 
Természeti Területek hálózata és a Kedvezőtlen Adottságú Területek. E fejezetben válik egyértelművé a 
HNV és az ÉTT rendszer koncepciójának rendkívüli hasonlósága. A fejezetből látható, hogy a 
térinformatikai eszközöknek, technikának nemcsak a különböző kategóriájú területek kijelölésében, hanem 
azok működtetésben, monitoringában, és a programok értékelésében is jelentős szerepe van. Az Érzékeny 
Természeti Területek kijelöléséhez szükséges programtervek készítésének módszertana alapelemként 
alkalmazza a térinformatikát, és készült már próbaalkalmazás a működtetéssel foglalkozó illetékes 
szakemberek számára is. Nem megoldott még a monitorozás szabványosításának kérdése, de 
mintaterületeken (Hevesi-sík, Észak-Cserehát) két éve ennek tesztelése is folyik. Ugyanígy térinformatikai 
alapokon nyugszik a „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek lehatárolása, amelyet az Európai 
Unió Bizottságának nívós kutatóközpontja végez (Joint Research Center, JRC). A fejezetből kitűnt, hogy az 
Európai Unió jelentős (szabványosítási) lépéseket tesz azért, hogy a térinformációs adatok pán-európai 
szinten elérhetők és hasznosíthatók legyenek. Ez rendkívül fontos mind a természetvédelmi törekvések 
hatékonyságának, mind az agrár-környezetvédelmi programok hatékonyságának európai szintű értékelése, 
valamint egyéb célú – országok közötti – információcsere szempontjából. 

Disszertációm harmadik fejezete tartalmazza vizsgálataimat. Az első alfejezet központi témája az Érzékeny 
Természeti Területek programterv készítésének módszertani fejlesztése. A programterv készítés 
elengedhetetlen része egy adott terület Érzékeny Természeti Területté történő nyilvánítási folyamatának. 
Eddig 15 programterv készült el Intézetünkben, melyek közül 6 esetben koordinátorként, térinformatikusként 
és szerkesztőként tevékenykedtem Az alfejezetben ismertettem a programterv készítés térinformatikai 
feldolgozást igénylő lépéseit. Ezek a következők: 

• Területkijelölés; 
• a mintaterület jellemzésén belül a klímafeltételek, talajadottságok, felszínborítási jellemzők, 

művelési ágak, valamint természetvédelmi kategóriák térképi ábrázolása; 
• támogatandó tevékenységek meghatározása. 

Az első vizsgálat kapcsán megállapítható, hogy az Érzékeny Természeti Területek rendszerének koncepciója 
az eredetei elképzelések szerint a mezőgazdasági területek jóval területspecifikusabb természetvédelmi 
kezelését tette volna lehetővé. Bár ezek a tervek az Európai Unió és az MVH adminisztrációs túlterheltsége 
miatt nem kerülhettek megvalósításra, javaslataimban megfogalmaztam az eredetei elképzelések bizonyos 
szintű újraintegrálásának lehetőségét a jelenlegi rendszer működésébe. Megállapítottam az ÉTT rendszer 
működésének – a belső zónarendszer elhagyásából adódó – hiányosságait, javaslatot tettem e 
zónarendszernek a pályázatok bírálati szempontrendszerébe történő visszaépítésére.  

Disszertációm második vizsgálatának célja az volt, hogy elvégezzem a „Magas Természeti Értékű” (HNV) 
mezőgazdasági területek lehatárolását Magyarországon. A „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági 
területek (HNV) aránya a hasznosított mezőgazdasági területhez képest” nevű 26. számú IRENA indikátor 
az EU egyik agrár-környezeti indikátoraként funkcionál. A „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági 
területek kijelöléséről az első módszertani tanulmányt az Európai Unió 2003-ben tette közzé. Ebben a HNV 
területek három típusát jelölik meg: 

• 1. típus: jelentős természetközeli vegetációval rendelkező területek; 
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• 2. típus: dominánsan alacsony ráfordítással fenntartott, vagy mozaikos (félig természetes és 
művelt területek váltakozása) területek, sok kis tájelemmel; 

• 3. típus: ritka madárfajok fennmaradását, európai vagy világjelentőségű populációk illetve azok 
részeinek fennmaradását támogató mezőgazdasági területek. 

Jómagam a hazai HNV területek lehatárolását az Európai Unió módszertani ajánlását figyelembe véve, azt 
bizonyos mértékben módosítva, hazai adatbázisokra építve végeztem. A vizsgálat keretein belül: 

• rávilágítottam a hazai ÉTT rendszer és a HNV rendszer elméleti hasonlóságára, amely alapján 
javasolható az Érzékeny Természeti Területek kategóriájának bevonása a hazai HNV területek 
kijelölésébe; 

• a CORINE 50 felszínborítási adatbázis alapján meghatároztam, és digitális térképi alapon 
lehatároltam a felszínborítási jellemzők által meghatározható 1. és 2. típusú HNV területek körét; 

• majd – az Európai Unió ajánlása lapján – a Natura 2000 adatbázis és a Nemzetközi jelentőségű 
madárélőhelyek digitális térképi adatbázisa alapján lehatároltam a madárfajok európai vagy 
világjelentőségű populációk illetve azok részeinek fennmaradását támogató 3. típusú HNV 
területeket 

• végül e két részeredményből előállítottam a hazai HNV területek digitális térképét. 

A módszertan változtatására egyrészt azért került sor, mert az Európai Unió által javasolt CORINE 100 
adatbázis helyett a CORINE 50 adatbázist alkalmaztam az 1. és 2. típusú területek lehatárolására, ez az 
adatbázis pedig részletes tematikus felbontásának köszönhetően jóval kifinomultabb lehatárolást tett 
lehetővé. Alkalmazásával megkülönböztethetők lettek a kis- és nagytáblás szántók és szőlők, amelyek eltérő 
súllyal szerepelnek a lehatárolásban, valamint lehetővé vált a gyümölcsösök-bogyósok, az intenzív legelők 
és erősen degradált gyepterületek, valamint az átmeneti erdős-cserjés területek alkategóriáinak pontosabb 
besorolása a lehatárolás során. Ezen kívül a korábbi HNV lehatárolás-módszertana nem vette figyelembe azt 
a tényt, hogy a nagyüzemi extenzív szántók bizonyos területei fontos élőhelyei egyes rendkívül értékes 
madárfajoknak (pl. Magyarországon a túzoknak, parlagi sasnak, kerecsensólyomnak, stb.), és a nagytáblás 
szántókat nem szerepeltette a legszigorúbb (u.n. minimum) lehatárolásban. Vizsgálataimban ezt a 
hiányosságot kiküszöböltem. 
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7 SUMMARY 

Launching the system of Environmentally Sensitive Areas (ESA) is of extraordinary significance in the 
maintenance and development of agricultural systems that, yet standing under no legal protection, represent a 
special value in terms of environmental protection. For these areas often provide habitat for communities and 
species whose existence may be preserved only by means of well-defined cultivation methods. This system 
has been functioning in Hungary since 2002. In the European Union the concept of High Nature Value 
(HNV) farmlands and farming methods has developed for the past 15 years and it is in tight connection with 
the goal of integrating environmental interests into EU policies. The preservation of these areas is primarily 
guaranteed by the Natura 2000 Regulation, the promotion of Disadvantaged Areas as well as agricultural-
environmental payments. The theoretical grounds of the two systems almost overlap, and geographic 
information system (GIS) tools are playing a prominent role in the specification and operation of both 
systems. For that very reason have I completed the complex (agricultural policy, environmental protection 
and GIS) examination of both. 

