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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A fejezet kiegészítésre került azon tartalmi elemekkel, amelyek a Megvalósíthatósági Tanulmány 
útmutatóban követelményként megfogalmazásra kerültek, ugyanakkor a Projekt Megalapozó Ta-
nulmányban még nem szerepeltek. A Megvalósíthatósági  Tanulmány jelen fejezetét az alábbi ki-
egészítések érintik: 

 főbb adatok kiegészítései; 

 a kiinduló helyzet ismertetése, projektkörnyezet és a beavatkozás/fejlesztés szükségszerűsé-
gének, a megoldandó problémának, a probléma környezetének ismertetése; 

 a fejlesztés főbb pénzügyi és gazdasági adatai, fenntartásának rövid bemutatása; 

 a projekt megvalósítását befolyásoló legfőbb kockázatok rövid összefoglalása, és az e kocká-
zatok csökkentésére javasolt intézkedések bemutatása. 

 A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe a Támogatási Szerződés-
ben rögzített 11326,1974 hektárról 11 335,129 hektárra növekedett. A növekedés oka, hogy a 
Megvalósíthatósági Tanulmány készítése során a területkimutatási táblázat ellenőrzésre és 
felülvizsgálatra került, az időközben történt ingatlan-nyilvántartási változások átvezetésre, a 
kimaradt helyrajzi számok pótolásra, korábbi táblázat elírásai javításra kerültek. 

Főbb adatok 

A projekt címe 
A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyre-
állítása és fejlesztése 

Támogatást igénylő neve Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

Igényelt támogatás összege 835 780 000 Ft 

A projektgazda jogosultsága az ÁFA 
visszaigénylésére 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság alanya az 
ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, tá-
mogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcso-
latban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási 
jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt 
(bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 

A jobb védettségi állapot érdekében tá-
mogatott élőhelyek területe (ha) 

11 335,129 

Amennyiben releváns, a Natura 2000 
területek bemutatásához kapcsolódó 
kommunikációs akciókban aktívan 
résztvevő lakosság száma (fő)  

Nem releváns. 

A támogatást igénylő szervezet rövid bemutatása a fejlesztéssel összefüggésben 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban FHNPI) a földművelésügyi miniszter 
által irányított, önállóan működő és gazdálkodó, közintézeti besorolású, közszolgáltató központi 
költségvetési szerv. Alapító okiratának megfelelően természetvédelm i közszolgáltatást, és „A ter-
mészet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény”-ben meghatározott közhatalmi tevékenységet lát 
el. Az Igazgatóság működési területe összesen 409 519 hektár területet foglal magába, ami Győr-
Moson-Sopron megye területe - kivéve Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Románd, Siká-
tor, Veszprémvarsány települések teljes közigazgatási területét. Komárom -Esztergom megye terü-
letén, a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Komárom községhatárban. Vas megye területén, 
Nagygeresd és Vámoscsalád községhatárban. Alaptevékenységének államháztartási szakfeladati 
besorolása védett természeti értékek gondozása, bemutatása. A Fertő -Hanság Nemzeti Park Igaz-
gatóság a Fertő-táj hazai felén és a Hanság területén jött létre 1991-ben. Az Igazgatóság hosszú 
távú célja a védett területek és természetvédelmi értékek fennmaradásának biztosítása, a feltö-
rekvő generációk környezettudatosságra, természetvédelemre való nevelése.  

A Fertő-Hanság Nemzeti Park mozaikos szerkezetű, azaz a védett területek nem a lkotnak össze-
függő, egységes területet. Jelentősebb területei a Fertő-táj, a Hanság, a Tóköz, valamint a Répce-



  

Megvalósíthatósági tanulmány 

A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése 

 

 5 

menti területek. Az Igazgatóság működési területén terül el 13 védett terület, melyből 1 nemzeti 
park (Fertő-Hanság Nemzeti Park), 3 tájvédelmi körzet (Pannonhalmi TK, Soproni TK, Szigetközi 
TK), és 9 természetvédelmi terület (Soproni Botanikus Kert TT, Liget -patak menti TT, Ikva-patak 
menti TT, Bécsi-domb TT, Pannonhalmi Arborétum TT, Ebergőci láprét TT, Iváni szikesek TT, Vár-
balogi héricses TT, Nagycenki hársfasor TT). 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság általános feladatai az alábbiak:  

 védett területek természetszerű kezelése, fenntartása; 

 védett területeken zajló ökológiai kutatások megvalósítása;  

 környezeti nevelés, erdei iskoláztatás; 

 természetvédelmi hatóságok segítése szakvéleményekkel; 

 ökoturizmus szervezése, közreműködés a térség fejlesztésében. 

A kiinduló helyzet ismertetése, projektkörnyezet és a beavatkozás/fejlesztés 
szükségszerűségének, a megoldandó problémának, a probléma környezetének 
ismertetése 

A Fertő-tó és környezetében található védett területek, illetve Natura 2000 élőhelyek ökológiai álla-
pota nem mutat egységes képet, nagy arányban találunk rossz ökológiai állapotban lévő területeket. 
A Fertő-táj élőhelyeit terhelő főbb problémákat az alábbiakban ismertetjük. 

1.1. A több funkciójú csatornahálózat nem megfelelő állapota  

A Fertő parti zónájában kialakított csatornarendszer elsősorban a magasabb területekről 
lefolyó csapadékvizek gyors elvezetését, illetve a gyepek víztelenítését szolgálja. A több 
száz kilométernyi csatornahálózat karbantartása a fő csatornák kivételével elmaradt, a mű-
tárgyak többsége rossz állapotban van. A csatornarendszer egyes helyeken vízbőséget 
okoz, így a szükséges természetvédelmi kezelések nem végezhetők el , míg máshol a gye-
pek kiszáradásához vezet, így a mocsárrétek között egykor megtalálható láprét foltok szinte 
teljesen megszűntek. A belvízelvezető csatornák egy része felhasználható a gyepek ökoló-
giai vízigényének kielégítésére (elsősorban vízvisszatartással) és halmentes kétéltű 
szaporodóhelyek kialakítására. 

A Csárda-csatorna part oldali vége, a Csempész-csatorna és a Négyméteres csatorna a 
korábbi Fertő tavi nádas rekonstrukciók (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0012) során nem ke-
rült megkotrása, így a friss víz ezeken a szakaszokon nem jut be a nádas belső területeire. 
A friss víz hiányában a nádas belső területein oxigénhiányos állapotok alakulhatnak ki, ami 
a nádas pusztulásához vezet. 

1.2. Kezeletlen gyepek gyorsuló szukcessziója 

A Fertő tó körüli gyepeken egykor hat termelőszövetkezet és egy állami gazdaság műkö-
dött. A rendszerváltozást és a privatizációt követően a gyepgazdálkodás gyakorlatilag meg-
szűnt a térségben, azt a természetvédelmi kezelés részeként a nemzeti park élesztette újjá. 
A jelenleg kezeletlen gyepeken a természetes szukcesszió miatt meginduló nádasodást, 
cserjésedést (Cornus sanguinea, Salix cinerea), erdősödést (Salix alba, Populus nigra, 
Populus alba, Quercus robur, Juglans regia) a fásszárú özönnövények, elsősorban az ame-
rikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) és az ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) agresszív terje-
dése erősítette. A parti zónában több mint 300 hektár egykori gyep vagy felhagyott szántó 
található, amely megfelelő kezeléssel mocsárrétté, illetve facsoportokkal tagolt mocsárrétté 
alakítható. 

1.3. Özönnövények térnyerése 

A Fertő tó körüli szikes gyepeken elsősorban a keskenylevelű ezüstfa terjedése okoz prob-
lémát. A fajt a XIX. században díszfaként telepítették a környékre, majd mezővédő fasorok 
cserjeszintjeként ültették. A gyökérzetről, il letve magról terjedő faj a szikes gyepek gyors 
degradációját okozza. Az ezüstfa gyakorlatilag mindenhol jelen van a területen, az erősen 
fertőzött (borítás>60%) területek kiterjedése ugyanakkor az elmúlt 25 év beavatkozásainak 
köszönhetően alacsony (30-50 ha). 
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A déli, illetve a keleti parton a magas aranyvessző (Solidago gigantea) terjed a felhagyott 
gyepeken és szántókon, de az elmúlt években megjelent a selyemkóró (Asclepias syriaca) 
is (6-8 ismert előfordulás). Utóbbi faj jelenleg nem okoz természetvédelmi problémát, de 
megelőző intézkedések hiányában gyorsan kolonizálhatja a szárazabb gyepeket. 

A nedvesebb gyepeken is agresszíven terjed a keskenylevelű ezüstfa amerikai kőris és 
helyenként a bálványfa (Ailanthus altissima). A fajokról részletes felméréssel jelenleg nem 
rendelkezünk, a fertőzött területek kiterjedését 200-250 hektárra becsüljük, ennek mintegy 
30%-a tekinthető erősen fertőzöttnek. Egyes területeken a közönséges dió (Juglans regia) 
terjedése okoz problémát. 

Az utak mentén, illegális hulladéklerakókon jelentős állományai élnek a japánkeserűfűnek 
(Fallopia sp.), illetve a települések közelében több kivadulása található az álkörmösnek 
(Phytolacca americana). Utóbbi fajok kezdődő inváziója (15-20 előfordulási hely) megelőző 
intézkedésekkel még kezelhető. 

1.4. Ritka és veszélyeztetett fajok visszaszorulása 

A Fertő parton, jelentős részben a korábbi intenzív művelésnek (felülvetés, műtrágyázás) 
és a víztelenítésnek köszönhetően a gyepek eljellegtelenedtek, kétszikűekben szegények, 
gyakran karakterfajok hiányoznak. E fajok (pl. Serratula tinctoria, Cirsium canum, Salvia 
pratensis, Carex flacca, Carex tomentosa, Thalictum lucidum) visszatelepedése természe-
tes úton rendkívül lassan következik be, mesterségesen azonban a folyamat felgyorsítható.  

A lápi póc (Umbra krameri) az egykori Fertő – Hanság medencének elterjedt faja volt, mára 
rendkívüli mértékben megritkult, visszaszorult, sok helyről – így magáról a Fertőről is – ki-
pusztult. Gyenge versenyképessége csak speciális, lápi élőhelyeken teszi lehetővé fenn-
maradását, ahol más, erősebb kompetíciós képességgel rendelkező hal fajok nem szorítják 
ki. Hazai fennmaradását az agresszíven terjedő amúrgéb is veszélyezteti, szerencsére ré-
giónkban ez a faj nem tűnt még fel, de más dunántúli területekre eljutott már.  

A törpeszender gyakori fajnak sosem volt mondható, pontos élőhelyi igényei kellőképpen 
nem ismertek, csak tápnövénye (Epilobium fajok – füzikék, derécék, valamint az adventív 
ligetszépe) és egyes előfordulási helyei ismertek. A Fertő térségében szórványosan, de 
rendszeresen megfigyelhető. Tenyésző helyei között xeroterm lejtők (Fertőrákos) és mezofil 
gyepek, illetve bükkös vágástéri növényzet (Őrség, Zala) egyaránt szerepelnek. 

A karcsú pásztorbotmoha (Hamatocaulis vernicosus) szerepel az Európai Unió 
élőhelyvédelmi irányelveinek a fajlistáján, a 2. mellékletben. A faj minden hazai lelőhelyéről 
eltűnt, a Kistómalmon kipusztult. A soproni Kis-Tómalmi láp a Fertő Hanság Nemzeti Park 
természetvédelmi kezelései (elsősorban kaszálás) hatására újra megfelelőnek tűnik a faj 
számára. 

A magyar tarsza (Isophya costata) fertői állományát 2006-ban fedezték fel. A kis területen, 
egymástól elszigetelten előforduló szubpopulációk rendkívül sérülékenyek, akár egy rosz-
szul/rosszkor megvalósított kaszálás is az állomány eltűnéséhez vezethet. 

1.5. Mezőgazdasági utak rossz állapota 

A természetvédelmi kezelési feladatok ellátásához, valamint a projekt élőhelyfejlesztési ele-
meinek megvalósításához szükséges mezőgazdasági utak egy része rossz állapotú. Jelen-
leg csak rossz hatékonysággal és komoly többletráfordítással vehetők igénybe a kezelési 
feladatok és a fejlesztési tervek megvalósításához.  

1.6. Legeltetési infrastruktúra fejlesztésének szükségessége 

A védett és közösségi jelentőségű gyepterületek fenntartásának jelentős részét legeltetés-
sel (magyar szürkemarha, bivaly, rackajuh) oldja meg az FHNPI. A területek kezelésének 
javításához, valamint az állatállomány tartási feltételeinek optimalizálásához a meglévő ál-
lattartási infrastruktúra fejlesztése szükséges. 

1.7. Élőhelykezeléshez szükséges mezőgazdasági géppark hatékonyságnövelésének szüksé-
gessége 
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A természetvédelmi kezelési tervben meghatározott kezelési feladatok ellátását a Fertő-
tájon mintegy 5 690 ha nagyságú területen végzi az Igazgatóság. Ennek része az élőhely 
rekonstrukciós területek töltéseinek, árkainak karbantartása, a védett területeken termő 
széna és a kezelési céllal eltávolítandó szerves anyag betakarítása, a fajtafenntartó állat-
tenyésztésben tartott háziállatok takarmányozása, a természetvédelmi területek megköze-
líthetőségét és kezelhetőségét lehetővé tevő, kezelésünkben álló utak és egyéb műtárgyak 
karbantartása. A feladatok hatékony és a természetvédelmi érdekekhez igazított ellátása 
érdekében szükséges a meglévő géppark kiegészítése, bővítése.  

A projekt célkitűzéseinek megfogalmazása, indokoltságának alátámasztása és a 
tervezett eredmények, hatások bemutatása 

A projekt átfogó célja: 

„A Fertő-táj védett, illetve Natura 2000 élőhelyei ökológiai állapotának javítása élőhely fej-
lesztési és területkezelési tevékenységek megvalósítása által.” 

A fejlesztés eredményeként a kedvezőtlen természetvédelmi helyzetű közösségi jelentőségű fajok 
és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének javulásához szükséges ökológiai feltételek adot-
tak lesznek, a megcélzott fajok és élőhelytípusok helyzete az értékelés egyes paraméterei tekinte-
tében hosszabb távon javul. 

A projekt keretében tervezett tevékenységek rövid összefoglalása, a projekt fő 
indikátorai táblázatos formában 

A megvalósítási javaslat keretében a kötelezően ellátandó, kiegészítő szakértői tevékenységek (pro-
jektmenedzsment, közbeszerzés, műszaki ellenőri tevékenység, nyilvánosság biztosítása) mellett az 
alábbi projektelemek megvalósítására kerül sor a KEHOP 4. prioritástengelye specifikus célkitűzése-
inek bontásában: 

 „A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását 
célzó élőhely-fejlesztés” elnevezésű specifikus célkitűzéséhez illeszkedő projekt-
elemek: 

o gyepek helyreállítása és állapotjavítása; 

o vízkormányzó műtárgyak építése/cseréje/helyreállítása és az ökológia i vízigény ki-
elégítéséhez szükséges árkok, csatornák rehabilitációja, vízelvezetés megszünte-
tése; 

o japánkeserűfű irtása; 

o illegális hulladéklerakók felszámolása, használaton kívüli épületek bontása ; 

o fajmegőrzési intézkedések; 

o a beavatkozások sikerességét és hatását vizsgáló kutatásokhoz beszerzendő esz-
közök; 

o Natura 2000 fenntartási terv; 

o alapállapot felmérés. 

 „A természetvédelmi terület-kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása” elneve-
zésű specifikus célkitűzéséhez illeszkedő projektelemek: 

o a természetvédelmi kezeléshez szükséges mezőgazdasági géppark fejlesztése ; 

o a Hídi-major felújítása és a legeltetési infrastruktúra fejlesztése ; 

o a kezeléshez szükséges mezőgazdasági földutak felújítása . 

A következő táblázatok a projekt kötelező- és output indikátorait tartalmazzák az egyes projektele-
mek szerint részletezve. 
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A projekt kötelező indikátorai 

Output indikátorok 

Az output indikátor megnevezése 
Mérték-
egység 

Kiindulási 
érték 

Dátum Célérték Dátum 

A projekt előkészítése keretében szük-
séges műszaki tervdokumentációk és 
felmérések elkészítése, engedélyek be-
szerzése. 

db 0 2016.12.01. 9 2018.06.30. 

Gyepek helyreállítás és állapotjavítása ha 0 2016.12.01. 270,39 2020.11.30. 

Gyepek közé ékelődő árokpart/útsze-
gély állapotának javítása 

ha 0 2016.12.01. 13,94 2020.11.30. 

Kialakult erdős-cserjés terület megőr-
zése és állapotának javítása 

ha 0 2016.12.01. 32,82 2020.11.30. 

Őshonos facsoportok kialakítása ha 0 2016.12.01. 2 2020.11.30. 

Őshonos fák és cserjék ültetése db 0 2016.12.01. 31600 2020.11.30. 

Vízszabályozó műtárgyak száma db 13 2016.12.01. 21 2018.12.31. 

Kotrás m 0 2016.12.01. 1517 2018.12.31. 

Féloldalas kotrás, jó karba helyezés m 0 2016.12.01. 6260 2018.12.31. 

Japánkeserűfű irtása m2 0 2016.12.01. 3151 2019.11.30. 

Illegális hulladék elszállítása m3 0 2016.12.01. 555,5 2019.06.30. 

Fajmegőrzési intézkedések db 0 2016.12.01. 4 2020.10.31. 

Natura 2000 fenntartási terv készítése db 0 2016.12.01. 1 2020.10.31. 

