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A  T É M A  A K T U A L I T Á S A  

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 
a „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 jeles természetvédelmi, környezetvédelmi szervezetek (EEA, UNEP, 
IUCN) és a kutatások térinformatikai hátterét biztosító kutatóintézet (JRC) 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., 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 
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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 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 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 – 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 alapkon nyugszik a HNV területek lehatárolása, e területek biodiverzitás-
megőrzésben alapvető szerepet játszó védelmi és agrár-környezetvédelmi programok 
kiterjedésének felmérése, viszgálata. Napjainkban a legfőbb feladat az, hogy megfelelő 
alkalmazások fejlesztésével, módszerek szabványosításával immáron ne csak e területek 
kijelölését, hanem működtetését is segítsük.  

C É L K I TŰ Z É S E K  

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 területi 
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; 
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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. 

A Z  É R T E K E Z É S  F E L É P Í T É S E  

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. 
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Ö S S Z E F O G L A L Ó  M E G Á L L A P Í T Á S O K ,  T É Z I S E K  

Disszertációm első részének 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 
lett. E fejezetben végigkövettem az Európai Unió agrár-és vidékfejlesztési politikájának 
alakulását, valamint Magyarország agrár-környezetvédelmi programjának fejlődését, 
történetét (NAKP –> NVT –> NAVT).  
A második részben – a kutatás természetpolitikai és térinformatikai háttereként – 
rávilágítottam az Európai Unió biodiverzitás-csökkenés megállítása melletti 
elkötelezettségére. E cél teljesítésének egyik kulcsfontosságú feltétele, hogy a „Magas 
Természeti Értékű” mezőgazdasági területeket, 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, a Natura 2000 területek, az 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, monitoringjában, 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. 
Vizsgálataim eredményeinek tükrében – melyeket a disszertáció harmadik része tartalmaz 
– a következő fejezetben megfogalmazott megállapítások tehetők az ÉTT programtervek 
készítésének, és a „Magas Természeti Értékű” mezőgazdasági területek hazai 
lehatárolásának módszertana kapcsán. 
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A Z  É T T  P R O G R A M T E R V E K  K É S Z Í T É S É N E K  T A P A S Z T A L A T A I  

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 egyébként 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. A vizsgálati részben 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. 
Disszertációm irodalmi feldolgozásából is 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 az alábbiakra 
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. 
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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 élőhelyének, 
táplálkozó-, és szaporodóhelyének 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 (4 
szántó és 4 gyepcsomag) felvételét biztosítja az Érzékeny Természeti Területeken, de egy-
egy területen általában csak 3-4 csomag közül választhatnak a gazdálkodók. 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 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 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 (Mezőgazdasági Parcella-Azonosító Rendszer) 
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 
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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 vételével elősegíthető, hogy ott, ahol ennek 
jelentősége van, a nyertes parcellák összefüggő hálózatot alkothassanak az adott 
ÉTT-n belül. 

A  „ M A G A S  T E R M É S Z E T I  É R T É K Ű ”  M E ZŐ G A Z D A S Á G I  

T E R Ü L E T E K  L E H A T Á R O L Á S Á N A K  M Ó D S Z E R T A N I  

F E J L E S Z T É S É R E  V O N A T K O Z Ó  J A V A S L A T O K  

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., 2003]. Ebben a HNV területek három típusát jelölik meg: 

• 1. típus: jelentős természetközeli vegetációval rendelkező területek; 
• 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. 

A területek lehatárolását 3 szempont szerint végezték: ebből kettőt [felszínborítási adatok 
(CORINE 100) – gazdálkodási rendszer tipológia (FADN)] az 1. és 2. típusú területek 
lehatárolásánál, a harmadikat (védett mezőgazdasági területhez kötődő madárfajok 
elterjedése) a 3. típusú területek lehatárolásánál használták. 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 

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 lehatárolás 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. 
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Jómagam háromféle szelekciót végeztem a HNV területek felszínborítás-alapú lehatárolása 
során. 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 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 tematikailag részletesebb CORINE 50 adatbázis használatának jelen vizsgálatban a 
szántók és a szőlők mellett a gyümölcsösök-bogyósok, az intenzív legelők és erősen 
degradált gyepterületek, valamint az átmeneti erdős-cserjés területek alkategóriáinak 
besorolása esetén volt jelentősége. 
Nem jelentett változást a részletesebb CORINE 50 alkalmazása a kategorizálásnál a jelentős 
természetes növényzettel rendelkező elsődlegesen mezőgazdasági területek, a természetes 
gyepek, természetközeli rétek, a ritkás növényzet, a szárazföldi mocsarak, valamint a 
tőzeglápok 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 nem mondható soknak. Abban az esetben azonban, 
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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. 
Mindezek alapján kijelenthető, hogy mindenképpen szükséges azon felszínborítási 
kategóriák természetvédelmi szempontból indokolt részeinek HNV területté nyilvánítása, 
melyek vizsgálataimban a „maximum” lehatárolás alapját adják (nagytáblás szántók és 
szőlők, gyümölcsösök, bogyós ültetvények) 
Javaslatot teszek továbbá arra vonatkozóan, hogy a hazai ÉTT rendszert ne csak a HNV 
területek biodiverzitásának megőrzésében szerepet játszó programok között szerepeltessük, 
hanem azok 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 területi 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 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, nagytáblás szőlők, gyümölcsfa ültetvények, bogyós ültetvények és 
komlóültetvények). 



 12 

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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Ú J  T U D O M Á N Y O S  E R E D M É N Y E K  

Vizsgálataim eredményei és 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 lehatárolási módszertan 
módosítására. 
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