The dissertation divides into three main chapters: 

1. First, I examined the agricultural policy background of the research while considering European 
processes, presenting the history, current structure and operation of Hungarian agro-environmental 
programmes. 

2. In the second chapter I introduced the formation and functioning of environmental protection 
categories that are closely related to agricultural areas (High Nature Value areas, areas under legal 
protection, areas of the National Ecological Network, Natura 2000 areas). I also presented the 
environmentalist aspects of the development of Environmentally Sensitive Areas, since operating 
these systems contributes to the basis of preserving HNV farmlands. As the GIS background of the 
research, I introduced the application of GIS in environmental management with a special emphasis 
on individual European requirements. Also, I gave a detailed overview of the GIS aspects of 
designating the categories in environmental protection and agro-environment that are involved in the 
research as well as the GIS basics of monitoring and supervision. 

3. The third chapter included my analyses and their results. The aim of the subchapter regarding 
Environmentally Sensitive Areas is to introduce the methodology of preparing ESA projects through 
my own work as well as to assess the impact of changes that have occurred in the ESA programme 
since its first announcement on the programme’s effectiveness. The subchapter discussing the 
designation of High Nature Value farmlands is an independent research; we may call it a certain 
testing of HNV designation methodology being currently developed by the European Union. Based 
on the results I formulated the changes necessary for a nationwide application of the methodology 
and I made a suggestion for completing the tasks that require further research. 

Concerning the first chapter I concluded that the role of agro-environmental protection measures in 
Common Agricultural Policy is growing continuously and significantly, becoming one of the important tool 
systems of rural development. This is most underlined by the fact that with the announcement of the 
European Council’s regulation Nr. 1257/1999 the application of agro-environmental protection subsidies 
became a compulsory element among the member states’ rural development measures. In this chapter I 
followed the history of EU agricultural and rural development policy as well as the development of 
Hungary’s agro-environmental protection programme (National Agro-Environmental protection Programme 
> National Rural Development Plan > National Agricultural and Rural Development Plan).  

In the second chapter – as a nature policy background of the research – I highlighted the European Union’s 
responsibility for stopping the decline of biodiversity. One of the most important prerequisite of complying 
with this goal is to preserve High Nature Value farmlands, too. Since experts at EU level regard, beside the 
Natura 2000 regulation, the agro-environmental measures related to the second pillar of CAP, the Natura 
2000 system and the assistance of disadvantaged areas as the most adequate framework for preserving HNV 
farmlands, I overviewed the environmental foundations of designating area categories that definitely 
contribute to the preservation of HNV farmlands in Hungary. These are the following: areas under legal 
protection, areas of the National Ecological Network, Natura 2000 areas, network of Environmentally 
Sensitive Areas and Disadvantaged Areas. This chapter also clarifies the extraordinary similarity between the 
concepts of HNV and ESA. This chapter of my dissertation – concerning GIS – clearly proved the content of 
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the introduction, that is, although GIS technology has got a history of a few decades only, its role in 
environment and nature protection as well as environmental management has still increased to a great extent. 
The chapter unambiguously expresses the significant role of this technology not only in the designation of 
areas of various categories, but also in their operation, monitoring as well as the assessment of programmes. 
The methodology of preparing projects that are necessary for designating Environmentally Sensitive Areas 
includes GIS as a basic element, and a trial application has already been made for competent operation 
experts. The problem of monitoring standardisation still remains unsolved, yet its testing has been done on 
sample areas (Heves plains, Northern Cserehát) for two years. Similarly, the designation of HNV farmlands 
is based on GIS, and it is performed by the European Commission’s first-rate research centre (Joint Research 
Centre, JRC). It has become clear in this chapter that the European Union is taking significant 
(standardisation) steps in order to make GIS data available and usable at a pan-European level. This is of the 
utmost importance from various points of view: the efficiency of environmental protection efforts, the 
European assessment of the efficiency of agro-environmental protection programmes as well as the exchange 
of information of any other goal between countries. 

The third chapter of my dissertation includes my analyses. The first subchapter focuses on the 
methodological development of preparing the project plan on Environmentally Sensitive Areas. Preparing a 
project plan is an indispensable part of the process of declaring a certain land a HNV farmland. So far 15 
project plans have been completed at our institute, and I collaborated in 6 of these as a coordinator, GIS 
expert and editor. In this subchapter I described the steps of preparing a project plan that require a GIS 
procession. These are the following:  

• area designation; 
• the mapping of climatic conditions, soil conditions, features of surface structure, land uses, and 

environmental protection categories within the characterisation of a sample area; 
• specification of activities that are to be subsidised. 

Based on the first analysis we may conclude that the concept of the ESA system, according to the original 
ideas, could have contributed to a much more area-specific environmental handling of farmlands. Although 
these plans could not be accomplished due to the heavy administrative overload of the EU and the Office of 
Agriculture and Rural Development, in my suggestions I pointed out the possibility of reintegrating the 
original concepts into the operation of the current system to a certain extent. I established the shortcomings 
of the operation of the ESA system that resulted from the omission of the internal zone system and I made 
suggestions to reintegrate this zone system into the assessment criteria system of project proposals. 

The particular goal of my dissertation’s second analysis was to complete the designation of HNV farmlands 
in Hungary. The IRENA Indicator Nr. 26 called „The proportion of HNV farmlands and cultivated 
farmlands” is functioning as one of the EU’s agro-environmental indicators. The first methodological study 
on the designation of HNV farmlands was published by the EU in 2003. It defines three types of HNV areas:  

• 1. type: areas with significant natural vegetation 
• 2. type: areas with dominantly low-cost development or mosaic areas (partly natural, partly 

cultivated lands alternate) with many small topographic units 
• 3. type: farmlands supporting the survival of rare bird species, populations of European or global 

significance or parts of these populations. 

I myself completed the designation of Hungarian HNV areas by considering, and to a certain degree 
modifying, the European Union’s methodological recommendation, based on national data bases. Within the 
frameworks of the analysis: 

• based on CORINE 50 surface structure data base I defined and – on a digital map basis – I 
designated the group of first type and second type HNV areas that can be characterised through 
features of surface structure, 

• then, based on Natura 2000 date base and the digital map data base of internationally known bird 
habitats I designated third type HNV areas supporting the survival of rare bird species, 
populations of European or global significance or parts of these populations  

• finally, on the basis of the two partial results I prepared the digital map of Hungarian HNV areas. 

I changed the methodology partly because for the designation of first and second type areas I applied data 
base CORINE 50 instead of CORINE 100 recommended by the EU. This data base, thanks to its detailed 
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thematic resolution, facilitated a much more sophisticated designation. By applying this data base I could 
distinguish small and large-strip fields and vineyards that have a different emphasis in designation. Also, a 
more refined classification of subcategories of orchards and bacciferous lands, intensive pastures and 
strongly degraded lawns as well as transitional forest-shrubbery areas could be made during the designation 
process. In addition to this, the former methodology of HNV designation disregarded the fact that some areas 
of industrial extensive arable lands are crucial habitats for certain bird species of extraordinary value (e.g. 
bustard, imperial eagle, lanner etc. in Hungary) and did not include large-strip fields in the strictest (so-called 
minimum) designation. I eliminated this deficiency in my analyses. 
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8 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

Vizsgálataim eredményei és az értekezésem tartalmi megállapításai alapján a következő új tudományos 
eredményeket tartom a legfontosabbnak: 

1. Az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) és az Európai Unió által definiált „Magas Természeti 
Értékű” mezőgazdasági területek (HNV) agrár-környezetvédelmi és természetvédelmi hátterének 
komplex bemutatása alapján, Magyarországon elsőként rendszereztem a természetvédelmi és agrár-
környezetgazdálkodási kategóriák kijelölését, működtetését és monitoringját támogató 
térinformatikai kezdeményezéseket, alkalmazásokat. 

