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Natura 2000 terület fenntartási tervének

egyeztetése

Tiszlelt Eidekeltek!

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság az Agrárminisztérium TMF/487/5/2019.
ügyiratszámon kibocsátott levele alapján, a Természetvédelmi kártalanítás fejezeti kezelésű
előirányzat terhére késziti a Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) kiemelt jelentöségű
természetmegőrzési terület (Natura 2000 terület) fenntartási tervét.

A Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) Natura 2000 terület fenntartási tervének egyeztetési
anyaga megtekinthetö a htlp://www. dinDÍ. hu/keszulo-feniilartasi-tervek honlapon. Kérem,
hogy a fenntartási tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat 2021. július 20-ig
Igazgatóságunk részére megkűldeni szíveskedjenek.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a Natura 2000 terület fenntartási tervének készitéséhez
kapcsolódó gazdafórumot és szakmai terqAejárást igény esetén tart.

A Natura 2000 területek hosszú távú fenmnaradása érdekében az európai közösségijelentöségű
természetvédelmi rendeltetésű területekröl szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet
(továbbiakban rendelet) 4. § (3) c. pontja alapján a területekre fenntartási tervet kell készíteni,
melyet a teriiletileg illetékes nemzeti park igazgatóságok koordinálnak. A fenntartási tervek
célja, hogy biztosítsálc a természeti értékek hosszú távú megőrzését és a fenntartható
gazdálkodás feltételeit, valamint egységesítsék a kezelést az adott területre vonatkozóan.
Fontos hangsúlyozni, hogy a készülö Natura 2000 fenntartási tervek, illetve az azokban foglalt
megállapítások nem alkotnak kötelező érvényű szabályrendszert. A tervek a hatályos
jogszabályokon túlmenően nem tartalmaznak kötelezö érvényű előírásokat, csupán
javaslatokat, valamint ezek megvalósitásának lehetséges eszközeit, annak érdekében, liogy a
gazdálkodás során az érintett területek természetvédelmi célkitűzései érvényrejuthassanak.

A fenntartási tervek rendeletben rögzitett tartalommal történö elkészítésének egyik feltétele az
érintett terilletek érdekeltjeivel történö kapcsolattartás, majd az így nyert tapasztalatok és
javaslatok beépítése a tervezési folyamatba, ennek érdekében kerül sor a gazdafómmra és
szakmai terepbejárásra, valamint várjuk észrevételeiket, javaslataikat. Emellett szándékunk az
is, hogy az érintettek jobban megismerhessék a Natura 2000 hálózat kijelölésének és
fenntartásának céljait, valamint az ezzel járó támogatási lehetőségeket, és ezek tudatában
integrálni tudják a gazdálkodásbaa természetvédelmi szempontokat.



Az európai közösségi jelentőségű fajok és élöhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetét
a természeti adottságok mellett sok esetben a területen folyó gazdálkodás alakitotta ki, és örizte
meg a mai napig. Ezeken a területeken a gazdálkodás nem csak összeegyeztethető Natura 2000
hálózat kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásával, de elengedhetetlenül szükséges
is ahhoz. Igy a Natura 2000 területeken a társadalmi, kulturális, gazdasági és temiészetvédelmi
érdekek összehangolására alapozó megóvás kerül elötérbe, melyben különösen hangsúlyos
szerepe van a hagyományos gazdálkodási formák folytatásáiiak.

A Natura 2000 hálózattal érintett ingatlanok helyrajzi számainak listáját és térképi lehatárolását
az európai közösségi jelenlőségü lermészetvédelmi rendelletésű területekkel érintetl
földrészlelekröl szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékletei tartalmazzák.

A 275/2004. K-orm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján "a Natura 2000 területek
lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben
meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytipusok kedvezö
lermészeteédelmi helyzetének megőrzésc, fcnntartása, helyreállitása, valamint a Natura 2000
területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illet\'e afenntartó gazdálkodás
feltételeinek hiztositása."

A hatályban lévő jogszabályok alapján jelenleg is több támogatási rendszer létezik a Natura
2000 hálózattal érintett területekre, melyelcet a fenntartási tervben részletesen bemutatunk. E
mellett számos agrár-vidékfejlesztési támogatás esetén a Natura 2000 területeken gazdálkodók
plusz pontokat kaphatnak a támogatás igénylés elbirálása során.

Terveink szerint a Natura 2000 fenntartási tervekben foglaltak figyelembevételével végzett
gazdálkodás a jelenleg létező támogatási rendszereket kiegészítve, további támogatások
igénybevételének lehetőségét kínálja majd azon gazdálkodóknak, akik a tervekben szereplő
javaslatokat elfogadják és beépítik a gazdálkodásba.

Kéijük, a fenntartási terv, az érintett területre vonatkozó rendeletek, szabályok és lehetőségek
minél teljesebb körü megismerése érdekében éljenek a szakmai terepbejárás és konzultáció
lehetöségével!

Budapest, 2021. június 25.
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