Monitoring kutatási eszközök db 0 2016.12.01. 40 2019.03.30. 

Állattartó telep felújítása, fejlesztése db 0 2016.12.01. 1 2019.06.30. 

Gépek (mg. eszközök és gépjármű) db 0 2016.12.01. 16 2019.06.30. 

Állattartási eszközök db 0 2016.12.01. 163 2019.06.30. 

Állattartást segítő külterületi beruházási 
elemek (villanypásztor, kerítések) 

m 0 2016.12.01. 55 625 2019.12.31. 

Állattartást szolgáló külterületi itatóhe-
lyek 

db 0 2016.12.01. 9 2019.12.31. 

Felújított külterületi utak m 0 2016.12.01. 3467 2019.12.31. 

A fejlesztés főbb pénzügyi és gazdasági adatai, fenntartásának rövid bemutatása 

A projekt főbb költségvetési sarokszámait az alábbi felsorolás tartalmazza: 

 a projekt teljes beruházási költsége:   924 445 627 Ft; 

o ebből projektfejlesztés költsége: 50 055 080 Ft; 

Az indikátor megnevezése: 
A jobb védettségi állapot érdeké-
ben támogatott élőhelyek területe 

Mérték-
egység 

Kiindulási 
érték 

Dátum Célérték Dátum 

Fajmegőrzés ha 0 2016.12.01 16,449 2020.11.30. 

Gyeprekonstrukciók ha 0 2016.12.01 919,1547 2020.11.30. 

Illegális hulladéklerakók felszámolása ha 0 2016.12.01 202,946 2020.11.30. 

Japánkeserűfű írtása ha 0 2016.12.01 48,9102 2020.11.30. 

Őshonos facsoportok, fasorok állapo-
tának javítása, létrehozása 

ha 0 2016.12.01 219,3596 2020.11.30. 

Legelőinfrastruktúra fejlesztése ha 0 2016.12.01 1037,1343 2020.11.30. 

Vízkormányzás ha 0 2016.12.01 82,626 2020.11.30. 

Vízkormányzó műtrágyak építése és 
helyreállítása 

ha 
0 

2016.12.01 
5,8085 

2020.11.30. 

Mezőgazdasági utak állapotának javí-
tása 

ha 0 2016.12.01 37,8321 2020.11.30. 

Célterület összesen a területi átfedé-
seket levonva 

ha 0 2016.12.01 11 335,129 2020.11.30. 
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o ebből projektmegvalósítás költsége: 874 390 546 Ft; 

 az igényelt támogatás összege:   835 780 000 Ft; 

 a szükséges önerő összege:   88 665 627 Ft. 

A projekt pénzügyi fenntarthatósága 

A projekt kapcsán keletkező működési bevételek ellenére a projekt nem termel nettó bevételt, a műkö-
dési eredmény jelenértéke a támogatást igénylő bevételeinek és költségeinek összevetése révén ne-
gatív értékként adódik, azaz nem végez nettó bevételtermelő tevékenységet. A projekt összevont pénz-
áram kimutatása alapján megállapítható, hogy teljesül a támogathatóság feltétele, ugyanis a nettó hal-
mozott pénzügyi pénzáram nem negatív. 

A működés fenntarthatósága 

A projektberuházás során létrehozott/beszerzett vagyontárgyak, eszközök a támogatásban részesülő 
tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerülnek, a vagyontárgyak, eszközök a projekt fenntartási idő-
szakában nem kerülnek elidegenítésre. A projekt keretében létrehozott/beszerzett vagyontárgyak és 
eszközök fenntartásáért főszabályként a támogatásban részesülő felel. A nem a támogatást igénylő 
tulajdonában, vagy vagyonkezelésében álló, fejlesztéssel érintett ingatlanok tárgyában együttműködési 
megállapodások jöttek létre az adott tulajdonos, vagy vagyonkezelő és az FHNPI között (2. számú mel-
léklet), mely megállapodások rögzítik a fenntartással és karbantartással kapcsolatos feladatokat, illetve 
rendelkeznek arról, hogy melyik fél felel a fenntartási költségek viseléséért a fenntartási időszak során. 

Összességében megállapítható, hogy a támogatást igénylő rendelkezik, illetve a projekt melóvalósítása 
révén rendelkezni fog (pl. az élőhelykezeléshez szükséges mezőgazdasági eszközbeszerzés által) a 
projekt keretében létrehozott/beszerzett vagyontárgyak, eszközök karbantartásához és fenntartásához 
szükséges szervezeti háttérrel, beleértve a szükséges humán kapacitásokat és az eszközállományt 
egyaránt, azzal együtt, hogy a projekt keretében beszerezni tervezett mezőgazdasági géppark korsze-
rűsítése az ökológiai igényeket is figyelembe vevő, hatékony területkezelés előfeltételét képezi. 

A projekt környezeti fenntarthatósága 

A megvalósítani tervezett projekt a Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítására és fej-
lesztésére irányul, mely cél összhangban van a fenntartható fejlődés alapkövetelményeivel. A projekt 
fenntartható fejlődés céljait szolgáló, pozitív környezeti hatásait a 6.2. fejezet ismerteti, mely fejezet az 
egyes projektelemek bontásában sorolja fel az egyes intézkedések révén jobb védettségi állapotba ke-
rülő élőhelytípusok és fajok összességét. 

A megvalósítás tervezett ütemezése (főbb fázisai, becsült időigénye) 

A projektfejlesztéshez összesen 18 hónap szükséges, így az 2016. december 1. és 2018. május 31. 
között zajlik. A megvalósítás egyes elemei már a projektfejlesztéssel egy időben megkezdődnek, a záró 
kifizetési kérelmet pedig 2020. november 30-án tervezzük benyújtani, így a projektfejlesztésre és meg-
valósításra összesen 48 hónapot tervezünk: 

 projekt fejlesztés megkezdése:  2016. 12. 01. 

 projekt fejlesztés tervezett befejezése:  2018. 05. 31. 

 a projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2020. 11. 30. 

A projekt megvalósítását befolyásoló legfőbb kockázatok rövid összefoglalása, és az e 
kockázatok csökkentésére javasolt intézkedések 

A legfőbb kockázatnak a tervezett fejlesztések elhúzódása tekinthető, akár a közbeszerzési eljárások 
többlet időigényére visszavezethető okok miatt, akár a kivitelezési munkákat akadályozó kedvezőtlen 
időjárás miatt. A megvalósításának esetleges elhúzódásából eredő kockázatok mérséklése érdekében 
az ütemezésbe tartalékidő került beépítésre: a közbeszerzési eljárások lefolytatása és az időjárásfüggő 
kivitelezési munkák esetében 3-3 hónap. 
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2. A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA 

A fejezet kiegészítésre került azon tartalmi elemekkel, amelyek a Megvalósíthatósági Tanulmány 
útmutatóban követelményként megfogalmazásra kerültek, ugyanakkor a Projekt Megalapozó Ta-
nulmányban még nem szerepeltek. A Megvalósíthatósági Tanulmány jelen fejezetét az alábbi ki-
egészítések érintik: 

 a projektgazda megvalósítandó projekthez kapcsolódó tevékenységeinek részletes ismertetése 
(2.1.3. fejezet); 

 a projektgazda korábbi fejlesztéseinek bemutatása (2.1.4. fejezet). 

A projektgazda alapadatai 

A projektgazda neve: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

Székhelye: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár 

Hivatalos képviselője: Reischl Gábor 

Beosztása: igazgató 

A projektgazda gazdálkodási formája: 312 - Központi költségvetési szerv 

A projektgazda jogosultsága 
az ÁFA visszaigénylésére: nem jogosult (bruttó elszámoló) 

2.1. A projektgazda bemutatása a fejlesztés szempontjából 

2.1.1. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság bemutatása 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban FHNPI) a földművelésügyi miniszter 
által irányított, önállóan működő és gazdálkodó, közintézeti besorolású, közszolgáltató központi 
költségvetési szerv. Alapító okiratának megfelelően természetvédelmi közszolgáltatást, és „A ter-
mészet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény”-ben meghatározott közhatalmi tevékenységet lát 
el. Az Igazgatóság működési területe összesen 409 519 hektár területet foglal magába, ami Győr-
Moson-Sopron megye területe - kivéve Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Románd, Siká-
tor, Veszprémvarsány települések teljes közigazgatási területét. Komárom-Esztergom megye terü-
letén, a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Komárom községhatárban. Vas megye területén, 
Nagygeresd és Vámoscsalád községhatárban. Alaptevékenységének államháztartási szakfeladati 
besorolása védett természeti értékek gondozása, bemutatása. Az Igazgatóság hosszú távú célja a 
védett területek és természetvédelmi értékek fennmaradásának biztosítása, a feltörekvő generá-
ciók környezettudatosságra, természetvédelemre való nevelése. A Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság a Fertő-táj hazai felén és a Hanság területén jött létre 1991-ben. 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park mozaikos szerkezetű, azaz a védett területek nem alkotnak össze-
függő, egységes területet. Jelentősebb területei a Fertő-táj, a Hanság, a Tóköz, valamint a Répce-
menti területek. Az Igazgatóság működési területén terül el 13 védett terület, melyből 1 nemzeti 
park (Fertő-Hanság Nemzeti Park), 3 tájvédelmi körzet (Pannonhalmi TK, Soproni TK, Szigetközi 
TK), és 9 természetvédelmi terület (Soproni Botanikus Kert TT, Liget-patak menti TT, Ikva-patak 
menti TT, Bécsi-domb TT, Pannonhalmi Arborétum TT, Ebergőci láprét TT, Iváni szikesek TT, Vár-
balogi héricses TT, Nagycenki hársfasor TT). 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság általános feladatai az alábbiak:  

 védett területek természetszerű kezelése, fenntartása; 

 védett területeken zajló ökológiai kutatások megvalósítása;  

 környezeti nevelés, erdei iskoláztatás; 

 természetvédelmi hatóságok segítése szakvéleményekkel; 

 ökoturizmus szervezése, közreműködés a térség fejlesztésében. 
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Az FHNPI szervezeti ábráját az 1. számú melléklet tartalmazza . 

A projekt célja a Fertő tó mentén megtalálható közösségi jelentőségű élőhelyek ökológiai állapotá-
nak javítása, kiterjedésük növelése, a közösségi jelentőségű, valamint természetvédelmi oltalom 
alatt álló nádasokhoz, gyepekhez és vízhez kötött fajok szaporodási lehetőségeinek javítása . A 
fejlesztések komplex módon segítik elő az FHNPI jogszabályban meghatározott természetvédelmi 
kezelési feladatainak hatékonyabb ellátását. 

A projektgazda jogállása szerint önállóan működő és gazdálkodó, közintézeti besorolású, közszol-
gáltató központi költségvetési szervnek minősül (jogi formakódja: 312 - Központi költségvetési 
szerv).  

Az FHNPI jogi státusza alapján jogosult a KEHOP-4.1.0 Élőhelyek és fajok természetvédelmi hely-
zetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése című 
pályázati kiíráson való részvételre. 

A projektgazda Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság a támogatandó tevékenység tekintetében 
ÁFA levonásra nem jogosult a 2007. évi CXXVII. törvény alapján.  

A megvalósítani tervezett projekt a Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítására és 
fejlesztésére irányul, mely cél összhangban van a fenntartható fejlődés alapkövetelményeivel.  

A projekt az esélyegyenlőség és diszkriminációmentesség szempontjából, továbbá a férfiak és nők 
esélyegyenlősége szempontjából semleges. 

2.1.2. További együttműködő partnerek 

A projekt beavatkozási területe számos olyan ingatlant is érint, amely nem a projketgazda vagyon-
kezelésében áll. A projekt céljainak megvalósulása érdekében a projektgazda a következő szerve-
zetekkel kötött Együttműködési megállapodást: 

 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, Árpád út 28-32.) 

 Fertőszéplak Község Önkormányzata (9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.) 

 Kapuvári Vízitársulat (9330 Kapuvár, Wesselényi u. 17.) 

 Hidegség Község Önkormányzata (9491 Hidegség, Petőfi Sándor u. 1.) 

 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.) 

 Heiner Sándor (9435 Sarród, Jókai u. 20.) 

 Molnár Ákos (9400 Sopron, Ibolya út 31) 

 Molnár Tibor Áron (9400 Sopron, Ibolya utca 31.) 

 Molnár Gellért (9491 Fertőhomok, Vasút utca 9.) 

 Horváth Marianna (9437 Hegykő, Nyárfa sor 11.) 

 Horváth Zsigmond Gyuláné Fodróczy Irén (9435 Sarród, Fõ utca 14.) 

 Dr. Szaiff Gyula (9330 Kapuvár, Földvári utca 12.) 

 Orbán László (9431 Fertőd, Petõfi Sándor utca 1.) 

 Tóth Gabriella (9491 Fertőhomok, Rózsa utca 7.) 

 Katona Géza (9437 Hegykő, Petõfi utca 26.) 

 Katona Árpád (9400 Sopron, Kazinczy tér 3.) 

 Katona István (9437 Hegykő, Petõfi utca 82.) 

 Németh Attila (9444 Fertőszentmiklós, Fertõdi út 21/b.) 

 Szabó Tamás (9437 Hegykő, Mezõ Imre utca 40.) 

 Szabó Péter (9437 Hegykő, Jókai utca 90.) 
 

Az Együttműködési Megállapodásokat a 2. számú melléklet tartalmazza. 
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2.1.3. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság tevékenységei a projekt 
célterülete vonatkozásában 

Élőhelykezelés a projekt célterületén 

A természetvédelmi kezelési tervben meghatározott kezelési feladatok ellá tását a Fertő-tájon mint-
egy 5 690 ha nagyságú területen végzi az Igazgatóság. Ennek része az élőhely rekonstrukciós 
területek töltéseinek, árkainak karbantartása, a védett területeken termő széna és a kezelési céllal 
eltávolítandó szerves anyag betakarítása, a fajta-fenntartó állattenyésztésben tartott háziállatok ta-
karmányozása, a természetvédelmi területek megközelíthetőségét és kezelhetőségét lehetővé 
tevő, kezelésünkben álló utak és egyéb műtárgyak karbantartása.  

Nádasok kezelése 

A magyarországi tórész egyes erősen feltöltődött nádasai kiszáradtak, illetve az oxigéndús vízű 
öblözetekből csak tartós és erős északi szél esetén kaptak némi vízutánpótlást. Ebben szerepet 
játszik az is, hogy a nádasban kialakított csatornahálózat erősen feliszapolódott, illet ve a nád be-
nőtte a csatornákat, így csak kevés vizet szállítanak a belső nádasokba. Az Igazgatóság a fokozot-
tan védett magterületek főcsatornáinak mederkotrását 2001-2002-ben megkezdte, abból a célból, 
hogy a természetvédelmi okokból nem aratott nádas állományok vízutánpótlása lehetővé váljon. A 
munka azonban még 2005-ben leállt anyagi források hiányában. 2012-ben az Észak-dunántúli Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal közösen elnyert KEOP pályázat (3.1.2/2F/09 -11-2012-
0012) keretében folytatódhat a nádas vízutánpótlását biztosító csatornák kotrása (76,3 km) és a 
nádas kazetták közötti depóniák megbontása. 

A fertői nádasok aratása, amely – a nagy mennyiségű szerves anyag eltávolítása révén – a feltöl-
tődés lassítása miatt természetvédelmi érdekeket is szolgál, az Igazgatóság véleménye alapján a 
KÖTEVIFE által kiadott hatósági engedély alapján történt. Sajnálatos módon a nádaratásra jogosult 
Fertő-tavi Nádgazdaság Zrt. a nádas területének csak töredékét aratta le az utóbbi években.  

A vízállás kedvezett az öblözetek hínárállományainak terjedésének. A tájidegen halfajok – amur és 
busa – 70-es években végrehajtott átgondolatlan telepítésének eredményeképpen erősen megfo-
gyatkozott hínarasai lassan terjeszkednek. Ez elsősorban a süllőhínárt (Myriophyllum spicatum) 
érinti, de a fésűs békaszőlő (Potamogeton pectinatus) és tüskéshínár (Najas marina) állományainak 
növekedése is megfigyelhető, különösen az öblözetek déli részén. A fertői halállomány természet-
védelmi szempontból optimális szerkezetének kialakítására és a fenntartható halászati hasznosítás 
megalapozására tudományos kutatási program indult. 

Gyepek kezelése 

A part menti gyepterületek természetvédelmi célú kezelését a Fertő-táj keleti részén az Igazgatóság 
saját erőből, racka, bivaly és szürke marhák legeltetésével, illetve kaszálással oldja meg. A nyugati 
és déli part menti gyepeket is saját gépekkel kaszálja, az állatok téli takarmányszükségletének egy 
részét innen fedezi. A munkálatokat a természetvédelmi őrök ellenőrzik. Az egyes eltérő ökológiai 
adottságú gyepterületek megfelelő módon való kezelésére és fenntartására az eltérő intenzitású 
legeltetés (fajonként változó legelési és taposási szokások, területen tartás szabályozott időtar-
tama) és a különböző időzítéssel végzett kaszálás nyújt lehetőséget. Ezen tevékenységek saját 
erőből való kivitelezése és szigorú ellenőrzése adhat csak garanciát arra,  hogy a kívánt hatást érjük 
el. 