2. Megállapítottam az ÉTT rendszer működésének – a belső zónarendszer elhagyásából adódó – 
hiányosságait, javaslatot tettem e zónarendszernek a pályázatok bírálati szempontrendszerébe történő 
visszaépítésére.  

3. Feltártam az Érzékeny Természeti Területek és a „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági 
területek közötti általános elméleti összefüggéseket. Megállapítottam a magyar ÉTT rendszer azon 
elemeit és jellemzőit, amelyek alapján a magyar rendszer az európai HNV rendszer előképének, 
előfutárának is tekinthető.  

4. Az Európai Unió módszertani ajánlását követve, hazai adatbázisokra építve kidolgoztam a „Magas 
Természeti Értékű” mezőgazdasági területek lehatárolásának magyarországi rendszerét. 

5. Meghatároztam, és digitális térképi alapon lehatároltam a felszínborítási jellemzők által 
meghatározható 1. és 2. típusú HNV területek körét, majd a madárfajok európai és világjelentőségű 
populációinak, illetve azok részeinek fennmaradását támogató 3. típusú HNV területeket. E két 
részlehatárolás szintéziséből előállítottam a hazai HNV területek digitális adatbázisát. 

6. Feltártam a „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek európai lehatárolási metodikájának 
országos szintű alkalmazás esetén felmerülő hiányosságait. Vizsgálati eredményeimre alapozva 
javaslatot tettem az európai lehatárolás-módszertan módosítására. 
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11.2 A VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSEK RÖVID LEÍRÁSA 

1. Agrár-környezetgazdálkodás 

Az intézkedés támogatást biztosít a Jó Gazdálkodási Gyakorlat szabályainak megfelelő gazdálkodási 
módszereket alkalmazó és egyben a különböző  célprogramok speciális feltételeit kielégítő gazdálkodóknak. 
A szántóföldekre, a gyepes területekre, az ültetvényekre, a vizes élőhelyekre és a veszélyeztetett 
haszonállatfajták extenzív tartására kidolgozott célprogramok magukba foglalják valamennyi földhasználati 
módot. A zonális programok az erre a célra kijelölt, úgynevezett Érzékeny Természeti Területek programjai, 
amelyek speciális természetvédelmi célokat szolgálnak. 
2. Kedvezőtlen adottságú területek támogatása 

Az intézkedés kompenzációs támogatást biztosít azoknak a gazdálkodóknak, akik fenntartják gazdálkodási 
tevékenységüket a kedvezőtlen adottságúnak minősített területen. Ezeken a területeken a nem megművelt, 
elhagyott földek aránya viszonylag magas, ezért az intézkedés célja, hogy ezt a jelenséget a Jó Gazdálkodási 
Gyakorlat előírásainak megfelelő mezőgazdasági tevékenységek támogatásával megszüntesse. 
3. Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése 

Az intézkedés részben az állattartó telepeken belüli, illetve a telepen kívüli trágyakezelés támogatásával 
hozzájárul a felhalmozódott folyékony és szilárd szerves trágya okozta környezetvédelmi problémák 
megoldásában. Másfelől az állattartási technológiák tökéletesítésének támogatásával elősegíti az állatjóléti és 
higiéniai feltételek teljesítését, hogy az EU vonatkozó előírásai érvényesülhessenek. 
4. Mezőgazdasági területek erdősítése 

Az intézkedés hozzájárul az ország erdősültségének növeléséhez, valamint az erdők minőségének és védelmi 
funkciójuknak a javulásához. Az intézkedés három típusú támogatást tartalmaz: 1) a mezőgazdasági 
földterület erdősítésének telepítési költségei; 2) az újonnan telepített erdők ápolásának, védelmének és a 
szükséges pótló telepítésnek a költségei; 3) jövedelempótló támogatás az erdőtelepítés miatt kieső jövedelem 
kompenzálására. 
5. Korai nyugdíj 

Az intézkedés azoknak az idősebb (55 éves kortól a hivatalos nyugdíjkorhatár eléréséig, de maximum 15 
évig) gazdálkodóknak, akik felhagynak az árutermeléssel, és vagy egy másik gazdálkodónak, vagy a 
Nemzeti Földalapnak átadják a legalább 3 hektár nagyságú földjüket. 
6. Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása 

Az intézkedés átmeneti jövedelemkiegészítő támogatást biztosít azoknak a gazdálkodóknak, akik elsősorban 
saját szükségleteikre termelnek, de ugyanakkor a termékeik egy jelentős részét a piacon értékesítik és akik 
rendelkeznek az árutermelésre való átálláshoz szükséges adottságokkal. A támogatás öt évig adható, évente 
kerül kifizetésre, gazdaságonként és évente maximum 1000 € mértékben. A pályázóknak üzleti tervet kell 
készíteniük és benyújtaniuk, amelyben bemutatják a vállalkozás jövőbeni gazdasági életképességét. 
7. Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása 

Az intézkedés a különböző mezőgazdasági ágazatok gazdálkodóit támogatja (kivéve zöldség, gyümölcs és 
dohány ágazat), termelői csoportot létrehozásában és működtetésében. A támogatás kifizetése a termelői 
csoport elismeréséhez kötött. A támogatás összegét a csoport éves termelési árbevétele alapján számítják. 
8. Technikai segítségnyújtás 

Ez az intézkedés az NVT eredményes végrehajtását segíti azáltal, hogy biztosítja a program előkészítéséhez, 
végrehajtásához, a monitoringjához és az értékeléséhez, illetve a szükséges módosításokhoz megkívánt 
technikai segítséget. [Forrás: NVT (2004) FVM] 
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11.3 AZ NVT INTÉZKEDÉSEINEK VÉGREHAJTÁSI RENDJE (ELLENŐRZÉS, TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE ÉS 
FOLYÓSÍTÁSA) 

Az NVT intézkedéseinek végrehajtásáért felelős intézmény a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(MVH), amely 2003 július 1-i hatállyal alakult, (a 445/2002 EK rendelet 58-64. cikkeinek megfelelően) a 
81/2003 (VI.7) kormányrendelet alapján. Az MVH üzemelteti az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési 
Rendszert (IIER), melynek bevezetését az Európai Unió a támogatási rendszer összetettsége, a feldolgozandó 
támogatási dokumentumok nagy száma miatt, valamint a hatékony adminisztráció és ellenőrzés érdekében 
kötelezővé tette a tagállamok számára. Kiépítését a 3508/92 sz. EEC rendelet írja elő. Az Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap terület alapú, és állatlétszám alapú támogatásait igénybe 
vevő területek – így az Érzékeny Természeti Területek- ellenőrzése e rendszer működésére alapszik. Az 
IIER az igénylések és támogatások adminisztrálására és ellenőrzésére szolgál (az erdősítési intézkedésekre 
vonatkozó pályázatok kivételével). A támogatások fogadására történő országos felkészülés része a megfelelő 
földterület-azonosítási rendszer kiépítése is (Mezőgazdasági Parcella Azonosító és Nyilvántartó Rendszer, 
MEPAR), a szükséges térképi és térinformatikai háttér megteremtésével együtt.  

Az IIER részét kell, hogy képezze még egy Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) az 
állatok és a tenyészetek nyilvántartására, valamint egy Gazdaregiszter is (2. ábra). A MEPAR kiépítésére, 
adattartalmára, üzemeltetésére, stb. vonatkozó rendelkezéseket a 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 
tartalmazza. Az adminisztrációs ellenőrzéseken kívül a magyar Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a 
szerződéssel rendelkezők 5%-nál minden évben ellenőrzést tart.  

 
20. ábra: Az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer felépítése. 

A támogatási kérelmeket az MVH a benyújtási határidő után – célprogram-csoportonként külön-külön fel-
állított – pontozási rendszer alapján bírálja el. A pontozás során figyelembe vett szempontokat célprogram- 
csoportonként a 6. táblázat tartalmazza. A különféle vidékfejlesztési intézkedések kedvezményezettjeinek 
évente legalább 5 %- át helyszíni ellenőrzésnek kell alávetni (a 445/2002 EK Rendelet 61. cikkének 
megfelelően). A támogatás felhasználását, a támogatási szerződésben foglaltak teljesítésének ellenőrzését a 
minisztérium területi szerveinek, és más szervek (Nemzeti Park Igazgatóságok, ökológiai termelést ellenőrző 
szervezetek) bevonásával végzi. Az MVH az ellenőrzésre jelölt kedvezményezetteknek legalább 20-25 %-át 
véletlenszerűen választja ki. Ahol szükséges, ezek az ellenőrzések minden esetben magukba foglalják a Jó 
Mezőgazdálkodási Gyakorlatnak való megfelelés ellenőrzését is. A támogatási szerződésben foglaltak nem 
teljesítése esetén a minisztérium a szerződést felbontja és intézkedik a jogosulatlanul felvett támogatások 
visszafizetéséről [3/2003. (I.24.) FVM rendelet] 
30. táblázat: Támogatási kérelmek részletes pontozási szempontrendszere [ 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet)] 

    

szántóföldi 
célprogram 

csoport 

gyep-
gazdálko-

dási 
célprogram 

csoport 

ültetvé-
nyekre 

vonatkozó 
célprogram 

csoport 

vizes 
élőhelyekhez 
kapcsolódó 
célprogram 

csoport 

állattartás-
hoz 

kapcsolódó 
célprogram 

csoport 
>=7% 10 10 10 10 10 

5%<x<7% 6 6 6 6 6 
3%<x<5% 3 3 3 3 3 

a pályázó lakhelyének 
mezőgazdasági 

foglalkoztatásának aránya 
<3% 1 1 1 1 1 
100% 10 10 10 10 
> 50% 6 6 6 6 

a programba bevitt terület 
aránya (földhasználat 

szerint) > 25% 3 3 3 3 
  

helyben lakás (30 km-en belül) 10 10 10 10 10 

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési 
Rendszer 

Mezőgazdasági Parcella 
Azonosító Rendszer (MEPAR) 

Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 
Rendszer (ENAR) 

Gazdaregiszter 
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szántóföldi 
célprogram 

csoport 

gyep-
gazdálko-

dási 
célprogram 

csoport 

ültetvé-
nyekre 

vonatkozó 
célprogram 

csoport 

vizes 
élőhelyekhez 
kapcsolódó 
célprogram 

csoport 

állattartás-
hoz 

kapcsolódó 
célprogram 

csoport 
10 vagy felette 10 10 10 10 
4 és 10 között 6 6 6 6 

a gazdaság 100 ha-ra 
viszonyított 

mezőgazdasági 
foglalkoztatási aránya 1 és 4 között 3 3 3 3 

  

tenyésztőszervezeti tagság 10 
állattartás védett terület hasznosítását 

biztosítja 10 

pásztoroló legeltetés biztosítása 10 
megfelelő 

mértékű saját 
területen 

10 
trágyaelhelyezés biztosított 

szerződés 
alapján 

  

6 

korábbi NAKP résztvevő 20 20 20 20 20 
vízbázisvédelmi terület 10 10 10 10   
nitrátérzékeny terület 10 10 10 10   

összes pályázóhoz kapcsolódó pont 80 80 80 80 80 
kiegészítő intézkedés együttes igénylése 4 4 4   

ÉTT/területpihentetés/szórványgyümölcsös/ 
vizes élőhely megőrzés és létesítés 16 16 16 20 

  

ökológiai gazdálkodás 12 12 12 20 
integrált növénytermesztés 8   8 

  
  

alapprogramok/halastó/nádas/őshonos 
állatok 4 4 4 10 10 

programhoz kapcsolódó pontok 20 20 20 20 20 
összes pontszám 100 100 100 100 100 
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11.4 PÁLYÁZHATÓ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK  

 

 
[Forrás: NVT (2004) FVM] 
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11.5 AZ EGYES ÉRZÉKENY TERMÉSZETI TERÜLETEKEN TÁMOGATOTT CÉLPROGRAMOK 

 

Támogatott célprogramok 
Szántóföldi növénytermesztés Gyepgazdálkodás 

Érzékeny Természeti 
Területek Túzok 

élőhely- 
fejlesztés 

Madár 
élőhely-

fejlesztés 

Lucerna-
termesztés:  

túzok élőhely- 
fejlesztés 

Élőhely- 
fejlesztés 

Túzok 
élőhely- 

fejlesztés 

Haris 
élőhely- 

fejlesztés 

Élőhely- 
fejlesztés 

Gyep-
telepítés

1. Baranya    x   x x 
2. Beregi árterület  x    x  x 
3. Békés- Csanádi sík x x x  x   x 
4. Bodrogköz  x    x  x 
5. Borsodi mezőség x  x  x   x 
6. Dévaványi síkság x  x  x   x 
7. Dunavölgyi síkság x  x  x   x 
8. Észak- Cserehát  x    x  x 
9. Hevesi síkság x  x  x   x 
10. Marcal- medence    x  x  x 
11. Mosoni síkság x  x     x 
12. Őrség- Vendvidék    x   x x 
13. Szatmár- Bereg  x    x  x 
14. Szentendrei sziget    x   x x 
15. Turjánvidék    x   x x  

[Forrás: NVT (2004) FVM] 

11.6 AZ ÉRZÉKENY TERMÉSZETI TERÜLETEK CÉLPROGRAMJAI 

Szántóföldi művelési célprogramok 
 
Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal  
Célkitűzések megfogalmazása  
Az intézkedés szakmai célja a regionális mezőgazdasági földhasználat és a környezetvédelmi, 
illetve a természetvédelmi szempontok harmonizációjának elősegítése, olyan gazdálkodási módok 
elterjesztése, amelyek megfelelnek a régiók természetiérték-fenntartó kapacitásának. Az intézkedés 
kiemelt célja a túzok, az ugartyúk, a szalakóta és a fokozottan védett ragadozó madarak (parlagi sas, 
kerecsensólyom, kék vércse, hamvas rétihéja) természetes élőhelyei védelmének biztosítása.  
Jogosultsági feltételek:  

• legalább 1 hektár szántóterület az alábbi ÉTT-ken: Dévaványa, Békés Csanádi sík, Mosoni sík, 
Hevesi-sík, Dunavölgyi-sík, Borsodi-Mezőség;  

• egy parcella mérete nem lehet nagyobb 40 hektárnál.  
 