A legeltetett állatok egyedszáma fajonkénti bontásban  

Faj Egyedszám 

Magyar szürke szarvasmarha 675 tehén 
120 növendék 
52 tenyészbika 
80 véágóbika 
90 tenyésznövendék 
380 szopós borjú 

Rackajuh 508 (anya, toklyó) 
11 kos 
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Faj Egyedszám 

Házi bibvaly 163 tehén 
4 tenyészbika 
95 növendék bika 
125 növendék üsző 

 

A Fertőszéplak-Sarród-Mekszikópuszta térségében a 80-as években erősen elterjedt ezüstfa 
(Eleagnus angustifolia) visszaszorítását a Fertő-Hanság Nemzeti Park 15 közel 20 éve végzi, ennek 
keretében mintegy 500 hektáron már sikerült ezt az invázív, tájidegen fafajt visszaszorítani. Itt le-
geltetéssel oldjuk meg a területkezelést, annak érdekében , hogy a visszatelepedést megakadályoz-
zuk. 

A Kistómalmi láprét kezelése 

A Szárhalmi-erdő mellett található Kis-Tómalmi láprét védett és fokozottan védett orcidea-állomá-
nyait ugyancsak kedvezőtlenül érinti a több éve tartó aszály, illetve az ennek hatására felerősödő 
gyomosodás. Különösen nagy jelentőséget ad a láprétnek, hogy a lápi hízókának (Pinguicula 
vulgaris) jelenleg ez az egyetlen ismert lelőhelye Magyarországon. A láprét állapotának felméré-
sére, illetve a lehetséges kezelési megoldások kidolgozására  1997-ben szervezett egy kutatást az 
Igazgatóság. A kutatási jelentésben kidolgozott kezelések egy részét sikerült megvalósítani, így a 
víz utánpótlásban nagy szerepet játszó szivárgók fenntartására az őrkerület -vezetők és a gyakor-
latos diákok részvételével az ott felhalmozódó, a vízmozgást akadályozó szerves anyagot eltávolí-
tottuk. A kutatási jelentésben javasolt egyéb, de a terület fennmaradásában nagy jelentőséget ját-
szó kezelések megvalósítására nem volt lehetőségünk. A szomszédos területeken található akácos 
erdő kivágása és termelésből való kivonása hosszabb időt vesz igénybe. Emellett mindenképpen 
meg kell oldani a terület nyár végi kaszálását, mert hosszú távon csak így lehet a nádat visszaszo-
rítani. 

A célterületet érintő természetvédelmi kutatások 

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 37. § ad) pontjában rögzítettek alapján a nemzeti park igaz-
gatóságok állami alaptevékenysége körében ellátandó feladatok közé tartoznak a természetvé-
delmi kutatással kapcsolatos feladatok. 

A Fertő táj területét az FHNPI ökológusai által koordinált, alábbiakban felsorolt kutatási témák érin-
tik: 

 Növénytani kutatások: 
o Védett természeti területek és Natura 2000 területek élőhely- és vegetációtérképezése; 
o Védett növényfajok állományainak vizsgálata; 
o Özönnövények állományainak vizsgálata; 

 Állattani kutatások: 
o Északi pocok (Microtus oeconomus) állományainak vizsgálata; 
o Halközösségek vizsgálata: helyi program keretében; 
o Közösségi jelentőségű lepkefajok elterjedésének vizsgálata; 
o Közösségi jelentőségű szárazföldi puhatestű fajok elterjedésének vizsgálata; 
o Vonuló vízimadarak vizsgálata; 
o Ritka és telepesen fészkelő madarak vizsgálata. 

A Természetvédelmi Őrszolgálat tevékenysége a projekt célterületén 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának 13 fős állománya a 
fentebb jelzett védett területeket és az Igazgatóság természetvédelmi kezelésében (szakirányítá-
sában) lévő NATURA 2000 területeket is magában foglaló, összesen 11 őrkerületében látja el fel-
adatait. A projekt célterületét ezen őrkerületek közül az alábbi három őrkerület fedi le:  

 Észak-Hansági Őrkerület; 

 Dél-Hansági Őrkerület; 

 Tóközi Őrkerület. 
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Az őrszolgálat tagjai azok, akik folyamatosan a területen (terepen) dolgoznak, tevékenységük szer-
vesen illeszkedik az Igazgatóság feladat együtteséhez a következők szerint:  

 a védett és Natura 2000 területek természetszerű kezelése és fenntartása vonatkozásában: 
közvetlenül részt vesznek az Igazgatóság által vagyonkezelt mintegy 5 000 hektárnyi terület 
természetszerű kezelésében. Adatgyűjtéseikkel elősegítik a megalapozott, vagyonkezeléssel 
kapcsolatos igazgatósági döntéseket (pl. mikor fejeződik be a földön fészkelő madarak fész-
kelése a kaszáló területeken, amikor is el lehet indítani a kaszáló gépeket, egyes kiemelt je-
lentőségű madárfajok, rovarfajok, növényfajok vonatkozásában fokozottan jelzik a szükség-
szerű, természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos igényeket stb.). Azon területek vonatkozásá-
ban, ahol más szervezetek (pl. erdőgazdaságok, nádgazdaságok stb.) és magángazdálkodók 
a kezelők, folyamatos területi helyszíni egyeztetéseket folytatnak a védett és fokozottan vé-
dett, illetve Natura 2000 jelölő fajok tekintetében; 

 a természetvédelmi hatósági tevékenységet segítő szakértői munka tekintetében: az egyes 
hatósági és szakhatósági döntéseket megalapozó helyszíni (terepi) adatszolgáltatást bizto-
sítja a Természetvédelmi Őrszolgálat, valamint tagjai rendszeresen részt vesznek az egyes 
hatósági/szakhatósági ügyek megoldását megalapozó helyszíni egyeztetéseken. Mindezek 
mellett az őrszolgálat tagjai a természetvédelmi területekkel és a védett értékekkel kapcsola-
tos hatósági/szakhatósági engedélyekben foglaltak maradéktalan betartását folyamatosan el-
lenőrzik, csakúgy, mint az esetleges korlátozó és tiltó határozatok betartását; 

 a környezeti nevelésben, erdei iskoláztatásban: a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
területén éves szinten mintegy 7 000 diák fordul meg erdei iskolai, nyári tábori, illetve tanul-
mányi kiránduláson. Tekintve, hogy ezek a programok elsősorban az április-november közötti 
időszakra koncentrálódnak, a terepi környezeti nevelési foglalkozásokon a Természetvédelmi 
Őrszolgálat tagjai rendszeresen segítik a nemzeti parki pedagógusok munkáját outdoor ter-
mészetismereti órák révén, az élővilág és a védett területek bemutatásával;  

 védett területeken zajló ökológiai kutatások szervezése, illetve megvalósítása tekintetében: a 
megalapozott természetvédelmi és vagyonkezelési döntések folyamatos terepi kutatásokat, 
adatgyűjtéseket, illetve monitoringot követelnek meg. Ezeknek az adatgyűjtéseknek egy ré-
szét maguk az őrszolgálat tagjai végzik, azonban jelentős részüket az Igazgatósággal az 
egyes kutatási témák elvégzésére leszerződött kutatatók, kutató intézetek, egyetemek végzik. 
Azonban e szakembereknek általában nincsen helyismeretük, ezért kiemelt szerepe van a 
Természetvédelmi Őrszolgálatnak abban, hogy e kutatók tevékenységét a védett területeken 
helyismeretükkel, valamint terepjárós szállításokkal is segítse; 

 ökoturizmus szervezésében, a térség fejlesztésében való közreműködés vonatkozásában: az 
Igazgatóság ökoturisztikai terepi programjainak (túravezetések) jelentős részét bonyolítja a 
Természetvédelmi Őrszolgálat. A tanösvények, túraútvonalak folyamatos karbantartását szer-
vezik, illetve felügyelik. A szabadon látogatható helyeken (pl. madármegfigyelő kilátóknál, tan-
ösvényeknél stb.) a természeti látványosságokra, rendre felhívják az érdeklődő látogatók fi-
gyelmét, segítik az „élményszerzést”. Mindezeken túlmenően a településrendezési tervek és 
módosításaik során helyismeretük révén, valamint adatszolgáltatásokkal segítik a tervező vál-
lalkozások munkáját, csakúgy mint egyes konkrét fejlesztések (pl. kerékpárút-építések stb.) 
megvalósítását. 

Ökoturizmus a projekt célterületén 

A Fertő-tájon jelentős számú az éves látogatóforgalom. Az eltöltött vendégéjszakák száma a nyolc 
(Fertőrákos, Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak, Fertőd, Sarród) Fertő menti 
településen - a soproni kereskedelmi vendéglátóhelyek adatai nélkül - mintegy 150 000 vendégéj-
szaka/év. Ehhez adódik a közeli Sopron a maga mintegy 350 000 vendégéjszaka/év látogatószá-
mával. Mindebből következik, hogy nagy nyomás nehezedik a turisztikai, és turizmussal is foglal-
kozó szervezetekre a térségben. Igaz ez az ökoturizmusban érdekelt helyi szereplőkre, így Igazga-
tóságunkra vonatkoztatva is. Elmondható, hogy a nyugati, fertőrákosi védett és natura 2000 terüle-
tektől egészen a keleti részeken található sarród-mekszikópusztai nemzeti parki területekig, évente 
tízezrek látogatják a természeti látnivalókat.  

A Fertő-táj ökoturizmusának központi szervező eleme maga a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazga-
tóság, bár számos helyi érdekelt vállalkozással és önkormányzattal, valamint civil szervezettel ösz-
szefogva dolgozik közösen a látogatókért. Ökoturisztikai vonatkozásban az Igazgatóság alábbi te-
vékenységeit szükséges kiemelni: 
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 kialakította és fenntartja a Fertő-Hanság Nemzeti Park zonációs rendszerét, amely megha-
tározza az ökoturizmus outdoor helyszíneit, elválasztva a tömegturisztikai helyszínektől; 

 biztosítja a természeti látványosságokat, és turisztikai infrastruktúrát épített ki ezekhez úgy 
a Fertő-táj keleti részén, mint a déli vagy nyugati területeken. Ehelyütt kell megemlíteni a 
különböző tanösvényeket, terepi információs táblákat, madármegfigyelő kilátókat és más 
berendezéseket. Ilyenek a Fertő menti szikes tavaknál a szabadon látogatható Sziki Őszi-
rózsa Tanösvény a három madármegfigyelő kilátójával és egy esőbeállóval, a Kócsagvári 
Tanösvény, vagy a nádas mocsárban kialakított és túravezetővel bejárható kenus Vizi 
Rence Tanösvény egy csónakházzal a Csárdakapunál, valamint egy vízre épült madármeg-
figyelő kilátóval. Fertőrákoson a vízitelepen, Fertőboznál a fertői kétéltű -, és hüllőtömegek 
látványos vonulásának helyszínén, valamint a hidegségi lápréteknél kétnyelvű táblák segít-
ségével ismertetjük a látogatók számára az ott megfigyelhető természeti jelenségeket.  

 ökoturisztikai látogatóközpontokat alakított ki, és üzemeltet Sarródon a Kócsagvárban, va-
lamint Lászlómajorban. Utóbbi helyszínen a látogatók tájékoztatása mellett interaktív indoor 
és outdoor kiállítások, valamint a régi magyar háziállatokat bemutató majorság segíti az 
élményszerzést; 

 szálláshelyeket üzemeltet Sarródon a Kócsagvárban (40 ágy áll rendelkezésre 10 szobá-
ban) és Mekszikópusztán a Csapody István Természetiskolában (42 ágy van 11 szobában), 
amelyek bárki számára elérhetőek; 

 egész évben természeti élményszerző programokat kínál úgy az egyéni látogatóknak, mint 
a csoportoknak. A teljesség igény nélkül néhány program megemlítve: hajnali madárles, 
kenus terepprogram a Fertő-nádas mocsarában, lepkék éjszakája, denevérek éjszakája, 
solarhajóval a Fertőn stb. E programok rendre a projekt célterületein valósulnak meg.  

 turisztikai kiadványokat, térképeket készít és terjeszt a Fertő -tájról, honlapot üzemeltet; 

 turisztikai nagyrendezvényeket szervez közösen más civil és önkormányzati szereplőkkel 
(pl. Világörökség Nap, Magyar Szürkemarha Tenyészbika Szemle és Vásár, Múzeumok Éj-
szakája stb., illetve szerepet vállal térségi nagyrendezvényekben (pl. Hegykőn a többnapos 
Tízforrás Fesztiválon); 

 önkormányzatokkal közösen a Fertő-menti kerékpárút-hálózat magyar felén kerékpárutakat 
újított fel és új szakaszokat épített három közös nagyprojekt eredményeként; 

 szerepet vállalt és vállal más turisztikai szereplők ökoturisztikai fejlesztéseiben (pl. Sopron 
várossal közösen tanösvényt alakított ki Fertőrákoson a Kőfejtőben, valamint Hegykőn a 
Vasfüggöny Tanösvény, Fertőhomokon a Békakonty tanösvény kialakításakor és fenntar-
tásában segítette és segíti az érintett önkormányzatokat; 

 kialakította és fenntartja azt a nemzeti parki védjegyrendszert, amelyet azon ökoturisztikai 
partnereknek adományozott és adományoz, akiknek a termékei és szolgáltatásai illeszked-
nek a nemzeti parki ökoturisztikai céljokhoz. 

Környezeti nevelés a projekt célterületén 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság a Fertő-tájon is megkerülhetetlen környezeti nevelési 
szereplő lett környezeti nevelés terén az elmúlt huszonhét évben. Az elmúlt évtizedek környe zeti 
nevelésének eredményeként: 

 a térség iskoláival, óvodáival és más nevelési intézményeivel, valam int a tanárképzésben 
és óvónőképzésben érdekelt felsőoktatási intézményekkel  szerződéses kapcsolatot ápol; 

 többek között ennek eredményeképpen a térség iskolásai rendre részt vesznek indoor és 
outdoor környezeti nevelési programokon, erdei iskolai és tábori heteken, évente mintegy 
1000 fő a térségből; 

 tanár-továbbképzési programokat szervez és bonyolít le az indoor és outdoor környezeti 
neveléshez köthető témák köré szervezve; 

 pedagógus egyetemisták és főiskolások tucatjai számára szervez évente outdoor képzési 
napokat; 

 más térségekből érkező gyerekek ezrei részére szervez és bonyolít a Fertő -tájon hosszabb-
rövidebb erdei iskolai és tábori programokat és kisebb,  egy-két napos tanulmányutakat; 

 oktatási segédleteket készít környezeti neveléssel kapcsolatos témákban; 
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 két felszerelt bentlakásos oktatóközpontot működtet Sarródon a Kócsagvárban, valamint 
Mekszikópusztán a Csapody István Természetiskolában összesen 82 szállásférőhellyel a 
két helyszínen. 

2.1.4. A projektgazda korábbi fejlesztései 

Az FHNPI korábban számos olyan fejlesztést hajtott végre, amelyek alátámasztják, hogy az Igaz-
gatóság projektgazdaként alkalmas és képes a projekt végrehajtására, az előkészítéshez és a meg-
valósításhoz kapcsolódó összes tevékenység ellátására, menedzselésére, ellenőrzésére. A  koráb-
ban megvalósított projektek közül az alábbiakban részletesebben is ismertetésre kerülnek a témá-
jukban (élőhely-fejlesztés, természetvédelmi kezelés infrastrukturális fejlesztése) jelen fejlesztéshez il-
leszkedő projektek. 

Korábban végrehajtott, Európai Uniós támogatással megvalósított élőhelyfejlesztési- és területkezelés 
fejlesztési elemeket tartalmazó projektek  

Beruházás 
megnevezése 

A Fertő-tó nádasainak 
és a tómeder vízpótló 
csatornáinak rekonst-

rukciója I. forduló 

A Fertő tó nádasainak és a tó-
meder vízpótló csatornáinak 

rekonstrukciója II. forduló 

Fertő tó / Neusiedler See 
Világörökségi Kultúrtáj te-

rületén lévő sarródi, 
László-major 

kármentesítése 

Megvalósítás 
helyszíne 

Sopron 
Sopron, Fertőboz, Hidegség, 
Fertőhomok, Hegykő, Fertő-
széplak, Sarród 

Sarród, László major 

Megvalósítás 
időpontja 

2010-2013 2012-2015 2011-2015 

Megvalósítás 
költsége 

53 192 677 Ft 994 117 800 Ft 569 639 484 Ft 

Forrása KEOP KEOP KEOP 

Célja, 
indokoltsága 

A Fertő-tó részét ké-
pező déli "nádöv" belső 
vízellátását biztosító fő- 
és határcsatornák és ez 
ezeket összekötő mel-
lékcsatornák áteresztő 
képességének növe-
lése. 

A Fertő tó előrehaladott és ter-
mészetvédelmi szempontból 
nem kívánatos 
eutrofizációjának lassítása, a 
tó magyar oldalát jellemző déli 
„nádöv” vízellátásának javí-
tása, ezáltal pedig a nádasok 
minőségének, egészségessé-
gének, a tavi biodiverzitás ked-
vezőbb ökológiai feltételeinek 
javítása. 

A sarródi László-major te-
rületének kármentesítése, 
a szennyeződés további 
terjedésének meggátolása, 
és a már elszennyezett 
földtani közeg- és talajvíz – 
hatóság által előírt „D” kár-
mentesítési célállapot ha-
tárértékig történő megtisz-
títása. 

Outputok, 
eredmények, 
hatások 

A projekt eredménye-
ként a hazai oldali 
nádöv vízellátása mind 
kvantitatív, mind kvalita-
tív szempontból javul, 
akárcsak a 
nádasállomány egész-
ségi állapota. 
 

Fő- és mellékcsatornák és az 
ezeket összekötő körcsatornák 
és keresztárkok rekonstrukci-
ója, csatornák mentén koráb-
ban töltésszerűen felhalmozott 
depóniák rendezése. A terve-
zett csatornarekonstrukció so-
rán az előirányzott földmunkák 
volumene a következő: víz-
pótló csatornák kotrása: 
269.500 m3, meglévő (áram-
lást akadályozó) depóniák 
megbontása: 50.000 m3 
mennyiségben. 