Szántóföldi növénytermesztés madár élőhelyfejlesztési előírásokkal  
Célkitűzések megfogalmazása  
A természeti értékekre káros hatások csökkentése az alábbiak előírásával: kevésbé ártalmas 
növényvédő szerek alkalmazása, növényvédőszer-mentes táblaszegélyek kialakítása, megfelelő 
betakarítási és növényápolási technológiák alkalmazása, kevesebb műtrágya felhasználása. A fontos 
célok közé tartozik továbbá a parlagi sas, a fürj és a fogoly élőhelyének és életfeltételeinek 
biztosítása is.  
Jogosultsági feltételek:  

• legalább 1 hektár szántóterület az alábbi ÉTT-ken: Észak-Cserehát, Bodrogköz, Szatmár-Bereg, 
Békés-Csanádi sík, Beregi ártér.  
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Lucernatermesztés túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal  
Célkitűzések megfogalmazása  
Az intézkedés szakmai célja a regionális mezőgazdasági földhasználat valamint a környezet- és 
természetvédelmi szempontok harmonizációjának elősegítése, olyan gazdálkodási módok 
elterjesztése, amelyek megfelelnek a régiók természetiérték-fenntartó kapacitásának. Az intézkedés 
kiemelt célja a túzok, az ugartyúk, a szalakóta és a fokozottan védett ragadozó madarak (parlagi sas, 
kerecsensólyom, kék vércse, hamvas rétihéja) természetes élőhelyei védelmének biztosítása.  
Jogosultsági feltételek:  

• legalább 1 hektár szántóterület az alábbi ÉTT-ken: Hevesi-sík, Dévaványa, Békés-Csanádi sík, 
Dunavölgyi-sík, Mosoni-sík, Borsodi-Mezőség.  

 
Szántóföldi növénytermesztés élőhelyfejlesztési előírásokkal  
Célkitűzések megfogalmazása  
Ez az intézkedés a tájszerkezet megőrzésének szempontjából fontos. Az intézkedés előírásainak 
alkalmazásával elkerülhető a növényvédő szerek és műtrágyák talajba mosódása. A 
környezetterhelés korlátozása mellett ez az intézkedés a védett állatfajoknak is megfelelő 
körülményeket teremt. 
Jogosultsági feltételek:  

• legalább 1 hektár szántóföld az alábbi ÉTT-ken: Marcal-medence, Őrség-Vend-vidék, Baranya, 
Turjánvidék, Szentendre;  

• a Marcal-medence ÉTT esetén az intézkedéshez a füves mezsgye kiegészítő intézkedés pályázása 
kötelező.  

 
Gyepgazdálkodási célprogramok 
 
Gyepgazdálkodás túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal  
Célkitűzések megfogalmazása  
A környezetbarát gazdálkodás módszereinek alkalmazása mellett, amely fenntartja az Érzékeny 
Természeti Területek természetes élőhelyeit és értékeit, az intézkedés speciális célja a következő 
madárfajok állományainak védelme, valamint élőhelyeik fenntartása és kialakítása: túzok, ugartyúk, 
szalakóta, parlagi sas, kerecsensólyom, kék vércse, hamvas rétihéja.  
Jogosultsági feltételek:  

• legalább 1 hektár gyep az alábbi ÉTT-ken: Hevesi-sík, Borsodi-Mezőség, Dévaványa, Békés-
Csanádi-sík, Dunavölgyi sík;  

• a földhasználónak (tulajdonosnak) a gyep legeltetéséhez legalább 0,2 állategység/ha 
állatállománnyal kell rendelkeznie.  

 
Gyepgazdálkodás haris élőhelyfejlesztési előírásokkal  
Célkitűzések megfogalmazása  
A haris élő-, illetve fészkelőhelyének fejlesztése nedves rétek kialakításával, valamint olyan védett 
növényfajok élőhelyének biztosítása, mint a kockás kotuliliom, a szibériai nőszirom, kígyógyökerű 
keserűfű, illetve vérfű-hangyaboglárka.  
Jogosultsági feltételek:  

• legalább 1 hektár gyep az alábbi ÉTT-ken: Észak-Cserehát, Bodrogköz, Szatmár-Bereg, Beregi 
ártér, Marcal-medence;  

• a földhasználónak (tulajdonosnak) a gyep legeltetéséhez legalább 0,2 állategy-ség/ha 
állatállománnyal kell rendelkeznie.  
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Gyepgazdálkodás élőhelyfejlesztési előírásokkal  
Célkitűzések megfogalmazása  
A régió természetes vízháztartásának helyreállítása, amely korábban az intenzív mezőgazdálkodás 
miatt károsodott, valamint pufferzónák kialakítása az Érzékeny Természeti Területek körül. Szintén 
fontos célkitűzés a védett madarak élőhelyei, illetve fészkelőhelyei zavartalanságának biztosítása. 
Ez a művelési mód hozzájárul a védett növények állományainak növeléséhez is.  
Jogosultsági feltételek:  

• legalább 1 hektár gyep az alábbi ÉTT-ken: Őrség-Vendvidék, Szentendre, Baranya, Turjánvidék;  
• a földhasználónak (tulajdonosnak) a gyep legeltetéséhez legalább 0,2 állategység/ha 

állatállománnyal kell rendelkeznie.  
 

Gyeptelepítés  
Célkitűzések megfogalmazása  
Az Érzékeny Természeti Területeken található, nagy biodiverzitású gyepterületek növelése az adott 
területre jellemző fűmagkeverék vetésével. A természetkímélő technológia lehetővé teszi a 
környező természetes gyepterületek karakterfajainak betelepülését az átalakítandó  
szántóra, és ezzel viszonylag rövid időn belül a természeteshez hasonló gyeptársulás jön létre, 
emelve a terület természetvédelmi értékét.  
Jogosultsági feltételek:  

• legalább 1 hektár szántóterület bármelyik – a rendeletben felsorolt – ÉTT-en;  
• a földhasználónak (tulajdonosnak) a gyep legeltetéséhez a 2. évtől legalább 0,2 állategység/ha 

állatállománnyal kell rendelkeznie. 
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11.7 AZ ÉTT PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK HAZAI JOGI HÁTTERE 

Az Érzékeny Természeti Területek programjának bevezetése és finanszírozása – figyelembe véve az EU 
2078/1992 számú, 1257/1999 számú és a 445/2002 számú rendeleteit – a 2002. évi agrárgazdasági célok 
támogatási rendszerének részeként, a Nemzeti Agrár-környezetgazdálkodási Program keretén belül a 
2253/1999 sz. kormányhatározat és a 102/2001. (XI. 16.) FVM rendelet alapján kezdődött meg. 

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 3. § 1. bekezdése az agrárgazdaságban a fő 
célkitűzések között jelöli meg az alábbiakat: 

"(e) a termelőtevékenység összhangba hozása a természeti környezet megőrzéséhez fűződő 
össztársadalmi érdekkel, az agrárgazdaság fenntartható fejlődésével". 

A 4. § 1. bekezdése szerint: 

"az agrártermelés jogi és gazdasági feltételeinek kialakításakor a Kormánynak biztosítania kell, 
hogy: […] (d) a földtulajdoni és használati viszonyok alakulása a termőföld jobb hasznosítását 
eredményezze". 

Az 5. § a Kormány által kialakítandó agrártámogatási rendszerrel kapcsolatban megállapítja, hogy az 
elsősorban a következő elemekre épül: 

"[…] (g) a termőföld minőségének megőrzése, illetve javítása, az erdővagyon fenntartásának, 
növelésének, védelmének, az agrár-környezetgazdálkodás minőségi javításának támogatása". 

A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény alapján 
folyamatban van a természetvédelmi szempontból legértékesebb földek állami tulajdonba és a 
természetvédelmi szervek vagyonkezelésébe vétele. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény alapján fokozatosan alakul ki a környezet és a természet védelmét szolgáló gazdasági 
eszközrendszer (bányajáradék, környezeti termékdíj, betétdíj). 

Az Érzékeny Természeti Területek megjelölést a „Nemzeti természetmegőrzési politika koncepciója” című 
dokumentum alkalmazza először az ESA-k magyarországi megfelelőjeként, majd hivatalosan az 1996. évi 
LIII. – a természet védelméről szóló – törvény – az EU agrár-környezetvédelmi kifizetési rendszere (2078/92 
EC rendelet) mintájára, a jogharmonizáció jegyében  vezeti be fogalmat. A törvény 53/3/c pontja szerint: 

"Érzékeny Természeti Terület az olyan extenzív művelés alatt álló terület, amely a 
természetkímélő gazdálkodási módok megőrzését, fenntartását, ezáltal az élőhelyek védelmét, 
a biológiai sokféleség fennmaradását, a tájképi és kultúrtörténeti értékek megóvását 
szolgálja". 

A törvény 71.§ (2) a) pontja értelmében támogatást kell biztosítani a természetkímélő gazdálkodást 
folytatóknak. 

A Kormány 1999-ben, határozatában döntött a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról (NAKP) és a 
bevezetéséhez szükséges intézkedésekről (2253/1999. (X. 7.)). A NAKP-nak – mint területi kategória és 
kifizetési rendszer – fontos térségi (zonális) eleme lett az ÉTT rendszer. Az Érzékeny Természeti Területekre 
vonatkozó hazai szabályokat a 2/2002. (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet tartalmazza. E rendelet rendelet 
első paragrafusa a következőkben jelöli meg a szabályozás célját:  

„1.§ 1) Az Érzékeny Természeti Területek (a továbbiakban: ÉTT) bevezetésének célja a 
természeti (ökológiai) szempontból érzékeny földrészleteken olyan természetkímélő 
gazdálkodási módok megőrzése, fenntartása, további földrészletek kijelölése, amelyek 
támogatással ösztönzött, önként vállalt korlátozások révén biztosítják az élőhelyek védelmét, a 
biológiai sokféleség, a tájképi és kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését.” 

ÉTT az ország olyan mezőgazdasági hasznosítású térségeiben jelölhető ki, ahol  

3.§ (1) „a) azt a természeti értékek védelme, állapotuk megőrzése és a degradáció elkerülése 
szükségessé, továbbá a földrészletek természeti állapota és jelentősége indokolttá teszi;  

b) a földrészletek az ökológiai hálózathoz kapcsolódóan az élőhelyek, életközösségek biológiai 
sokféleségének megőrzéséhez szükséges biológiai kapcsolatok fenntartását, helyreállítását, a 
sokféleség megőrzését szolgálják; 
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c) a földrészletek túlnyomó részén hagyományos jellegű gazdálkodási módok, formák a 
jellemzőek, vagy ezek újbóli elterjesztése lenne indokolt;  

d) az a) pontban felsorolt célok megvalósítása érdekében speciális gazdálkodási módszerek, 
illetve földhasználati, termesztéstechnológiai korlátozásokra van szükség. 

3.§ (2) ÉTT-et különösen a  

a) rét, legelő, nádas, halastó művelési ágú termőföldeken; 

b) hagyományos és természetkímélő módon hasznosított, valamint a nem megfelelő hasznosítás 
által veszélyeztetett, illetve jelentős természeti érték előfordulási helyeként ismert szántó, szőlő, 
kert, gyümölcsös, fásított terület művelési ágú földrészleteken;  

c) az a)-b) pontban meghatározott területek közé ékelődött, legfeljebb 0,15 ha kiterjedésű, 
természetes, természetközeli állapotú erdőterületeken és művelés alól kivettként nyilvántartott 
egybefüggő földrészleteken kell kialakítani.” 

A potenciálisan Érzékeny Természeti Területeket a természetvédelmi támogatás fontossága alapján értékelve 
az alábbi három kategóriában jelölte ki a rendelet (3.§ (3)): 

„Kiemelt területek: ahol nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő természeti értékek jelentős 
állománya fordul elő, amelynek fennmaradása már középtávon (5-10 év) is kétséges, 
amennyiben a természetkímélő gazdálkodás nem részesül támogatásban. 

Fontos területek: ahol országos viszonylatban jelentős természeti, táji és kultúrtörténeti értékek 
fordulnak elő, amelyek fennmaradása, vagy állapotának javítása érdekében a természetkímélő 
gazdálkodás támogatása szükséges. 

Lehetséges területek: ahol jelentős az extenzív mezőgazdasági élőhelyek aránya, de a 
természeti, táji és kultúrtörténeti értékek jelentősége kisebb, illetve olyan területek, hol az 
extenzív gazdálkodás ösztönzésével a terület természeti értéke növelhető lenne.” 

Egyes adott ÉTT legfeljebb 25%-a kerülhet országos jelentőségű védett természeti területre. Ennél nagyobb 
mértéket csak akkor lehet meghatározni, ha a természeti értékek és az extenzív mezőgazdasági termelés 
megőrzése érdekében elkerülhetetlenül szükséges (3.§ (3). ÉTT az ökológiai hálózat bármely részén 
kijelölhető. 

A rendelet alapján ÉTT létesítésére bárki javaslatot tehet az illetékes NP Igazgatóságnál. A létesítésre 
vonatkozó javaslatnak többek között tartalmaznia kell a létesítés természetvédelmi indokait, a terület pontos 
lehatárolását, a gazdálkodási formák leírását, a tervezett intézkedéseket, stb. A javaslat alapján az 
Igazgatóság elvégzi az ÉTT megvalósíthatósági elemzését, majd megvalósíthatósági vizsgálatát. A 
környezetvédelmi miniszter a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel együtt dönt az ÉTT 
létesítéséről. 

A rendelet a leírtakon felül kiterjed az ÉTT-k tervezésének lépéseire, kijelölési és létesítési eljárásának 
rendjére, a kijelölt területeken folytatott természetkímélő gazdálkodás támogatásának módjára, és megnevezi 
az ÉTT-k térségeit kategóriánként. A rendelet megadja az ÉTT szerződésekre vonatkozó nyilvántartási, 
adatszolgáltatási kötelezttségek és információk körét is. 
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11.8 A TÁVÉRZÉKELÉS SZEREPE AZ EU TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSAINAK ELLENŐRZŐ 
RENDSZERÉBEN 

Az EMOGA terület alapú közvetlen támogatások (így az Érzékeny Természeti Területek program 
támogatás) jogosságának ellenőrzésére a leggyorsabb, objektív ellenőrzési eszköz a távérzékelés. A 
távérzékeléses ellenőrzés a területalapú támogatások gyors és nagytömegű ellenőrzésének egyetlen olyan 
operatív eszköze, amellyel a megkívánt tételes táblánkénti helyszíni ellenőrzést a rendelkezésre álló idő-, 
költség- és minőségi igények szerint el lehet végezni [Csornai, 2004].  

A távérzékeléses ellenőrzési tevékenységet az EU Bizottsága és az EU Egyesített Kutatóközpontja (DG JRC) 
koordinálja a tagországok között. Jogszabályi úton, technikai specifikációkkal, ajánlásokkal, 
konferenciákkal, munkacsoportokkal homogenizálja az eljárásrendet és a legújabb technikai eredményeket 
kötelezően bevezeti. Ez biztosítja az EU azon igényét, hogy a kifizetett támogatási összegek az egyes 
tagországokban azonos szinten és módszerrel legyenek ellenőrizve. A távérzékeléses ellenőrzés lépéseiben 
felhasznált kiinduló és műszaki adatokat (pl. űr- és légifelvételek), az eredményeket és hibadokumentációt a 
tagországoknak egységesített formában kell átadni az EU úgynevezett „szuperellenőrzési” csoportjának, akik 
több év távlatában visszamenőleg is bírálhatják a tagország ellenőrzési tevékenységét. A visszamenőlegesség 
és objektivitás igénye szinte kikényszeríti a távérzékelés alkalmazását az ellenőrzésben. A távérzékeléses 
ellenőrzés során az év folyamán több időpontban készített nagy- és szuperfelbontású űrfelvétel-sorozat és 
légifelvétel szükség szerinti felhasználásával értékeljük a gazdálkodó terület alapú kérelmében szereplő 
állításának valóságát. Az ellenőrzés által nagyon nagy biztonsággal megállapítható a termesztett növény és 
megmérhető az igényelt terület [László et al, 2005]. 