A szennyezett talajvíz 
vákuumkutas kitermelése 
és tisztítása, a szennyezett 
talajtömb tisztított talajvíz-
zel történő átmosatása.  
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2.2. A projektmenedzsment szervezet bemutatása, általános adatai 

A megvalósítani tervezett fejlesztési projekt menedzsmentjére a projektgazda projektmenedzsment 
szervezetet hoz létre. A projektmenedzsment szervezet operatív irányító ja a Projektvezetés, amely 
kapcsolatot tart a projekt megvalósításában érintett további szereplőkkel. A Projektvezetés a Pro-
jekt Igazgató felé tartozik felelősséggel. 

A projektmenedzsment szervezeti ábráját a 3. számú melléklet tartalmazza.  

Projekt Igazgató 

A Projekt Igazgatói feladatokat Reischl Gábor, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság igazga-
tója látja el. A Projekt Igazgató hatáskörénél fogva felügyeli a projekt megvalósulását, valamint 
állandó kapcsolatot tart fenn a Projektvezetéssel, amely koordinálja a szakmai menedzsment és az 
egyéb résztvevők munkáját. 

A Projekt Igazgató feladatai és kompetenciái: 

 a pályázó konzorcium képviselete; 

 részt vesz a támogatási szerződés megkötésében; 

 projektmenedzsment szervezet átfogó felügyelete; 

 külső kapcsolattartás, képviselet; 

 feladatok delegálása és számonkérése; 

 a fejlesztés megvalósításához kapcsolódó döntések meghozatala; 

 közreműködik a projekt élete során kialakuló konfliktusok és jogviták rendezésében; 

 a finanszírozás feltételeinek teljesítése; 

 projektbeszámolók jóváhagyatása; 

 tulajdonosi döntéshozatal. 

Projektvezető 

A Projektvezető koordinálja a szakmai menedzsment és az egyéb résztvevők munkáját, felügyeli a 
projekt megvalósulását, illetve a működtetés törvényességét, felelős a projekt célkitűzéseinek meg-
valósulásáért, tájékoztatja a Projekt Igazgatót, valamint folyamatos kapcsolatot tart fenn a Támo-
gatóval. A Projektvezetői feladatokat Fersch Attila, a Pályázatkezelési Osztály osztályvezetője  látja 
el. 

 Szakmai gyakorlat: 25 év 

 Végzettség: okleveles erdőmérnök 

 Menedzsmenttapasztalatok és referenciák: projektmenedzseri feladatok ellátása a Fertő-Han-
ság Nemzeti Park természetvédelmi, ökoturisztikai és környezeti nevelési projektjeiben, közöt-
tük több ágazati (KEOP, ÁROP), regionális fejlesztési (NYDOP), transznacionális (SEE, LIFE) 
és határon átnyúló (HU-SK és AT-HU) projektben. 

A Projektvezető feladatai és kompetenciái: 

 Támogatási szerződés – és esetleg módosítások – megkötése; 

 javaslatot tesz munkafolyamatok és ütemtervek kialakítására; 

 összefogja a projekt operatív teendőit, koordinálja a pénzügyi-, műszaki-, jogi- és a monitoring 
feladatok megvalósításért felelős munkatársak tevékenységét; 

 felelős a projektmenedzsment tagjainak folyamatos és megfelelő informálásáért; 

 felel a projektmenedzsment szervezet bármely tagja feladatainak maradéktalan végrehajtatá-
sáért, a teljesítést ellenőrzi; 

 a projektet a hazai és EU-s szabályok, valamint a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint 
koordinálja; 

 a pályázati program esetleges változásainak, a lebonyolítást érintő módosításoknak a nyomon 
követése, és beavatkozás a projekt megvalósítási folyamatába; 

 a projekttel kapcsolatos bármely kérdésben képviseli a kedvezményezettet, a Támogató és a 
szakhatóságok felé, illetve ezektől információt kérhet; 

 beszámoltatja a projektben közreműködő érdekelteket; 
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 ellenőrzi, valamint jóváhagyásra előterjeszti a Projekt Igazgatónak a teljesítéssel kapcsolatos 
számlákat; 

 jóváhagyja a beszámolókat és a kifizetési igényléseket; 

 a jelentéstételi kötelezettséggel kapcsolatos hiánypótlások haladéktalan teljesítésének felügye-
lete; 

 részvétel helyszíni és monitoring ellenőrzéseken; 

 közreműködik a projekt kivitelezési, szállítási és szolgáltatási szerződéseinek felügyeletében; 

 részt vesz a közbeszerzési eljárások lebonyolításában; 

 felügyeli a nyilvánosság/tájékoztatás megvalósulását; 

 felügyeli a horizontális vállalások megvalósulását. 

Projektmenedzsment szervezet 

A projektmenedzsment szervezet működése 

A Projektvezető munkáját a projekt méretére és súlyára való tekintettel belső projektmenedzsment 
szervezet segíti, amelynek tagjai a projektgazda több éves szakmai tapasztalattal rendelkező, szá-
mos hasonló projekt megvalósításában már részt vett munkatársaiból áll. 

A projektmenedzsment szervezet megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel, valamint 
magas színvonalú számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik a projekt adminisztrációs feladatai-
nak elvégzéséhez. 

A szervezet a projekt valamennyi szereplőjével kapcsolatban áll, koordinálja munkájukat. Feladata 
számba venni a kockázati tényezőket, és folyamatosan felülvizsgálni a kockázatkezelési tervet, 
továbbá a projekt kapcsán felmerülő adminisztrációs és pénzügyi beszámolási kötelezettségek el-
látása. 

A projektmenedzsment szervezet közreműködik a projektelemek megvalósulásában, a stratégiai 
döntések előkészítésében és a projekt koncepcionális – stratégiai irányításának végrehajtásában. 
Kapcsolatot tart a lakossággal, a helyi civil- és érdekképviseleti szervezetekkel, valamint a vállal-
kozókkal. További feladatai: 

 a természetvédelmi beavatkozások operatív irányítása, a vállalkozói szerződések megkötése, 
a megvalósítás nyomon követése, ellenőrzése stb.; 

 a beruházások megkezdéséhez szükséges terület-előkészítési munkálatok felügyelete; 

 adminisztratív feladatok (dokumentumok tárolása, kapcsolattartás) ellátása. 
 

A projektmenedzsment szervezet a fentiek mellett a projekt jóváhagyásától, illetve a támogatás 
odaítélésétől egészen a projekt lezárásáig a pályázati projektmenedzsmenttel kapcsolatos felada-
tokat is ellátja, amelyek a következő főbb tevékenységeket foglalják magukban: 

 javaslattétel munkafolyamatok és ütemtervek kialakítására; 

 Támogatási Szerződés megkötésének, esetleges módosításának szakértői támogatása; 

 az időszakos beszámolók, és kifizetési igénylések összeállítása; 

 közreműködés a pénzügyi menedzsmentben, a záró beszámoló és a záró kifizetési igénylés 
elkészítése; 

 részvétel a pályázatkezelő szervezetek helyszíni ellenőrzésein; 

 kapcsolattartás a beruházás kivitelezőivel, műszaki ellenőrrel, további alvállalkozókkal; 

 a projekt szakmai felügyelete a támogatási szerződésben szereplő időpontig (monitoring, belső 
értékelési rendszer kialakítása). 

A projektmenedzsment szervezethez tartozó szakemberek tevékenységüket egymással napi kap-
csolatban végzik, ezen felül heti rendszerességgel projektmegbeszéléseken  tájékoztatják egymást 
a feladatok előrehaladásáról.  

A projektmenedzsment szervezet bemutatását, a projektmenedzsment szervezetben közreműködő 
szakértők végzettségét és szakmai tapasztalatát, illetve a természetvédelmi beavatkozások további 
szereplőinek ismertetését az alábbi táblázatok foglalják össze.  
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A projektmenedzsment szervezet bemutatása 

Funkció / 
beosztás 

Fő feladatok 

Munkaidő-szükséglet 

Projektfejlesztés 
időszakában 

Végrehajtás 
időszakában 

PM szervezet vezetője 
 
Fersch Attila 
osztályvezető 
Pályázatkezelési Osztály, 
FHNPI 
 

 

Az előkészítés és megvalósítás szakmai, technikai és 
pénzügyi koordinációja. A projekt menedzselésére be-
osztottak ellenőrzése. Kapcsolattartás a támogató Nem-
zeti Fejlesztési Minisztériummal, mint Közreműködő 
Szervezettel és az FM szakmai főosztályával. A projekttel 
kapcsolatban ellenőrzést végzők fogadása. Gondosko-
dás a feladatok határidőre történő végrehajtásáról, a ko-
operációs megbeszélések megtartásáról. Részvétel a 
műszaki átadás-átvétel eljárásokon. Jelentések, adat-
szolgáltatások jóváhagyása. A közbeszerzési dokumen-
táció és az ajánlati felhívás jóváhagyása. A döntéshozók 
rendszeres tájékoztatása a projekt előrehaladásáról. 

1 fő részmunkaidőben (a 
projektben nem kerül elszá-
molásra) 

1 fő részmunkaidőben (a 
projektben nem kerül elszá-
molásra) 

Műszaki terület 
 
Király Melinda 
projektmenedzser 
Pályázatkezelési Osztály, 
FHNPI 
 
Takács Gábor 
Természetvédelmi szakmai fele-
lős 
Természetmegőrzési Osztály 
 
Mogyorósi Sándor 
Élőhelyvédelmi beavatkozások 
területi felelős 
Őrszolgálati Osztály 
 
Lázár Miklós Tamás 
Területkezelési beavatkozások 
végrehajtási felelős 

Király Melinda: A projektszervezet működéséhez szüksé-
ges beszerzések bonyolítása. Kapcsolattartás a Közre-
működő Szervezettel, a hatóságokkal és a végrehajtás-
ban közreműködő vállalkozásokkal. A projekttel kapcso-
latban ellenőrzést végzők fogadása, az ellenőrzés során 
az igényelt dokumentumok biztosítása. 
Közreműködés a közbeszerzési eljárások előkészítésé-
ben. Az ajánlatok szakmai értékelésének elkészítése. A 
szerződéskötések előkészítése. Kapcsolattartás a végre-
hajtásért felelős vállalkozókkal. A végrehajtásban közre-
működő külső vállalkozások tevékenységének irányítása, 
ellenőrzése. A jelentések, adatszolgáltatások, beszámo-
lók elkészítése. Teljes körű pályázati adminisztráció vég-
zése. Támogatási és beszállítói szerződések előkészí-
tése, megkötése. Szerződésmódosítások előkészítése. A 
projekt iratok nyilvántartása és kezelése. A projektvezető 
rendszeres tájékoztatása a projekt előrehaladásáról. 
 
Takács Gábor: Közreműködés a projekt természetvé-
delmi szakmai előkészítésében. Együttműködik az ahhoz 

Király Melinda: 1 fő teljes 
munkaidőben (bére a projekt 
keretében elszámolásra ke-
rül) 100% 

Király Melinda: 1 fő teljes 
munkaidőben (bére a projekt 
keretében elszámolásra ke-
rül) 100% 
 
Takács Gábor: 1 fő rész-
munkaidőben (bére a projekt 
keretében elszámolásra ke-
rül) 20% 
 
Mogyorósi Sándor: 1 fő 
részmunkaidőben (bére a 
projekt keretében elszámo-
lásra kerül) 50% 
 
Lázár Miklós Tamás: 1 fő 
részmunkaidőben (bére a 
projekt keretében elszámo-
lásra kerül) 25% 
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Területkezelési osztály 
 

kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítésében. A 
végrehajtásban közreműködő külső vállalkozások tevé-
kenységének természetvédelmi szempontú felügyelete, 
ellenőrzése. A természetvédelmi beavatkozások operatív 
irányítása, az beavatkozások sikerességét és hatását 
vizsgáló kutatási tevékenység operatív irányítása és 
egyes kutatási tevékenységek végzése, természetvé-
delmi szakfelügyelet ellátása. 
 
Mogyorósi Sándor: A végrehajtás időszakában az 
élőhelyvédelmi beavatkozások helyszínen való koordiná-
lása, ellenőrzése. 
 
Lázár Miklós Tamás: A végrehajtás időszakában a terü-
letkezelési beavatkozások helyszínen való végrehajtásá-
nak irányítása, koordinálása, ellenőrzése. 

Pénzügyi terület 
 
Borbélyné Mező Erika 
Pénzügyi felelős 
Pénzügyi és Számviteli Csoport 

A szerződések és számlák kezelési, nyilvántartási rend-
szerének megtervezése és kialakítása, a szállítói szám-
lák továbbítása a közreműködő szervezet felé. Pénzügyi 
és számviteli vonatkozású kötelezettségek végrehajtása. 
Részvétel a munkaértekezleteken és a koordinációs 
megbeszéléseken.  A projekt pénzügyi iratok nyilvántar-
tása és kezelése. A projekt ellenőrzés során az igényelt 
pénzügyi dokumentumok biztosítása. A projektszervezet 
dolgozói bér- és juttatásainak az elszámolása. 

1 fő részmunkaidőben (bére 
a projekt keretében elszá-
molásra kerül) 50% 

1 fő részmunkaidőben (bére 
a projekt keretében elszá-
molásra kerül) 50% 

Jogi terület 
 
Dr. Huiber Tibor 
osztályvezető 
Jogi felelős 

A projekt előkészítése és a pályázati forrás felhasználása 
során szerkesztett okiratok véleményezése, a jogszabályi 
rendelkezésekkel való összhang megteremtése érdeké-
ben javaslattétel a projektvezető számára. 

Eseti munkavégzés. Eseti munkavégzés. 

PR, a nyilvánosság tájékozta-

tása 

PR szakértő (igénybevett szol-
gáltatás) 

A projekt keretében vállalt kötelező tájékoztatási felada-
tok ellátása.  

Folyamatos feladatellátás Folyamatos feladatellátás. 
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A projektmenedzsment szervezet belső szakértőinek végzettsége, és szakmai tapasztalata  

Munkatárs 
Projekt keretében el-

végzendő feladat 
Végzettség 

Szakmai ta-
pasztalat 

(év) 

A projekt keretében elszámolásra kerül a 

projektfejlesztés időszaká-
ban 

megvalósítás időszakában 

Fersch Attila projektvezető okleveles erdőmérnök 26 nem nem 

Király Melinda projektmenedzser okleveles közgazdász 4 
teljes munkaidőben 

(bruttó 210 000 Ft/hó + 46 200 
Ft szoc.ho.) 

teljes munkaidőben 
(bruttó 250 000 Ft/hó + 48 750 

Ft szoc.ho.) 

Takács Gábor 
természetvédelmi 
szakmai felelős 

biológia-fizika szakos ta-
nár, természetvédelmi 
szakértő 

19  
a munkaidő 20%-ában 

(bruttó 70 260 Ft/hó + 13 701 Ft 
szoc.ho.) 

Mogyorósi Sándor 
élőhelyvédelmi be-
avatkozások területi 
felelős 

erdő és természetvé-
delmi mérnök 

32  
a munkaidő 50%-ában 

(bruttó 190 750 Ft/hó + 37 196 
Ft szoc.ho.) 

Lázár Miklós Tamás 
területkezelési be-
avatkozások végre-
hajtási felelős 

erdész technikus 44  
a munkaidő 25%-ában 

(bruttó 85 000 Ft/hó + 16 575 Ft 
szoc.ho.) 

Borbélyné Mező Erika pénzügyi felelős mérlegképes könyvelő 30 
a munkaidő 50%-ában 

(bruttó 110 000 Ft/hó + 24 200 
Ft szoc.ho.) 

a munkaidő 50%-ában 
(bruttó 126 000 Ft/hó + 24 570 

Ft szoc.ho.) 

Dr. Huiber Tibor jogi felelős jogász 34 nem nem 

 

 

A természetvédelmi beavatkozások további szereplői  

Közbeszerzés Külső közbeszerzési tanácsadó bevonása tervezett meg-
bízási jogviszony alapján. Feladatai közé tartozik a szük-
séges közbeszerzési eljárások lebonyolítása, jogi szakér-
tői tevékenység ellátása. 

Eseti külső megbízás A közbeszerzések befeje-
zése után a megbízás meg-
szűnik. 

Belső ellenőrzés Belső ellenőr bevonása tervezett megbízási jogviszony 
alapján. 
Folyamatos feladatellátás. Folyamatos feladatellátás. 

Belső ellenőr bevonása ter-
vezett megbízási jogviszony 
alapján. 
Folyamatos feladatellátás. 
Vasi Revidiál Kft. 

Belső ellenőr bevonása ter-
vezett megbízási jogviszony 
alapján. 
Folyamatos feladatellátás. 
Vasi Revidiál Kft. 
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Funkció / 
beosztás 

Feladat 

Tervező Természetvédelmi engedélyezési dokumentáció elkészítése, engedély beszerzése, vízügyi beavatkozások tervezése, utak felújításának 
tervezése, gyeprekonstrukciók tervezése, legeltetési infrastruktúra fejlesztésének tervezése, engedélyeztetése. 

Kivitelező / 
szállító 

A természetvédelmi beavatkozások munkálatainak elvégzése, mezőgazdasági és monitoring tevékenységekkel kapcsolatos eszközök szál-
lítása. 

Műszaki el-
lenőr 

Az infrastrukturális fejlesztések felügyelete. 
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A projektmenedzsment szervezet belső szakértőinek feladatait és kompetenciákat az alábbiakban 
részletezzük. 