Az Unió mezőgazdasági és vidékfejlesztési célú támogatásainak fogadására történő országos felkészülés 
része volt a megfelelő földterület-azonosítási rendszer kiépítése is (Mezőgazdasági Parcella Azonosító 
Rendszer, MePAR). A MEPAR az agrártámogatások eljárásainak kizárólagos országos földterület-azonosító 
rendszere az Európai Unióban. A földterülethez kapcsolódó részben vagy egészben európai uniós 
támogatások igénylése során semmiféle más nyilvántartás (pl. az ingatlan-nyilvántartás) adatait a MePAR 
adataival szemben nem lehet figyelembe venni, legyenek azok a mezőgazdasági táblák elhelyezkedésére, 
azonosító számára, vagy éppen a tábla területére vonatkozó adatok. A MEPAR a szükséges térképi és 
térinformatikai háttér megteremtésével együtt. a 2004-es támogatási évtől a biztosítja a földterülethez 
kapcsolódó támogatások alapját képező mezőgazdasági táblák helyének egyértelmű azonosítását, valamint 
adataival segíti területük egyszerű és pontos megadását. Térinformatikai rendszerben és nyomtatott 
térképeken, térképhelyes légifelvétel háttérrel megjelenítve állnak rendelkezésre a kérelmezéshez szükséges 
és azt segítő adatok. 

A földterület-azonosítás viszonyítási kerete a fizikai blokk, amely a mezőgazdasági művelés szempontjából 
időben állandó, a terepen azonosítható határokkal (pl.: utak, vasutak, csatorna, töltés, erdőszél stb.) 
rendelkezik, és többnyire azonos típusú művelés alatt lévő földterület (pl. szántó, gyep, ültetvény, erdő, stb.). 
A fizikai blokkokat az Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM), illetve az MVH 
megbízásából a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) alakította ki az egész országra. A fizikai 
blokkon belül a különböző mezőgazdasági hasznosítások (pl. szántó, gyep, ültetvény, erdő, halastó, 
mozaikos művelés stb.), valamint a beépített és infrastruktúrának használt területek vannak elkülönítve. A 
blokk és belső, elkülönített részei határainak rögzítése korszerű eljárásokkal (légi- és űrfelvételek 
feldolgozásával) és helyszíni adatfelvételezéssel történt [www.fvm.hu]. 

Egy fizikai blokkban általában több mezőgazdasági tábla (parcella) van, és területét több gazdálkodó is 
művelheti. A mezőgazdasági parcella (más néven mezőgazdasági tábla) földterülethez kapcsolódó 
támogatások esetében az úgynevezett azonosítási alapegység. Olyan összefüggő mezőgazdasági földterületet 
jelent, amelyen adott évben egyetlen termelő egyetlen növényfajt (vagy növényfajtát) termeszt A 
mezőgazdasági tábla a föld használójához, megművelőjéhez kötődik, nem pedig a tulajdonoshoz. Fontos 
tulajdonsága, hogy a ténylegesen művelt terület alapján határozható csak meg, tehát területébe nem 
számítható bele pl. a művelt terület és az út közötti nem hasznosított terület. Természetesen a mezőgazdasági 
táblák határai évről-évre változhatnak a gazdálkodás jellegének és a vetés szerkezetének megfelelően (pl. 
vetésforgó esetén).  
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A mezőgazdasági táblákat a kérelmezőknek a fizikai 
blokkon (14. ábra) belül kell azonosítani és bejelölni 
az erre a célra elkészített térképen, az un. MePAR 
blokktérképen. Az áttekintő térképeken 
könnyűszerrel azonosíthatók az egyes gazdákhoz 
tartozó mezőgazdasági földterületek, a térképhelyes 
légifelvétel háttéren ugyanis nagyon könnyen 
felismerhetőek az állandó földfelszíni elemek (utak, 
épületek, csatornák, erdős részek, stb.).  

 
ábra: Blokktérkép részlete 

A blokkok országosan egyedi azonosítóval vannak ellátva, melynek segítségével azonnal kideríthető az 
összes olyan adat, ami egy blokkra vonatkozik (pl. hol helyezkedik el, mekkora a területe, stb.). A 
blokktérképeket az MVH, a FÖMI közreműködésével évente programszerűen felújítja. Az ország területének 
1/3-adára készül minden évben új légifelvétel. Ennek alapján a blokkok átvizsgálása és szükség szerinti 
felújítása megtörténik. Az ország másik 2/3-adán a gazdálkodóktól és az MVH-tól érkező bejelentések 
alapján történhetnek majd változtatások szükség szerint. Mindezekkel biztosítható, hogy a blokkokat érintő 
változások a megfelelő ütemben nyomon követhetőek legyenek [www.fomi.hu]. 

A FÖMI a számítógéppel segített, a növények fejlődését követő, több időpontú űrfelvételek kiértékelésén 
alapuló ellenőrzéshez külön térinformatikai szoftvert készített, amelyet évről évre továbbfejlesztett a hazai 
támogatási rendszer változásainak és az EU jogszabályok, ajánlások követelményeinek megfelelően. 2002-
től kezdődően nem csak nagyfelbontású űrfelvételek (Landsat TM, IRS LISS, SPOT Xs és Xi) és 
pankromatikus felvételek (IRS PAN, SPOT PAN), hanem szuperfelbontású űrfelvételek (0,6-1 m felbontású 
QuickBird és Ikonos) felhasználásával zajlott az ellenőrzés. A FÖMI az ellenőrzési eredményekkel minden 
évben részt vett az EU távérzékeléses ellenőrzési konferenciáján, ami az adott év ellenőrzési programjának 
„beszámoltatása” (2004-ben nálunk is tartottak). A fejlett digitális képfeldolgozás és hibadokumentálás 
területén EU-szinten is jelentős eredményeket tartalmaz a magyar rendszer, melynek további erőssége a 2000 
óta működő térinformatikai nyilvántartás és adatkezelés, ami csak 2005-től lett kötelező az EU-ban. 

FÖMI a MePAR kiépítése során kiemelt szempontként tartotta szem előtt, hogy a rendszer alkalmas legyen a 
kérelmek és ellenőrzések eredményeinek térinformatikai kezelésére, így már elkészültekor megfeleljen az 
említett közösségi előírás csak 2005-ben kötelező követelményeinek. Ennek a kihívásnak nem tudott volna 
eleget tenni a FÖMI, ha nem áll rendelkezésére a termésbecslés (NÖVMON) és távérzékeléses ellenőrzés 
programokban, az űrfelvételek, térképi és terepi adatok térinformatikai kezelésére használt integrált rendszer 
módszertana és alap erőforrás-készlete. A MePAR-hoz kapcsolódó további tematikus térképrétegek a 
különböző, Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) keretében működő támogatási jogcímekhez szükséges (pl. 
Kedvezőtlen Adottságú Területek, agrár-környezetvédelmi intézkedések, Érzékeny Természeti Területek) 
lehatárolásokat tartalmaznak [László I. et al., 2005]. 
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11.9 A „MAGAS TERMÉSZETI ÉRTÉKŰ” TERÜLETEK VÉDELMI ÉS AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELMI 
KATEGÓRIÁKKAL VALÓ LEFEDETTSÉGE 