A pénzügyi menedzsment feladatai és kompetenciái: 

 részt vesz a Támogatási Szerződés megkötésében; 

 gazdasági adminisztrációs folyamatok kialakítása, különös tekintettel a pénzügyi-, számviteli-, 
kontrolling folyamatokra; 

 ellátja az adott projekt részére elkülönített bankszámla kezelésével kapcsolatos ügyviteli felada-
tokat; 

 a támogatás felhasználás gyors és hatékony ellenőrizhetősége érdekében elkülönített pénzügyi 
nyilvántartási rendszert alakít ki; 

 ellátja, kezeli a projekt kiadási és bevételi előirányzatait mind a tervezés, mind a felhasználás 
folyamatában; 

 felügyeli a beruházás forrás-összetételét; 

 közreműködik a pénzügyi ütemterv és ellenőrzési jelentések készítésében és egyeztetésében, 
a Támogatási Szerződésben megfogalmazott pénzügyi adatszolgáltatásban a Támogató felé; 

 megszervezi a beruházás aktiválását; 

 közreműködik a beruházás megvalósításával kapcsolatos pénzügyi folyamatok hatályos jog-
szabályok szerinti pénzügyi ellenőrzések lebonyolításában; 

 nyomon követi a projekt költségeinek alakulását és gondoskodik a szükséges korrekciós intéz-
kedésekről; 

 részt vesz az ellenőrzéseken. 

A műszaki menedzsment feladatai és kompetenciái: 

 közreműködik a projekt végrehajtásához szükséges szerződések és megállapodások terveze-
tének előkészítésében; 

 a kivitelezési munkák során koordinációs feladatokat végez; 

 a kivitelezés során részt vesz a koordinációs egyeztetéseken. Érvényesíti a tulajdonos érdekeit. 

 folyamatosan irányítja, ellenőrzi a projekt műszaki vonatkozású feladatait; 

 közreműködik a beruházási program műszaki tartalmának és a kivitelezési ütemterv tervezeté-
nek megvalósításában;  

 folyamatos kapcsolatot tart a kivitelezővel, és előkészíti a kivitelezés során felmerülő Tulajdo-
nosi szintű döntéseket;  

 irányítja az ökológiai monitoring tevékenységet és részt vesz egyes monitoring tevékenységek 
kivitelezésében; 

 tartja a kapcsolatot az engedélyező hatósággal, szakhatóságokkal, s intézkedik az általuk előírt 
feladatok, elvégzéséről; 

 részt vesz a helyszíni ellenőrzések koordinálásában, felügyeletében; 

 ellenőrzi és beszámoltatja, felügyeli a kivitelezői munkálatokat; 

 közreműködik az üzemeltetéshez szükséges, végleges hatósági engedélyek beszerzésében; 

 a projekt végeztével részt vesz a projekt zárásával kapcsolatos feladatok ellátásában;  

 dokumentálja a műszaki teljesítés folyamatát, megőrzi a keletkezett dokumentumokat. 

A jogi szakértő feladatai és kompetenciái: 

 a projektre vonatkozó speciális jogi kötelezettségek ellátása; 

 támogatási és beszállítói szerződések előkészítése, megkötése; 

 a projekt előkészítése és megvalósítása során kialakuló jogi jellegű konfliktusok kezelése. Bár-
mely érintett fél részéről érkező igény esetén vizsgálat és jogi képviselet ellátása esetleges 
bírósági eljárásokban, kivéve nemzetközi hatóságok, bíróságok előtt, bizonyítási dokumentáci-
ókkal kapcsolatos eljárások kezdeményezése és lebonyolítása (igénybejelentések stb.), az 
érintett felek által előkészített tervezetek véleményezése; 

 a projekt során létrejövő szerződések véglegesítése, közreműködés a megkötött szerződések 
esetleges módosításában. 

A projektmenedzsment szervezet a projekt lebonyolításához szakértők közreműködését veszi 
igénybe a közbeszerzési szabályok alkalmazásával. A projektmenedzsment szervezet külső szak-
értőinek feladatait és kompetenciákat az alábbiakban részletezzük:  
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A belső ellenőr feladatai és kompetenciái: 

 összeállítja az éves ellenőrzési jelentést. 

A közbeszerzési szakértő feladatai és kompetenciái: 

 a szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása; 

 jogi szakértői tevékenység ellátása. 

A PR szakértő feladatai és kompetenciái: 

 a „KTK 2020” c. útmutatóban és arculati kézikönyvben az 500 millió Ft feletti támogatási ösz-
szegű infrastruktúra fejlesztési projektekre vonatkozó kötelező tájékoztatási kötelezettségek 
megvalósítása. 
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3. A HÁTTÉR BEMUTATÁSA ÉS A FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGLET SZAK-

POLITIKAI MEGALAPOZÁSA 

A fejezet kiegészítésre került azon tartalmi elemekkel, amelyek a Megvalósíthatósági Tanulmány 
útmutatóban követelményként megfogalmazásra kerültek, ugyanakkor a Projekt Megalapozó Ta-
nulmányban még nem szerepeltek. A Megvalósíthatósági Tanulmány jelen fejezetét az alábbi ki-
egészítések érintik: 

 kiegészítésre és bővítésre került a beavatkozási- és hatásterület természetföldrajzi bemutatása: 
az ökológiai adottságok részletezésre kerültek, a terület domborzati, geológiai és talajtani vi-
szonyai, vízrajzi adottságai, éghajlati és időjárási viszonyai bővebben kerültek kifejtésre (3.1.2. 
fejezet) 

 a társadalmi-gazdasági feltételek bemutatása jelentős mértékben kibővítésre került, a fejlesztés 
hatásterületét érintő gazdasági, turisztikai tevékenységek és infrastrukturális adottságok rész-
letesen ismertetésre kerültek, a terület általános infrastruktúrájának bemutatása helyett a feje-
zet a hatásterület természetvédelmi infrastruktúrájára irányul (3.1.3. fejezet); 

 a fejlesztés jogszabályi, szakpolitikai hátterének ismertetése (3.2.1. fejezet); 

 a terület kapcsán jelentkező problémák, illetve a kialakulásához vezető okok ismertetése kiegé-
szítésre került a problémák mennyiségi viszonyaival (3.2.3. fejezet); 

 az egyes problémák meghatározása kiegészítésre került a probléma által érintett védett és kö-
zösségi jelentőségű élőhelytípusok és fajok megnevezésével (3.2.3. fejezet). 

3.1. Érintett földrajzi terület bemutatása 

3.1.1.  A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek 

Az ország nyugati sarkában található fejlesztési terület a Kisalföld nagytájon belül a Győri -meden-
céhez tartozik, a Fertő-medence kistáj részét képezi. A Fertő tavat nyugatról és délről a Fertőmel-
léki-dombsor, illetve az Ikva-sík, keletről a Hanság határolja. 

A tervezett fejlesztések átfogóan érintik a Fertő tavat, elsősorban annak parti zónáját. A parti zóna 
jellemző élőhelyei a különböző gyepes élőhelyek (szikes gyepek, mocsárrétek, láprétek), a náda-
sok, őshonos fafajú cserjések, illetve ezek mozaikos előfordulásai. A beavatkozási területeken je-
lentős a tájidegen fafajú faállományok kiterjedése is. 

A projekt beavatkozási- illetve célterülete az alábbi települések közigazgatási területén talá lható: 
Sopron, Fertőrákos, Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak és Sarród. 

A fejlesztés a Fertő-Hanság Nemzeti Park országos jelentőségű védett természeti területén valósul 
meg, kisebb részben érint védelemre tervezett területet (Sopron 01559/122 hrsz.) Az érintett terü-
letek nagyrészt a HUFH20002 Fertő tó, kisebb részben a HUFH20003 Fertőmelléki-dombsor ki-
emelt jelentőségű természetmegőrzési területeken (Natura 2000) találhatóak. 

A célterületet és a beavatkozási területet részletesen bemutató terület-kimutatási táblázatot a 4. 
számú melléklet, a projekt területet, illetve a tervezett beavatkozásokat ábrázoló térképeket az 5. 
számú melléklet tartalmazza. 

Az érintett célterület a tervezett projektelemek szakértői becsléssel megállapított beavatkozási és 
hatásterületének összesítése alapján került megállapításra.  Az alábbiakban, táblázatos fomában is 
megadjuk, hogy az érintett célterület megállapítása az egyes projektelemek esetében milyen 
módzser szerint történt. 
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Az érintett célterületek megállapítása az egyes projektelemek esetében 

„A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó 
élőhely-fejlesztés” elnevezésű specifikus célkitűzéséhez illeszkedő projektelemek  

Gyepek helyreállítása és állapotjavítása Célterületnek azokat a környező területeket te-
kintettük, amelyeken konkrét beavatkozás nem 
történik, de a gyeprekonstrukciók azokra pozi-
tív hatással lesznek (pl. megszüntetésre kerül-
nek a forráspopulációnak minősülő özönnö-
vény állományok, így a fertőzés esélye csök-
ken)  

Vízkormányzó műtárgyak építése/cse-
réje/helyreállítása és az ökológiai vízigény 
kielé-gítéséhez szükséges árkok, csatornák 
rehabilitációja, vízelvezetés megszüntetése 

Célterületnek azokat a területeket tekintettük, 
amelyekre a vízkormányzás közvetlen vagy 
közvetett hatást gyakorol (pl. talajvízszint nö-
velése, vízelvezetés csökkentése) 

Japánkeserűfű irtása Célterületnek minősül minden jelenleg nem fer-
tőzött, de a faj számára potenciális élőhelyet 
biztosító terület. 

Illegális hulladéklerakók felszámolása, hasz-
nálaton kívüli épületek bontása 

Az illegális hulladéklerakók és vontandó épüle-
tek esetében elsősorban a közvetlen környeze-
tük tekinthető célterületnek. 

Fajmegőrzési intézkedések Az intézkedéssel érintett élőhelyek és közvet-
len környezetük, a ritka és karakterfajok vetése 
esetén fajok számára alkalmas összes gyepte-
rület (potenciális terjedési terület). 

A beavatkozások sikerességét és hatását 
vizsgáló kutatásokhoz beszerzendő eszkö-zök 

Teljes érintett Natura 2000 területre hatással 
van. 

Natura 2000 fenntartási terv Teljes érintett Natura 2000 területre hatással 
van. 

Alapállapot felmérés Teljes érintett Natura 2000 területre kiterjed. 

„A természetvédelmi terület-kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása” elnevezésű 
specifikus célkitűzéséhez illeszkedő projektelemek 

A természetvédelmi kezeléshez szükséges 
mezőgazdasági géppark fejlesztése 

Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő ösz-
szes termőföld, illetve nem épület elhelyezé-
sére és közlekedésre szolgáló kivett terület. 

A Hídi-major felújítása és a legeltetési infra-
struktúra fejlesztése 

A legeltetéssel érintett összes gyepre kiterjed a 
hatása, így azok mind célterületnek minősül-
nek. 

A kezeléshez szükséges mezőgazdasági föld-
utak felújítása 

Azon területek tekinthetők célterületnek, ame-
lyek megközelítését az érintett utak biztosítják. 

3.1.2.  A beavatkozási- és hatásterület természetföldrajzi bemutatása 

A Fertő-Hanság Nemzeti Parkot alkotó Fertő-táj, a Hanság, a Tóköz és a Répce-mente alkotta 
terület hazánk egyik legváltozatosabb természet és ember formálta vidéke. Geográfiai tekintetben 
itt találkozik egymással az Alföld és az Alpok, de a különböző klímahatások révén - kontinentális, 
szubmediterrán, alpin-dealpin – biogeográfiai határok találkozási helye is. Itt jött létre hazánk és 
Közép-Európa első, határokon átnyúló nemzeti parkja a korábbi Fertő-tavi és Hansági Tájvédelmi 
Körzet alapjain. 

A fejlesztés a nemzeti park ún. Fertő-táj területegységét érinti, mely magába foglalja a Fertő tavat, 
a körülötte elterülő, helyenként több kilométer széles nádast, a part mentén található szikes réteket, 
mocsár- és lápréteket, illetve a Fertőmelléki-dombsor egy részét. 
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A fejlesztés az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján kijelölt Natura 2000 területek közül a HUFH20002 Fertő, 
a HUFH20003 Fertőmelléki-dombsor kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeket, illetve a 
HUFH10001 Fertő különleges madárvédelmi területet érinti. 

Azonosító Név Teljes terület** 
Fejlesztéssel érin-

tett terület*** 

HUFH20002 Fertő 11 298,94 ha 11 308,5424 ha 

HUFH20003 Fertőmelléki-dombsor 2563,76 ha 8,8121 ha 

HUFH10001* Fertő 8696,59 ha 8697 ha 

Nem Natura 2000 terület   17,7745 ha 

Projektterület 11 335,129 ha 
*Területét teljes mértékben lefedi a HUF20002 Fertő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület  
** Natura 2000 adatbázis alapján 
*** Tulajdoni lapok alapján 

 

3.1.2.1. A beavatkozási- és hatásterület ökológiai adottságai 

A fejlesztésekkel érintett, térségre jellemző élőhelyeket és legfontosabb természeti értékeiket az 
alábbiakban ismertetjük. 

A Fertő tó magyar oldalának nagy része nádas mocsár. Az összefüggő mocsárvilágot csak a belső 
tavak, valamint a közlekedés céljára létrehozott vízi utak (csatornák) hálózata töri meg. A növény-
tani szempontból nem túlzottan változatos nádasok között, kisebb nagyobb foltokban gyékényes és 
telelősás állományok, a part menti területeken pedig magassásosok találhatók. A növényfajok közül 
a vízi gerincteleneket fogyasztó közönséges rence (Utricularia vulgaris) mellett a belső tavakon 
előforduló, hazánkban nagyon ritka, védett tengermelléki káka (Schoenoplectus litoralis) emeljük 
ki. A viszonylag szegény növényvilág azonban rendkívül gazdag állatvilágnak biztosít élőhelyet.  

A több száz gerinctelen faj közül a lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis), a díszes légivadász 
(Coenagrion ornatum) vagy a rejtett életmódot fojtató farkos állaspók (Tetragnatha reimoseri) emel-
hető ki. Hazai és nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő a tó halfaunája. Az elmúlt évtizedek k u-
tatásai során 35 fajt mutattak ki a tóból, amelyek közül az inkább csak természetvédelmi jelentő-
ségű réti csík (Misgurnus fossilis) emelhető ki, de jelentős a horgászatot kedvelők számára érdekes 
nyurga ponty (Cyprinus carpio), compó (Tinca tinca), csuka (Esox lucius) és süllő (Sander 
lucioperca) állomány is. A tó kétéltű és hüllő állománya országos jelentőségű, békák, gőték, unkák, 
varangyok tízezrei fejlődnek a nádas mocsárban és vonulnak keresztül minden évben a fertő -parti 
közúton. 

Kétségtelen azonban, hogy a területen előforduló természeti értékek közül a leglátványosabb élő-
lények madarak. Kiemelkedik ezek közül a több mint 700 párral fészkelő nagy kócsag (Egretta 
alba), a százával költő nyári lúd (Anser anser) és a szintén nagy számban itt lévő vörös gém (Ardea 
purpurea). Rendszeres fészkelő a kanalasgém (Platalea leucordia), a bölömbika (Botaurus 
stellaris), az üstökös gém (Ardeola ralloides) és a törpegém (Ixobrychus minutus), az üstökös réce 
(Netta rufina), valamint a ritka cigányréce (Aythya nyroca) is. Nádi énekes madárfajok nagy szám-
ban vannak jelen, ezek közül a jelentősebbek a sitke (Acrocephalus melanopogon), a barkós cinege 
(Panurus biarmicus), a kékbegy (Luscinia svecica), a nádirigó (Acrocephalus arundinaceus), a nádi 
tücsökmadár (Locustella luscinioides) vagy a cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus). 

A Fertő jelentősége nemcsak a fészkelő madárvilág számára kiemelkedő. Madarak tízezreinek je-
lentős gyülekező helye a madárvonulás során. A tömegesen vonuló fajok közül csak néhányat em-
lítve, több tízezres csapatokban jelennek meg minden tavasszal és ősszel, enyhébb teleken át is 
telelve az ún. északi ludak (Anser albifrons, Anser fabalis stb.), őket a rétisasok (Haliaetus albicilla) 
követik északról. Vonulási időszakban böjti (Anas querquedula) és csörgő récék (Anas crecca) nagy 
tömegei gyülekeznek a vizeken, míg ősszel és télen a nádasokba akár százezres csapatokban 
húznak be az ott éjszakázó seregélyek (Sturnus vulgaris). 
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A Fertő-tó keleti partján található mélyebb fekvésű területek egykor a Fertő árterületei voltak. Való-
színűleg csak a vízrendezések után alakultak, a Fertő szikes vizével összeköttetésben lévő talaj-
víznek köszönhetően, szikes pusztává. A sótartalom koncentrációjától függően szikes növényfajok 
fordulnak elő ezeken az élőhelyeken, mint például a sziksófű (Salicornia prostrata) a sziki útifű 
(Plantago maritima), sziki üröm (Artemisia maritima) és tengerparti kígyófű (Triglochin maritimum), 
a sziki budavirág (Spergularia salina) vagy a réteket szeptemberben tízezres állományával lila sző-
nyegé varázsoló sziki őszirózsa (Aster tripolium ssp. pannonicus). Külön érdemes megemlíteni a 
fokozottan védett a pókbangót (Ophrys sphegodes), amelynek mintegy 1000 töves állománya él itt. 

Gazdag a szikes puszta állatvilága is. A védett szongáriai cselőpók (Lycosa singoriensis) mellett 
jelentős állománya él itt az ürgének (Spermophillus citellus). A füves élőhelyek közé ékelődve több, 
időszakos vízborítású, sekély vizes, részben szikes tó is található (Cikes, Borsodi, Nyéki szállás, 
Paprét), amelyek az 1990 óta folyó vizes élőhely-rekonstrukciók eredményeképp alakultak ki. A 600 
hektáron megvalósult élőhely-rekonstrukció a Fertő tó egykori áradásai után visszamaradó 
tocsógos, sekély vizes területeket próbálja helyettesíteni, amelyek a szabályozások után megszűn-
tek. 

A sekély tavak kétségkívül a nemzeti park leginkább látogatott területeit jelentik, hiszen a nyílt te-
rületnek köszönhetően, az ott lévő kilátókból, a változatos madárvilág nagyon jól tanulmányozható. 
Nemritkán egyszerre 40-50 faj figyelhető meg, szinte az év bármely szakában. A sekély – átlagban 
csupán 30-40 cm-es vízzel rendelkező, nyár végére kiszáradó –tavak fontos gyülekező, vonuló, 
táplálkozó, fészkelő, vagy éppen éjszakázó helyei a különböző madárfajoknak. Az ún. parti mada-
rak mellett nagy számban láthatók a különböző récefajok, de a gémek és a kócsagok is kijárnak a 
nádasból táplálkozni. Csupán néhány fajt kiragadva a megfigyelhető fajokból, jellemző a gulipán 
(Recurvirostra avocetta), a gólyatöcs (Himantopus himantopus), a nagy goda (Limosa limosa), a 
bíbic (Vanellus vanellus), a piroslábú cankó (Tringa totanus), a pajzsos cankó (Phylonaphus 
pugnax), a tavi cankó (Tringa stagnatilis), a szürke cankó (Tringa nebularia), az apró partfutó 
(Calidris minuta), a havasi partfutó (Calidris alpina), a havasi lile (Charadrius morinellus), a nagy 
póling (Numenius arquata), a dankasirály (Larus ridibundus), a szerecsensirály (Larus 
melanocephalus), a kanalas réce (Anas clypeata), a kerceréce (Bucephala clangula), a szárcsa 
(Fulica atra) és a kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis) előfordulása. 

A tó déli és nyugati partján láp- és mocsárrétek alkotnak átmeneti zónát a Fertőmelléki-dombsor 
felé. A vegetációs időszak jelentős részében üde-nedves (tavasszal gyakran vízállásos, de nyárra 
kiszáradó), nem tőzegesedő talajú magas füvű rétek. Állományaik régóta jelen vannak a területen, 
de a tájhasználati módok és a vízellátottság mértékétől függően területfoglalásuk és kiterjedésük 
sokat változott. A mocsárrétek főleg az egykor kiterjedt kékperjés és üde láprétek helyén jöttek 
létre, azok kiszáradása és felülvetése, túllegeltetése vagy nem megfelelő kaszálása nyomán. A 
fentieken kívül valószínűleg vannak kisebb, eredetileg is mocsárréti jellegű állományok. A réteken 
a jellemző mocsárréti társulásalkotók mellett megfigyelhetők a láprétek túlélő fajai is (pl. Molinia 
coerulea, Serratula tinctoria). A mocsárrétek ma is változásban vannak, melynek két mozgatója a 
kaszálás/legeltetés (intenzitása, módja), valamint az általános szárazodás, talajvízszint -süllyedés. 
A korábban megehetősen intenzíven művelt gyepeket (felülvetett, műtrágyázott) a rendszerváltás 
után részben felhagyták, a mélyebb fekvésű szántókkal együtt.  

A láprétek közül kiemelkedő értéket képvisel a Kistómalmi láprét. Egyedül itt él hazánkban a foko-
zottan védett „rovarevő” lápi hízóka és a sápadt ujjaskosbor (Dactylorhiza ochroleuca), de előfordul 
a hazánkban csak néhány helyen előforduló, hagymaburok kosbor (Liparis loeseli) is. A mindössze 
három hektáros területen kimutatott 19 faj közül megemlíthetjük még a posvány kakastaréjt 
(Pedicularis palustris), a mocsári nőszőfüvet (Epipactis palustris) vagy a fehér májvirágot 
(Parnassia palustris), amelynek több ezres állománya él itt. 

A fejlesztés közösségi jelentőségű természeti értékek helyzetére gyakorol t hatását bemutató táb-
lázatot a 6. számú melléklet tartalmazza.  

3.1.2.2. A beavatkozási- és hatásterület domborzati, geológiai és talajtani 
viszonyai, vízrajzi adottságok, éghajlati és időjárási viszonyok bemutatása 

Éghajlat 
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Mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz éghajlatú terület. A térségben a napfénytartam éves ösz-
szege eléri az 1950 órát, a nyári évnegyed sokéves átlagban 760 óra körüli, a téli pedig 180 óra 
körüli napsütést kap. 

Hőmérséklet 

A régióban az évi középhőmérséklet 10,0°C körüli, a vegetációs időszak sokévi átlaga 16,0°C. A 
fagymentes időszak a területen április 20. és október 20. közé esik, átlagosan 185 napon át tart. 
Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok és minimumok sokévi átlaga: 33,0°C ill. -15,5°C. A tér-
ségben (az országos tendenciákkal összhangban) az év leghidegebb hónapja a január (- 0,7°C-os 
havi középhőmérsékleti értékkel), a legmelegebb pedig a július (20,2°C-os havi középhőmérséklet-
tel). Bár jelentős az évről-évre változékonyság, a hőmérséklet emelkedő tendenciája a térségben 
az utóbbi 50 évben egyértelműen kimutatható. 

 
 

1. ábra:  Havi középhőmérséklet változása 

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 

2. ábra:  Évi középhőmérsékletek változása 

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 

Csapadékviszonyok 

A térség az ország közepesen csapadékos régiói közé tartozik. A legtöbb csapadék nyáron hullik, 
azon belül is május, június és július a régió legcsapadékosabb hónapjai, a csapadékhozamban 
emellett egy késő őszi, novemberi másodmaximum figyelhető meg. Az évi csapadékösszeg kb. 
590-630 mm, ebből 350-360 mm eső hullik a vegetációs időszakban. A hótakarós napok átlagos 
száma 40-42 nap, az átlagos maximális hóvastagság 26 cm körüli. 

 

  

3. ábra:  Havi csapadékösszegek változása 

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 

4. ábra:  Évi csapadékösszegek változása 

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 

Mivel a magyarországi csapadékviszonyokat nagy időbeli változékonyság jellemzi, a nagy ingado-
zások miatt még hosszabb időszak alatt is nehéz meghatározni a csapadék idősorában esetleg 
megtalálható trendet. A 20. század utolsó pár éve csapadékosabb volt a térségben, ez azonban 
nem változtat azon a megfigyelésen, hogy az aszályhajlam az elmúlt száz évben növekedett, és az 
éves csapadékösszeg 1951-2000 között is csökkentő tendenciát mutat. 

Szélviszonyok 

A területen az uralkodó szélirány az északnyugati, az átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s fölötti.  

Vízrajz 
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A Fertő-tó vízmérlegét még ma sem ismerjük kellő pontossággal. Ennek oka, hogy a felszín alatti 
hozzáfolyások mérése nem megoldott, sőt egyes feltételezések szerint a kavicstakaró keresztül a 
tómedernek a Dunával is van kapcsolata. 

A tónak két jelentős felszíni hozzáfolyása van, az osztrák Vulka és a magyarországi Rákos -patak 
(Fertőrákos). A víz elvezetését a Hanság-főcsatorna segítségével oldják meg. A mesterséges víz-
szabályozásnak meglehetősen sok szempontot figyelembe kell vennie. Magas vízállást követel a 
vízi sport, a hajózás, a természetvédelem és a halászat, viszont amikor fel lehetne tölteni a tavat 
(téli hónapok), a nádaratók számára a minél alacsonyabb vízszint az előnyös. 

 

5. ábra:  A vizsgált terület vízrajza 

A part menti települések védelmére és a termőterület növelése érdekében megépített Körgát elzárja 
a víz útját az áradások idején. A tótól nyert területek a sós üledék miatt, gyengén szikesen.  

A szárazföldet sűrű csatornahálózat szövi át, a nádasban pedig hosszanti- és övcsatornák húzód-
nak. A hosszanti csatornák a szárazföldről a tómederbe vezetik a vizet, míg a nádasban lévők a 
nádaratók és a halászok közlekedését segítik. A mintegy 240 km hosszúságú csatornahálózat nagy 
része a karbantartás hiánya miatt már nem járható. Fontos még megemlíteni a természetvédelem 
szempontjából jelentős belső tavakat, amelyek a vonuló madarak százezreinek nyújtanak pihenő-
helyet. Az iszapos, opalizáló vízű nyílt tótól nádassal elzárt tavak vize barna vagy fekete (a hu-
muszsavak miatt) színű. A vizsgált terület vízrajzi áttekintő térképét a 5. ábrán mutatjuk be.  

Talajviszonyok 

A vizsgált terület belső, víz borította részeit síkláp talajok borítják, amelyek nagy része kifelé ha-
ladva már kiszáradó, jellegtelen, telkesített típus. Jelentős a különböző öntés - és réti talajok része-
sedése, magasabb térszíneken (Balf és Fertőrákos térségében) pedig a barna erdőtalajok is meg-
találhatók. A vízhatás alatt álló területeken jellemző folyamat a szikesedés, amely főleg 
szolonyeces típusú (réti szolonyec talajok), s legerősebben Fertőújlak térségében érvényesül. Meg-
jegyzendő, hogy a szikesedés itt zömmel másodlagosan, a lecsapolások következtében jelentkezik. 
Az osztrák Tószögben megfigyelhető ősi szoloncsákos szikesekhez hasonlóak a magyar oldalon 
nincsenek. 



 

Megvalósíthatósági tanulmány 

A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése 

 

 31 

 

6. ábra:  A vizsgált terület talajviszonyai 
Forrás: Agrotopo (MTA TAKI) 

3.1.2.3. Tájtörténeti összefoglaló 

Az I. katonai felmérés térképe szerint (1783) a tó nyílt vízfelszíne a mainál többszörösen nagyobb 
volt, az akkori fertői települések a tó partján, vagy ahhoz közel helyezkedtek el. A Fertő a Pomogy 
– Fertőd közötti sávon hidrológiailag és élőhelyek tekintetében is összefüggött a Hanság meden-
céjével (bár a két település közötti töltés már ekkor megvolt). A tó partján többfelé nádasok alakultak 
ki, valamint többfelé (pl. Fertőrákos alatt, vagy Fertőújlak helyén) legeltetett vagy kaszált rétek vol-
tak, ezek paramétereit azonban a térképről nehéz megállapítani, mert valószínűleg a vízmélység 
fluktuálásával rendszeresen változtak. A 18. század végétől a tó többször kiszáradt, a fenéken és 
partokon szikes rét-szikfok jellegű társulások alakultak ki. Fás növényzet a Fertőn gyakorlatilag 
nem volt, a peremi erdők helyén már ekkor szőlők helyezkedtek el, és majdnem a nádas -vízzel 
borított szintekig behúzódtak. Az elkészült a Körgát a Fertő-tó növekvő vízszintjétől védte a földe-
ket. A kiszárított földeken próbálkoztak szántással-vetéssel, de az erősen szikes területeken gyor-
san felhagytak a műveléssel és helyette kaszálóként, illetve legelőként hasznosították. 

A II. katonai felmérés (1860-as évek) már csökkentő tófelszínt mutat, a falvak alatt nádasok, ka-
szálók, legelők, sőt kisebb szántók is voltak. A Fertő több nádszigetet ábrázol a térkép. A nem 
sokkal későbbi III. katonai térkép (1870-es évek) már nagyobb szárazulatokat mutat, hiszen a tó 
néhány évvel korábban teljesen kiszáradt (1868-72). A tómeder szárazon lévő területein legelők és 
kaszálók váltakoztak. A következő években a víz szintje lényegesen nem változott, majd a vízszint 
némileg rendeződött, de az eredeti (1700-es évekbeli) mértéket később már nem érte el, a déli 
tómeder pedig a századfordulótól kezdve fokozatosan elnádasodott, a magyar térfélen kisebb nyílt 
tófelület, valamint nádas sávok közötti tó-zárványok alakultak ki. A 19. század végétől több terv 
készült a Fertő-tó teljes lecsapolására, de ezek nem valósultak meg. Ezzel együtt megásták a hosz-
szanti és övcsatornák jelentős részét, megkezdődhetett a tóparti földek kiszárítása. A nádban több 
száz kilométer hosszú csatornahálózatot alakítottak ki a halászok és a nádaratók mozgásának 
megkönnyítésére. Az 1950-re, a már tekintélyes méretű nádast elkezdték aratni, kezdetben kézzel, 
majd gépesítve. A jelenleg használt Seiga típusú gépek több helyen a nád ritkulását ok ozták. 

Jelenleg a tó közvetlen környéke a nagyrészt a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság kezelésé-
ben van. Az igazgatóság több élőhelyrekonstrukciós tervet valósított meg. A gyepes és mocsaras 
területeken kaszáló és legeltető jellegű művelés folytatnak.  

A fontosabb élőhelyek, élőhely-csoportok története 
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Nádasok, télisásosok: A nádasok a terület legnagyobb kiterjedésű természetes vegetációtípusát 
alkotják. Egykor nagyobb kiterjedésben fordultak elő, a lecsapolások kezdete előtt a tőzegesedő 
nádasok és télisásosok egészen a többletvízhatás alatt álló területek széléig érhettek. Megjegy-
zendő, hogy a Fertő utóbbi 80 évben bekövetkező feltöltődése, elnádasodása viszont növelte ará-
nyukat, bár ez nagyrészt természetes folyamatnak tekinthető. Ugyancsak előretört a  nád a külön-
böző nedves rétek és magassásosok helyén.  

Lápi zsombékosok, magassásosok, szikes mocsarak, csatornák: A homogén Juncus maritimus-
állományok valószínűleg másodlagosan, a kiterjedt legeltetésnek köszönhetően alakultak ki. A 
magassásosoknak néhány másodlagos foltja ismert. Kiszáradásakor a Calamagrostis epigeios, il-
letve (ritkán) a Solidago spp. törhet elő. Szikes mocsarak taposott nádasokban, legelők mély folt-
jain, ill. az élőhelyrekonstrukciók elárasztásain alakul ki. 

Láprétek, mocsárrétek: A nádas-télisásos övezeten kívül szegélyszerűen kívül akár még néhány 
évtizede is kiterjedt állományaik voltak a jó vízellátottság és a korábbi extenzív rétgazdálkodás 
termékeként, feltöréssel és kiszárítással legtöbbjüket tönkretették, illetve 1990 után számos  gyep 
kaszálása abbamaradt, ezek magaskórósodtak, cserjésedtek, főleg a nyugati parton összefüggő 
cserjés állományok alakultak ki. 

Szikes gyepek: Egykor nedvesebb társulások (nádasok, mocsarak, lápi élőhelyek) helyén, a több 
évszázados tájrendező tevékenység hatására létrejött, főleg tájképi és állattani szempontból fontos 
élőhelyek, amelye Sarród térségében összpontosulnak. Aktuális állapotuk az éves vízviszonyoktól 
és a legeltetés intenzitásától függ. Ha hosszabb ideig elmarad legeltetésük, a nedvesebb részeken 
nádasodás, máshol magaskórósodás indul meg, fordított esetben (erős legeltetés esetén) a szikes 
rétek, sőt vakszik irányába tolódik. 

Másodlagos fátlan élőhelyek: Legjellemzőbbek az egykori szántók visszagyepesítése vagy spontán 
visszagyepesedése során létrejött, s ma legeltetett vagy kaszált jellegtelen gyepek. Egy részük 
viszonylag fiatal parlag. Más részük többek között regenerálódott üde vagy nedves gyep, amely 
általában a mocsárrétek felé közelít. 

Nyílt vízfelület, hínártársulásokkal: Eredetileg is nyílt tófelszín, amelynek a nádasok expanziója és 
visszahúzódása évtizedes léptékben is jelentősen csökkenthette vagy növelte a kiterjedését.  

Fás társulások: A terület nagy része eredetileg fátlan higrofil társulásokkal borított. Nagyobb erdők 
csak a Fertőmelléki-dombsor peremén voltak, feltehetően cseres-tölgyes társulások, amelyeket 
már a 18. századra jórészt felemésztett a gyep- és szántógazdálkodás, valamint a szőlőművelés. 
Ezen kívül a tó déli partján, a nem túl nedves és nem szikes élőhelyeken keményfás ligeterdők 
állhattak, ezeknek azonban már a 18. század végén sem volt nyomuk. A jelenlegi fás növényzet a 
vizsgált területen néhány Fertőrákos melletti tölgyes folt kivételével mind a szekunder szukcesszió 
fiatal terméke. 

3.1.3. Az országra/régióra/fejlesztési hatásterületre jellemző, a projekt 
szempontjából lényeges társadalmi és gazdasági háttér bemutatása 

3.1.3.1. A fejlesztés hatásterületének társadalmi és népességi jellemzői 

A fejlesztéssel érintett terület Győr-Moson-Sopron megye Soproni Járásához tartozik. A fejlesztés 
beavatkozási- illetve célterülete az alábbi települések közigazgatási területét érinti: Sopron, Fertő-
rákos, Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak és Sarród. 

A térség már a római korban lakott volt (Scarbantia), ma hazánk egyik legsűrűbben lakott területei 
(212 fő /km2) közé tartozik. A térség legnagyobb települése Sopron korán a polgárosodás útjára 
lépett, 1277-ben IV. László király szabad királyi város címet adományozott neki. A kereskedelem 
és ipar mellett jelentős volt mindig a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, szőlőtermelés (Soproni Bor-
vidék) és a halászat (Fertő tó) szerepe. 