NÉV KOD VALUE COUNT % % 
Csak HNV 6 20 975873 27,31 27,31
Csak Natura 2000 16 57 65639 1,84
Csak Ökológiai Hálózat 26 90 163168 4,57
Csak jogi oltalom alatt álló rész 36 89 2085 0,06

Csak Kedvezőtlen Adottságú Területre eső rész 
46 23 308930 8,65

Csak Érzékeny Természeti Terület 56 70 285256 7,98
Csak nemzetközileg fontos madárélőhely (IBA) 67 30 46280 1,30

24,38

Natura+ökoháló 126 98 60825 1,70
Natura+védett terület 136 122 1097 0,03
Natura+KAT 146 111 18969 0,53
Natura+ÉTT 156 55 77673 2,17
Natura+IBA 167 60 9423 0,26
Ökoháló+védett 236 116 10386 0,29
Ökoháló+KAT 246 99 65108 1,82
Ökoháló+ÉTT 256 80 113557 3,18
Ökoháló+IBA 267 93 9645 0,27
Védett+KAT 346 118 646 0,02
Védett+ÉTT 356 88 1403 0,04
Védett+IBA 367 103 555 0,02
KAT+ÉTT 456 74 208746 5,84
KAT+IBA 467 26 26135 0,73
ÉTT+IBA 567 34 99436 2,78

19,69

Natura+ökoháló+védett 1236 49 19679 0,55
Natura+ökoháló+KAT 1246 100 28672 0,80
Natura+ökoháló+ÉTT 1256 84 95310 2,67
Natura+ökoháló+IBA 1267 61 12818 0,36
Natura+védett+KAT 1346 120 382 0,01
Natura+védett+ÉTT 1356 102 1069 0,03
Natura+védett+IBA 1367 127 297 0,01
Natura+KAT+ÉTT 1456 69 22564 0,63
Natura+KAT+IBA 1467 108 3136 0,09
Natura+ÉTT+IBA 1567 59 63500 1,78
Ökoháló+védett+KAT 2346 119 3828 0,11
Ökoháló+védett+ÉTT 2356 95 6010 0,17
Ökoháló+védett+IBA 2367 125 2307 0,06
Ökoháló+KAT+ÉTT 2456 75 82925 2,32
Ökoháló+KAT+IBA 2467 113 2850 0,08
Ökoháló+ÉTT+IBA 2567 54 42686 1,19
Védett+KAT+ÉTT 3456 105 363 0,01
Védett+KAT+IBA 3467 128 173 0,00
Védett+ÉTT+IBA 3567 97 408 0,01
KAT+ÉTT+IBA 4567 33 54897 1,54

12,42

Natura+ökoháló+védett+KAT 12346 117 4121 0,12
Natura+ökoháló+védett+ÉTT 12356 104 38413 1,07
Natura+ökoháló+védett+IBA 12367 112 28999 0,81
Natura+ökoháló+KAT+ÉTT 12456 83 54236 1,52
Natura+ökoháló+KAT+ IBA 12467 109 4011 0,11
Natura+ökoháló+ÉTT+ IBA 12567 68 83435 2,33

7,83
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NÉV KOD VALUE COUNT % % 
Natura+védett+KAT+ ÉTT 13456 96 606 0,02
Natura+védett+KAT+ IBA 13467 110 71 0,00
Natura+védett+ÉTT+ IBA 13567 72 749 0,02
Natura+KAT+ÉTT+ IBA 14567 45 23850 0,67
Ökoháló+védett+KAT+ ÉTT 23456 114 2974 0,08
Ökoháló+védett+KAT+ IBA 23467 124 567 0,02
Ökoháló+védett+ÉTT+ IBA 23567 36 3116 0,09
Ökoháló+KAT+ÉTT+ IBA 24567 51 34487 0,97
Védett+KAT+ÉTT+IBA 34567 81 164 0,00

 

Natura+ökoháló+védett+KAT+ÉTT 123456 53 40415 1,13
Natura+ökoháló+védett+KAT+IBA 123467 64 12115 0,34
Natura+ökoháló+védett+ÉTT+IBA 123567 67 70720 1,98
Natura+ökoháló+KAT+ÉTT+IBA 124567 62 64005 1,79
Natura+védett+KAT+ ÉTT+IBA 134567 47 387 0,01
Ökoháló+védett+KAT+ ÉTT+IBA 234567 76 854 0,02

5,27

Összes kategória együtt fordul elő 1234567 31 110429 3,09 3,09
      3573433 100,00 100,00
      

  Hatszoros átfedés 
  Ötszörös átfedés 
  Négyszeres átfedés 
  Háromszoros átfedés 
  Kétszeres átfedés 
  Egyszeres átfedés 
  Csak HNV  

Magyarázó a „KÓD” oszlop tartalmához: 

1: Natura 2000 területek; 

2: Ökológiai hálózat területei; 

3: Jogi oltalom alatt álló területek (védett); 

4: Kedvezőtlen Adottságú területek (KAT);  

5: Érzékeny Természeti Területek (ÉTT); 

6: Magas természeti értékű területek (HNV). 
7: Nemzetközi jelentőségű madárélőhelyek (IBA) 
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11.10 TÉRKÉPMELLÉKLETEK 

1. térképmelléklet:  Magyarország Érzékeny Természeti Területei 

2. térképmelléklet:  A Hevesi-sík ÉTT mintaterület áttekintő térképe 

3. térképmelléklet:  A Hevesi-sík ÉTT mintaterület talajának kémiai tulajdonságai 

4. térképmelléklet:  A Hevesi-sík ÉTT mintaterület talajának fizikai tulajdonságai 

5. térképmelléklet:  Védett területek a Hevesi-sík ÉTT mintaterületen 

6. térképmelléklet:  A Hevesi-sík ÉTT mintaterület művelési ágai 

7. térképmelléklet:  A Hevesi-sík ÉTT mintaterület SPOT-4 műholdfelvétele  

8. térképmelléklet:  A Hevesi-sík ÉTT mintaterület művelési ág váltásra javasolt területei 

9. térképmelléklet:  A Hevesi-sík ÉTT mintaterület elhelyezkedése a környezetérzékenységi-
agrártermelési skálán 

10. térképmelléklet: A Hevesi-sík ÉTT mintaterület zónarendszere 

11. térképmelléklet : A Hevesi-sík ÉTT mintaterület javasolt programcsomagjai 

12. térképmelléklet : Magyarország jogi oltalom alatt álló természeti területei 

13. térképmelléklet: A Nemzeti Ökológiai Hálózat területei Magyarországon 

14. térképmelléklet: Natura 2000 területek Magyarországon 

15. térképmelléklet : Kedvezőtlen Adottságú Területek Magyarországon 

16. térképmelléklet : Nemzetközi jelentőségű madárélőhelyek Magyarországon 

17. térképmelléklet : 1. és 2. típusú „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek Magyarországon 

18. térképmelléklet: 3. típusú mezőgazdasági területek Magyarországon 

19. térképmelléklet: Magas természeti értékkel bíró mezőgazdasági területek Magyarországon 

20. térképmelléklet : Natura 2000 területek „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területeken 

21. térképmelléklet: A Nemzeti Ökológiai Hálózat területei „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági 
területeken 

22. térképmelléklet: Jogi oltalom alatt álló területek „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági 
területeken 

23.térképmelléklet: Kedvezőtlen Adottságú Területek „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági 
területeken 

24. térképmelléklet: Érzékeny Természeti Területek „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági 
területeken 

25. térképmelléklet: A vizsgált természetvédelmi és agrár-környezetvédelmi kategóriák átfedése a „Magas 
Természeti Értékű” mezőgazdasági területeken 

 

 