Az érintett települések lakosságszámának változása (2011-2015) Forrás: KSH 
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Település 
Terület 
(km2) 

Lakónépesség 
(2011), fő 

Lakónépesség 
(2015), fő 

Változás 
(2011-2015) 

Fertőboz 14 258 310 52 

Fertőhomok 13 638 696 58 

Fertőrákos 22 2 144 2 260 116 

Fertőszéplak 22 1 318 1 312 -6 

Hegykő 27 1 405 1 588 183 

Hidegség 17 383 384 1 

Sarród 40 1 175 1 032 -143 

Sopron 169 61 390 61 780 390 

Összesen 324 68 711 69 362 651 

Az elmúlt évtizedekben a mezőgazdaság folyamatosan háttérbe szorult és elsősorban a szolgáltató 
szektor játszik jelentős szerepet a gazdaságban. A kisparaszti gazdálkodás és a háztáji állattartás 
gyakorlatilag megszűnt. A mezőgazdaságban, beleértve a szőlő és gyümölcstermesztést is a kézi 
munkaerő biztosítása a legnagyobb probléma, hiszen a hazai vállalkozások az közeli osztrák gaz-
dák által fizetett bérekkel szemben nem tudnak versenyezni. A természetvédelmi szempontból je-
lentős gyepek hasznosítását ma csaknem kizárólag a természetvédelem biztosítja.  

3.1.3.2. A fejlesztés hatásterületét érintő gazdasági, turisztikai tevékenységek és 
infrastrukturális adottságai 

A fejezetben a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságnak a fejlesztés hatásterületére (Fertő-táj) 
jellemző területhasználatait, meglévő és tervezett gazdasági tevékenységeit, ökoturisztikai szolgál-
tatásait, továbbá a tervezett fejlesztés által közvetlenül érintett terület infrastrukturális viszonyait 
mutatjuk be. 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság gazdasági és turisztikai tevékenységei, infrastruk-
turális adottságai a Fertő-táj területén 

Állattartás, génmegőrzés: 

Az állattartási tevékenysége keretében az Igazgatóság a Hídi-major telephelyen az alábbi táblázat-
ban rögzített állatállományokkal rendelkezik. 

Meglévő és tervezett állatállomány nagysága a Hídi-major telephelyen  

Faj Fajta 

2018 2021 

Összes 
egyedszám 

(db) 

Génbanki 
állomány 

(db) 

Összes 
egyedszám 

(db) 

Génbanki 
állomány 

(db) 

Hídi-major 

szarvasmarha magyar szürke marha 600 340 550 330 

bivaly magyar házi bivaly 120 35 120 35 

racka juh  684 217 605 2017 

Forrás: FHNPI - Hosszú távú természetvédelmi vagyonkezelési terv 2017-2026. 

 

 

Halgazdálkodás: 

A NÉBIH Földművelésügyi Igazgatósága hivatalból indult eljárás alapján 2016. február 29. napján 
különleges rendeltetésű halgazdálkodási vízterületnek nyilvánította 3 természetes tavunkat (Fehér 
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tó, Barbacsi tó, Fertő tó). A minisztérium ezen vízterületeket 2016. március 1-től 2030. december 
30-ig Igazgatóságunk vagyonkezelésébe adta. A NÉBIH Igazgatóság határozatát a halgazdálko-
dási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának szabályairól szóló 44/2015. (VII.28.) FM 
rendelet értelmében hozta. A vagyonkezelő, mint a halgazdálkodási jog gyakorlója köteles  

a) a halgazdálkodás tervben előírtak szerint a halállományokat telepítésekkel szinten tartani és 

fejleszteni, 

b) az őshonos halfajok és vad típusú fajták, más őshonos hasznos víziállatok állományát védeni, 

szükség szerint az eltűnt őshonos halfajokat, halállományokat visszatelepíteni. 

c) a vízi életközösség biológiai sokféleségét fenntartani, 

d) a vízi élőhelyeket és a természeti környezetet megóvni, 

e) a halászati őrzést és a halvédelmet hatékonyan működtetni, 

f) a halgazdálkodási vízterületen elhelyezkedő vízi létesítmények rendeltetésszerű üzemelteté-

séhez fűződő vízgazdálkodási szempontok figyelembevételére, és  

g) az egyéb társadalmi és gazdasági közérdeket figyelembe venni. 

Természetvédelmi feladatok: 

 A halgazdálkodási vízterület megközelítésének eseti vagy állandó korlátozása vagy a horgá-

szat, halászat időben, illetve térben való korlátozása szükséges valamely kimagasló termé-

szeti érték megóvásának, fenntartásának érdekében. 

 A halgazdálkodási vízterületen a haltelepítés végzése, korlátozása vagy tilalma szükséges 

valamely kimagasló természeti érték védelme miatt.  

 A halgazdálkodási vízterület érintetlensége megőrzendő őshonos veszélyeztetett halfajok, il-

letve más hasznos víziállat élőhelye, különös tekintettel a fokozottan védett fajokra és a kö-

zösségi jelentőségű fajokra is.  

 A halgazdálkodási vízterület természetes állapotú, ökológiai szempontból különlegesen sérü-

lékeny képet mutat, ezért a védelem az elsődleges feladat. 

 A halgazdálkodási vízterület az őshonos veszélyeztetett halak, illetve más hasznos víziállatok 

vándorlásában különleges jelentőséggel bír, ezért ennek biztosítása szükséges. 

 A halgazdálkodási vízterületről kipusztult őshonos halfaj, illetve más hasznos víziállat eredmé-

nyes visszatelepítése érdekében szükséges biztosítani a terület zavartalanságát. 

 A halgazdálkodásra jogosult Vagyonkezelő – ha a Hhvtv. másképp nem rendelkezik – az e 

törvény végrehajtására kiadott, a halgazdálkodás és halvédelem egyes szabályainak megálla-

pításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben meghatározott halgazdálkodási tevékeny-

séget maga köteles elvégezni.  

Fertő tó (víztérkód 08-045-1-1) 

Különleges rendeltetésű halgazdálkodási vízterület melynek 2/3-a fokozottan védett. 

Fokozott védelem alatt álló vízterületeken nincs halászati hasznosítás, itt a nádas területek és a 
belső tavak, öblök mint madár és vidra élőhelyek zavartalanságának biztosítása az elsődleges ter-
mészetvédelmi célkitűzés. Csak a Fertőrákosi öböl és azzal összefüggő mintegy 500 hektárnyi víz-
területen van horgászati lehetőség. A halászati hasznosítás törvényi megszüntetése óta jelentősen 
javultak a horgászok fogási lehetőségei ezt a szóbeli visszajelzések is igazolják. A horgászható 
vízfelületekre napi és éves magyar és német nyelvű területi jegyeket bocsátunk ki, amelyeket hor-
gász szaküzleteken, horgászegyesületeken keresztül bizományosi megállapodás keretében és sa-
ját árusításban terjesztünk. Ezek éves bevétele fedezi a halgazdálkodási vízterületekre fordított 
kiadásainkat. (haltelepítés, horgászjegyek nyomdaköltsége).  

Alkalmankénti halászati kutatási tevékenység zajlik a területen , ami a halállomány változásának 
nyomon követéséhez szükséges. Különös tekintettel a harcsa állomány változására.  A halállomány 
pótlására a halászati üzemtervnek megfelelően kerül sor, ennek keretében évente 150 kg csuka 
ivadékot 100 kg süllő ivadékot és 50q pontyot telepítünk.   
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Nádgazdálkodás: 

A Fertő tavon korábban jelentős nádaratási tevékenység folyt, de az utóbbi években folyamatosan 
csökken az aratott területek aránya. Az igazgatóság vagyonkezelésében a fokozottan védett náda-
sok vannak, a külső zóna az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében van. Igaz-
gatóságunk vagyonkezelésében 2 498,90 ha nádas van. Ebből 1 910 ha az a terület, ami a Fertő-
tó natúrzónájában a Fertő belső területén található. Ebből a területből egy kis hányadot a Fertő-tavi 
Nádgazdasági Vállalat hosszú éveken keresztül aratott, mivel a tulajdoni lapon nádaratási joga volt 
bejegyezve. Ezt a jogot törvény alapján törölték az ingatlan-nyilvántartásból, de a Vállalat ezt meg-
fellebbezte. A tó feltöltődésének lassítása érdekében  és vízminőségvédelmi szempontból a nád-
aratás helyenként kívánatos lehet, de kerülni kell az ún. „csemegézést”, azaz kizárólag a sűrű, jó 
minőségű nádasok aratását. A nagy távolságok miatt a tó jelentős részén kérdéses az aratás gaz-
daságossága. Természetvédelmi és vízminőségvédelmi okokból a kezelő szervezetek régóta egy 
egységes nádaratási terv kidolgozását javasolják, azonban eddig erre a folyamatban lévő eljárások 
miatt nem került sor. 

Jelenleg a Fertő tó parti nádasaiból, valamint a Tóközben Barbacsi tó, Fehértó tó nádasaiból van 
lehetőség nádat nyerni. A következő táblázat mutatja az aratható területeket. Sopron, Hegykő, Sar-
ród 3 éves szerződés van lábon álló nád eladására. Fehértó, Barbacs tervezett értékesítés, ami a 
következő évben realizálódni fog. 

Községhatár Terület (ha) 

Sopron 25 

Hegykő 12 

Sarród 30 

Összesen: 67 

 

Az aratás minden esetben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Természetvédelmi Fő-
osztálya hatósági engedélyével történik a következő feltételekkel:  

 Február 15. határidőig az aratást be kell fejezni és valamennyi terültről ideértve védett terüle-

teket is, teljesen le kell takarítani a learatott nádat, valamint a szemetet el kell szállítani. A te-

rületet hulladékmentesen kell hátrahagyni.  

 A fokozottan védett területre csak az engedélyes és az alkalmazásában álló személyek, ill. a 

tulajdonában, használatában álló gépjárművek hajthatnak be, kizárólag az aratási időszakban, 

munkavégzés céljából.  

 Az aratógépeket a nádasban nem lehet javítani, tankolni. 

 A learatott nád kötözéséhez csak kenderkötél, vagy más természetes alapanyagból készült, 

lebomló kötél alkalmazható. 

 Az aratás közben az aratógépeken esetlegesen bekövetkező haváriáról (pl.: a hidraulikus 

rendszer meghibásodása) a természetvédelmi hatóságot, valamint az illetékes nemzeti park 

igazgatóságot haladéktalanul értesíteni kell az eset helyének pontos megjelölésével. A hely-

színen tartózkodó dolgozóknak minden elvárható módon meg kell kísérelniük az okozott kár 

mértékének csökkentését. Ennek módjára ki kell képezni a gépvezetőket. Az esetleges szeny-

nyeződés eltávolítása a szennyeződést előidéző feladata.  

 Az aratáshoz területkímélő nádaratógép, valamint kézi és kisgépes technológia alkalmazható. 

 A területet teljes egészében le kell aratni. „Csemegéző aratás”, amikor a legsűrűbb, legjobb 

műszaki tulajdonságú zárt nádas foltokat kiaratják és a kiritkult részeket fent hagyják, tilos. 

 A terület maximum 20%-a maradhat aratatlan. 

 Az aratás során legalább 10 cm magas tarlót kell hagyni. 

 A fokozottan védett területeken hulladékként keletkező biomassza tárolása tilos. 

 A nádas állományok égetése tilos. 
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 A náddepóniák elhelyezését egyeztetni kell az illetékes nemzeti park őrkerület vezetőjével. 

Erdőgazdálkodás: 

Az Igazgatóság a Fertő-Hanság Nemzeti Park, Szigetközi Tájvédelmi Körzet, Soproni Tájvédelmi Körzet 
és a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területén folytat erdőgazdálkodási tevékenységet. Az Igazgatóság 
vagyonkezelésében 1 208,68 ha erdő található az egyéb fásított területek mellett. Az erdőrészletek 28 
községhatárban helyezkednek el. Az állományok összetétele a termőhelynek megfelelően változatos. 
A tevékenységet az erdészeti hatóság által készített erdőtervek szerint végezzük. 

A Fertő-táj területét érintően a saját vagyonkezelésben lévő erdőterület 86,5 ha. Az állományok zöme 
akác, nemesnyár, cseres és mézgás égeres alkotta természetszerű erdő. Az Igazgatóság fő feladata 
az ültetvények átalakítása, illetve a természetszerű állományok megőrzése, az állományszerkezet javí-
tása. 

A mezőgazdasági géppark műszaki állapota: 

A 2000-2005 időszakban beszerzett gépek jelentő mértékben elhasználódtak, üzemben tartásuk jelen-
tős karbantartási és pótlási költségekkel terheli az Igazgatóság költségvetését. Ezen gépek cseréje, 
működésből történő kivonásuk a területkezelési tevékenység költséghatékony módon történő ellátása, 
optimalizálása szempontjából elengedhetetlen. 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság mezőgazdasági gépparkjának jelenlegi állapota 

Sorszám Tárgyi eszköz Menny. Gyárt.év/tipus Telephely 

1 LM 430 gémes rakodógép 1 1999/New Holland Lászlómajor 

2 New H. TL 90 traktor 1 2000/New Holland Lászlómajor 

3 New Holland TM 150 DT 1 2001/New Holland Lászlómajor 

4 New H. 790 szecskázó 1 2001/New Holland Lászlómajor 

5 Heng.bálázó Class R.66 1 2003/Claas Lászlómajor 

6 Amazone D940 S.33.vető 1 2005 Lászlómajor 

7 Claas L.880 Profi rendképző 1 2005/Claas Lászlómajor 

8 Claas Liner 1550 rendképző 1 2002/Claas Lászlómajor 

9 New Holland 110-90 DT trakt. 1 2004/New Holland Lászlómajor 

10 Lely Splendimo TN fűkasza 1 2004/Lely Lászlómajor 

11 Juh válogató karám 1 2002/A Lászlómajor 

12 Állatmérleg 1 2002/A Lászlómajor 

13 Bálaszáll.pótkocsi BS-6 2 2005 Lászlómajor 

14 Mg.pótkocsi "DK 130" 1 1999/Fliegel Lászlómajor 

15 Claas R.160 vont.heng.bálázó 1 2005/Claas Lászlómajor 

16 Claas Corto 310 N fűkasza 1 2005/Claas Lászlómajor 

17 Villanypásztor Turbomax 2 2002/A. Lászlómajor 

18 Villanypásztor Ranger A 30 5 2000/A Lászlómajor 

19 Szarvasm.válogató karám 1 2006 Lászlómajor 

20 Válogató karám szm. 1 2003 Lászlómajor 

21 Ferro Flex földkavics kanál 1 2006 Lászlómajor 

22 Körbálás szénaetető 1 2001 Lászlómajor 

23 Hengeres bálázó Claas R.66 1 2001 Lászlómajor 

24 New H.LM 435A tel.rak.gép 1 2006/New H. Lászlómajor 

25 Bálaszállító pótkocsi 1 2005 Lászlómajor 

26 Villanypásztor 5 2000 Lászlómajor 

27 New Holland TD90D traktor 1 2006 Lászlómajor 

28 Faucheux P 120 Homlokrak. 1 2003 Lászlómajor 

29 Terménydaráló 1 2001 Lászlómajor 

30 Itatóvályú 1 2006 Lászlómajor 
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Sorszám Tárgyi eszköz Menny. Gyárt.év/tipus Telephely 

31 Mobil válogató karám 1 2001 Lászlómajor 

32 Terménykanál 1 2008 Lászlómajor 

33 Marhaitató 1 2005 Lászlómajor 

34 Krokodil villa Ferro Flex 1 2006 Lászlómajor 

35 Permetező AM 180 1 2002/AM Lászlómajor 

36 FS 300 aljnöv.tisztító 1 2002/FS Lipót 

37 Land Rover D.terepjáró 1 2002/L.R. Sarród 

38 Motoros fűnyírógép MTD 1 2000/MTD Öntésmajor 

39 STIHL FS 400 motoroskasza 1 2000/STIHL Sarród 

40 Motorfűrész  STIHL 036 1 2000/STIHL Sarród 

41 Villanypásztor H021SMART 1 2008 Sarród 

42 New Holland TS 135 A mg.traktor 1 2005/New. H. Lászlómajor 

43 Fagymentes itató 3 2003 Lászlómajor 

44 Vízszivattyú FS 45 TL 1 2003 Dél-Hanság 

45 Motoroskasza STIHL FS 400 1 2001/STIHL Sarród 

46 Motorfűrész STIHL 036 1 2001/STIHL Fehértó 

47 WILD TC 1000 elektr.mérőállomás 1 2001/W. Sarród 

48 Ford Ranger tehergépk. JKW-440 1 2004/Ford Sarród 

49 Claas S. 3150 dobos mellső f.kasza 1 2006 Lászlómajor 

50 New Holland TVT 170 DT traktor 1 2006 Lászlómajor 

51 KRÓNE BIG M II. fűkaszáló traktor 1 2007 Lászlómajor 

52 STIHL FS 400 motoroskasza 1 2007 Lászlómajor 

53 STIHL FS 400 motoroskasza 1 2007 Lászlómajor 

54 STIHL MS 361 motorfűrész 1 2007 Lászlómajor 

55 STIHL MS 460 motorfűrész 1 2007 Lászlómajor 

56 MTD fűnyíró traktor 1 2008 Kócsagvár 

57 MTD fűnyíró és hótolólapát 1 2008 Fertőújlak 

58 Villanypásztor 1 2009 Lászlómajor 

59 Valtra MG vontató T 131 1 2009 Lászlómajor 

60 SEPPI szárzúzó 222DT 1 2009 Lászlómajor 

61 Villanypásztor rugós kapufogóval 1 2009 Lászlómajor 

62 STIHL MS 460 motorfűrész 1 2009 Lászlómajor 

63 STIHL MS 460 motorfűrész 1 2009 Lászlómajor 

64 GPS JUNO terepi adatgyűjtő 1 2009 Lászlómajor 

65 STIHL FS 550 motoroskasza 1 2009 Lászlómajor 

66 STIHL FS 450 mot.aljnöv.tisztító 1 2009 Lászlómajor 

67 Seprőgép Tuchel LKM-230 1 2010 Lászlómajor 

68 Vontatott gréder 1 2010 Lászlómajor 

69 Villanypásztor kerítés 1 2010 Lászlómajor 

70 Álllatszállító pótkocsi 1 2010 Lászlómajor 

71 Digitális vadmegfigyelő kamera 1 2011 Lászlómajor 

72 Claas Corto 310 n dobos fűkasza 1 2011 Lászlómajor 

73 Komplett szm. Válogató karám 1 2011 Lászlómajor 

74 Szárzúzó BVZ-170E 1 2011 Lászlómajor 

75 Claas Corto 310 n dobos fűkasza 1 2011 Lászlómajor 

76 Trágyavilla 1 2011 Lászlómajor 

77 Villanypásztor PowerProfi Digital 1 2011 Lászlómajor 
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Sorszám Tárgyi eszköz Menny. Gyárt.év/tipus Telephely 

78 Hidrot HPK-P 220 háromp.függ.padkakasza 1 2011 Lászlómajor 

79 Datamars leolvasó/chipp/ 1 2011 Lászlómajor 

80 Homlokkasza 1 2011 Lászlómajor 

81 Makita láncfűrész 1 2011 Lászlómajor 

82 STIHL FS 400 motoroskasza 1 2011 Lászlómajor 

83 STIHL MS 260 motorfűrész 1 2011 Lászlómajor 

84 STIHL FS 400 motoroskasza 1 2011 Lászlómajor 

85 Fűkasza Makita 1 2012 Lászlómajor 

86 Motorfűrész STIHL 036 1 2012 Lászlómajor 

87 Ford Ranger tehergépk.MAM 454 1 2012 Lászlómajor 

88 Önitató 3 2012 Lászlómajor 

89 Fűnyíró 1 2012 Lászlómajor 

90 Itató 1 2012 Lászlómajor 

91 STIHL motorfűrész, fűkasza 4 2012 Lászlómajor 

92 Villanypásztor 1 2012 Lászlómajor 

93 Önitató 1 2013 Lászlómajor 

94 Önitató+fagymentes vízcsap 1 2013 Lászlómajor 

95 Tárcsa Fradisc 4000 1 2013 Lászlómajor 

96 Talajlazító Fralaz 3K 1 2013 Lászlómajor 

97 Bálaszállító pótkocsi 1 2013 Lászlómajor 

98 HIDROT rézsűkasza 1 2013 Lászlómajor 

99 Ágvágó adapter 1 2013 Lászlómajor 

100 Úszó-karbantartó munkagép 1 2013 Lászlómajor 

101 Önitató 1 2013 Lászlómajor 

102 Önitató 3 2013 Lászlómajor 

103 MAKITA fűkasza 1 2013 Lászlómajor 

104 MAKITA fűkasza 1 2013 Lászlómajor 

105 MAKITA fűkasza 1 2013 Lászlómajor 

106 HIDROT 220 rézsűkasza 1 2013 Lászlómajor 

107 Hengeres bálamegfogó 1 2013 Lászlómajor 

108 Önjáró rézsűkasza 1 2013 Lászlómajor 

109 Karám 1 2013 Lászlómajor 

110 Karám+fémkapu 1 2013 Lászlómajor 

111 Motorfűrész 1 2014 Lászlómajor 

112 Itató 1 2014 Lászlómajor 

113 Itató 1 2014 Lászlómajor 

114 NH. TS mezőgazdasági vontató 1 2014 Lászlómajor 

115 NH.7635 mezőgazdasági vontató 1 2014 Lászlómajor 

116 Áramfejlesztő Honda 1 2014 Lászlómajor 

117 Napelemes itató 1 2014 Lászlómajor 

118 Karám 1 2014 Lászlómajor 

119 Önjáró mulcs. Vágó 1 2014 Lászlómajor 

120 Szárzúzó 1 2014 Lászlómajor 

121 NH.mg.vontató 1 2014 Lászlómajor 

122 Rézsűkasza 1 2014 Lászlómajor 

123 Hevederes bálázó 1 2014 Lászlómajor 

124 Hevederes bálázó 1 2014 Lászlómajor 
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Sorszám Tárgyi eszköz Menny. Gyárt.év/tipus Telephely 

125 Karám 1 2015 Lászlómajor 

126 Önitató 2 2015 Lászlómajor 

127 Állati hulladékgyűjtő 2 2015 Lászlómajor 

128 Napelemtartó állvány 1 2015 Lászlómajor 

129 Hengerbála etető 20 2015 Lászlómajor 

130 Napelemes szivattyú 3 2015 Lászlómajor 

131 Villanypásztor 2 2015 Lászlómajor 

132 Itatóvályú 12 2015 Lászlómajor 

133 Bozótvágó 1 2015 Lászlómajor 

134 Magassági sövényvágó 1 2015 Lászlómajor 

135 Sövényvágó 1 2015 Lászlómajor 

136 Napelemes itató 1 2015 Lászlómajor 

137 Ágvágógép 1 2015 Lászlómajor 

138 Áramfejlesztő Honda 1 2015 Lászlómajor 

139 Köszörűgép 1 2015 Lászlómajor 

140 Hengerbála etető keret 100 2016 Lászlómajor 

141 Szegélyvágó 1 2016 Lászlómajor 

142 Fűnyíró, lombfúvó-szívógép 1 2016 Lászlómajor 

143 Kompakt rakodógép 1 2016 Lászlómajor 

144 Trágyavilla 1 2016 Lászlómajor 

145 Rakodókanál 1 2016 Lászlómajor 

146 Fúró, csavarozógép 1 2016 Lászlómajor 

147 Villanypásztor 1 2016 Lászlómajor 

148 Villanypásztor 1 2016 Lászlómajor 

149 Állatkezelő kaloda 1 2017 Hidi-major 

150 Állatmérleg 1 2017 Hidi-major 

 

Ökoturizmus: 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ökoturizmussal kapcsolatos tevékenységei az alábbiak: 

 természetvédelmi látogatóközpontok és bemutatóhelyek fenntartása és működtetése ismeret-
terjesztő, oktatási és turisztikai céllal (Sarródon a Kócsagvár, és Sarród-Lászlómajorban be-
mutató majorság, Fertőújlakon a Csapody István Természetiskola, Öntésmajorban a Hanság 
élővilága kiállítás (az egyes látogatóközpontok és bemutatóhelyek turisztikai kínálatát részle-
tesen az alábbiakban ismertetjük); 

 ökoturisztikai programok biztosítása csoportos és egyéni látogatóknak: kenutúrák, szolárhajós 
túrák, vezetett buszos és gyalogos, lovas kocsis és kerékpáros túrák, madármegfigyelő prog-
ramok, erdei iskolai és óvodai programok, valamint nyári táborok szervezése (az egyes prog-
ramok kínálatát részletesebben ugyancsak az alábbiakban ismertetjük); 

 aktív szerepvállalás komplex ökoturisztikai célzatú térségfejlesztési programokban, így pl. ke-
rékpárutak és egyéb hálózati turisztikai infrastrukturális beruházások (pl. tanösvények) koor-
dinálása, szervezése a különböző védett területek térségében. 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai kínálata: 

 Természetvédelmi látogatóközpontok és bemutatóhelyek: 

o Kócsagvár: a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság igazgatási központja, a sarródi Kó-
csagvár, amelyben információs iroda és ajándékbolt is üzemel, ahol a nemzeti parkot fel-
kereső csoportok, nem csak tájékoztatást kérhetnek, de program-, szállás- és kerékpár 
igénylésre is lehetőségük van. Az ajándékboltban a nemzeti park, illetve a helyi termelők 
folyamatosan bővülő kínálatából vásárolhatnak a látogatók. Az épületben természet- és 
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környezetvédelmi témájú kiállítások látogathatók az egész évben, illetve egy 40 fő befo-
gadására alkalmas előadóterem is megtalálható. Az épület körül tanösvény került kialakí-
tásra (Kócsagvári Természetismereti Ösvény); 

o Látogatóközpont és Bemutató Majorság Lászlómajorban: kiállító termeiben a tájra egykor 
jellemző hagyományos gazdálkodási formákkal, az állattenyésztéshez kapcsolódó és 
mára már elfeledett régi magyar mesterségekkel ismerkedhetnek meg a látogatók képi- 
és tárgyi emlékekkel gazdagon kiegészítve, magyarázva. A terület hátulsó részén kapott 
helyett a régi magyar háziállatfajtákat bemutató karámsor. Itt olyan ismert és kevésbé 
ismert jószágok láthatók, mint a magyar szürke szarvasmarha, a házi bivaly, a racka juh, 
a cikta juh, a tejelő cigája, a mangalica és a magyar baromfifajták egyedei. A 
látogatóközpont épületegyüttesében egy max. 110 főt befogadó konferenciaterem, a 
Fertő-táj és a Hanság természetvédelem-történeti kiállítása és a főépületek közötti füves 
téren játszótér várja a látogatókat. Rendszeresek itt a sok látogatót vonzó, fesztiváljellegű 
nagyrendezvények (pl. Dunántúli Magyar Szürkemarha Bikavásár, Múzeumok Éjszakája, 
természetvédelmi jeles napokhoz köthető közönségrendezvények, régi mesterség-
bemutatók stb.); 

o Csapody István Természetiskola: a Fertőújlakon elhelyezkedő épület a környezeti nevelés 
bázishelye. A minősített erdei iskolai központ változatos erdei iskolai programokkal, 
bemutató foglalkozásokkal, előadásokkal/témanapokkal, kézműves foglalkozásokkal, 
természetismereti vetélkedőkkel és természetismereti nyári táborokkal várja az érdeklődő 
iskolákat, szakköröket, diákokat. Az épületben szálláshely is működik, valamint a táj 
természeti értékeit bemutató interaktív kiállítás várja a látogatókat. 

o Hanság élővilága kiállítás, Öntésmajor: az épületben a hansági emberek által gyakorolt 
mesterségeket, valamint a terület flóráját és faunáját bemutató interaktív kiállítás működik, 
az épület körüli udvaron a hansági gazdasági vasút idejéből megmaradt és megmentett 
mozdonyok és vagonok mellett régi gőzgépeket láthat az érdeklődő. 

 Szálláshely biztosítása a nemzeti parki látogatók számára: a Kócsagvárban 10 szoba és 40 
férőhely, a Csapody István Természetiskolában 11 szoba és 42 férőhely áll a látogatók ren-
delkezésére. 

 Ökoturisztikai programok biztosítása csoportos és egyéni látogatóknak: 

o Kenutúra és szolárhajós túra a Fertő tó nádasában: 6 km-es kenutúra, illetve szolárhajós 
túra, amely a nádasok, a csatornák és a nádasba záródott belső tavak élővilágát mutatja 
be (csak nemzeti parkos túravezetővel, vezetett túrákon látogatható); 

o Vezetett túrák a nemzeti parkban: buszos és gyalogos, lovas kocsis, vagy kerékpáros 
túrák, amelyek tartalmazzák a madármegfigyelést, a régi háziállatok bemutatását, 
valamint az ürge lest, illetve a Hanság nehezen megközelíthető helyeinek élővilágát 
bemutató vezetett túra terepjáróval; 

 Kerékpárkölcsönzés biztosítása a Kócsgvárban és a Csapody István Természetiskolában: a 
kerékpárokkal az egész tó biztonságosan körbekerekezhető. A Fertő tó körüli kerékpárút 
hossza kb. 120 km, amelynek magyarországi szakaszai 2015-ben kerültek teljeskörűen 
megújításra. 
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A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság látogatóközpontjai és bemutatóhelyei 

 
Forrás: Google Maps 

A. Fertő tavi vízi ökoturisztikai köz-
pont 
(Sopron-Balf és Fertőrákos között, 
 tervezett fejlesztés helyszíne) 

B. Kócsagvár 
(Sarród, igazgatási- és látogató-
központ) 

C. Lászlómajor 
(Sarród, bemutató majorság) 

D. Csapody István Természetiskola 
(Fertőújlak) 

E. Hanság élővilága kiállítás 
(Öntésmajor) 

3.2. A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése 

E fejezet keretében elsőként a tervezett fejlesztés jogszabályi, szakpolitikai kereteit ismertetjük, 
majd a projekt céljainak illeszkedését vizsgáljuk a térségi fejlesztési tervekhez, stratégiákhoz, végül 
az egyes projektelemek bontásában mutatjuk be a megvalósítani tervezett fejlesztési elemek 
indokoltságát. 

3.2.1. A fejlesztés jogszabályi, szakpolitikai háttere 

A fejlesztésre vonatkozó speciális jogszabályok gyűjteményét az alábbi felsorolás tartalmazza:  

 1996. évi LIII. tv. A természet védelméről 

 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről 

 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 

 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

 71/2015 (III. 30.) kormányrendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

 269/2007 (X. 18.) kormányrendelet - NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának 
földhasználatának szabályairól 

 128/2007 (X. 31.) kormányrendelet - FVM rendelet, NATURA 2000 gyepterületeken történő 
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás 

 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet - az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről 

Az Európai Unió által létrehozott NATURA 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, 
amely a közösségi jelentőségű természetes élőhely típusok, vadon élő állat - és növényfajok 
védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező 
természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. 2004-ben lépett életbe 
hazánkban a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet, amely tartalmazza a magyarországi NATURA 2000 
hálózat területeire vonatkozó szabályokat. 

A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex fejlesztésére irányuló tevékenységek közép- és 
hosszú távon várhatóan hozzájárulhatnak az élőhelyek ökológiai állapotának javulásához, ezáltal 
az érintett védett, illetve közösségi jelentőségű növény- és állatfajok állományainak erősödése is 
előrejelezhető. A projekt céljai, így hozzájárulnak az Európai Unió Madárvédelmi Irányelv 
(79/409/EGK) és az Élőhelyvédelmi Irányelv (43/92/EGK), valamint a Bonni Egyezmény és a Berni 
Egyezmény fő célkitűzéseinek teljesítéséhez. 
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A tervezett csatorna- és meder rekonstrukciók a Fertő-táj víztestei ökológiai állapotának javulásá-
hoz is hozzájárulnak, így a tervezett intézkedések összhangban vannak az EU Vízkeret Irányelv 
legfőbb célkitűzésével, miszerint az Európai Unió tagállamaiban jó állapotba kell hozni minden fel-
színi és felszín alatti vizet, és fenntarthatóvá kell tenni a jó állapotot.  

3.2.2. Illeszkedés a térségi fejlesztési tervekhez, stratégiákhoz 

A projekt céljai az alábbiakban felsorolt térségi fejlesztési koncepciókhoz és stratégiákhoz illesz-
kednek. A projekt céljainak illeszkedését a releváns hazai és nemzetközi szakpolitikai tervekhez, 
illetve a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programhoz a 4.3. fejezet tartalmazza.  

Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 2014 

A megyei területfejlesztési program 4. prioritása a környezet megújítására, a kultúra támogatására, 
és az életminőség javítására irányul. A prioritás keretében tervezett intézkedések egyike a környe-
zeti adottságok és a környezeti potenciál jobb hasznosítását, illetve a táj értékmegóvását célozza 
összhangban jelen projekt célkitűzéseivel. 

3.2.3. A jelenlegi probléma bemutatása, kialakulásához vezető okok ismertetése 

A Fertő tó és környezetében található védett területek, illetve Natura 2000 élőhelyek ökológiai álla-
pota nem mutat egységes képet, nagy arányban találunk rossz ökológiai állapotban lévő területeket. 
A Fertő-táj élőhelyeit terhelő főbb problémákat az alábbiakban ismertetjük.  

1. A több funkciójú csatornahálózat nem megfelelő állapota 

A Fertő parti zónájában kialakított csatornarendszer elsősorban a magasabb területekről 
lefolyó csapadékvizek gyors elvezetését, illetve a gyepek víztelenítését szolgálja. A több 
száz kilométernyi csatornahálózat karbantartása a fő csatornák kivételével elmaradt, a mű-
tárgyak többsége rossz állapotban van. A csatornarendszer egyes helyeken vízbőséget 
okoz, így a szükséges természetvédelmi kezelések nem végezhetők el, míg máshol a gye-
pek kiszáradásához vezet, így a mocsárrétek között egykor megtalálható láprét foltok szinte 
teljesen megszűntek. A belvízelvezető csatornák egy része felhasználható a gyepek ökoló-
giai vízigényének kielégítésére (elsősorban vízvisszatartással) és halmentes kétéltű 
szaporodóhelyek kialakítására. 

A Csárda-csatorna part oldali vége, a Csempész-csatorna és a Négyméteres csatorna a 
korábbi Fertő tavi nádas rekonstrukciók (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0012) során nem ke-
rült megkotrása, így a friss víz ezeken a szakaszokon nem jut be a nádas belső területeire. 
A friss víz hiányában a nádas belső területein oxigénhiányos állapotok alakulhatnak ki, ami 
a nádas pusztulásához vezet. 

2. Kezeletlen gyepek gyorsuló szukcessziója 

A Fertő tó körüli gyepeken egykor hat termelőszövetkezet és egy állami gazdaság műkö-
dött. A rendszerváltozást és a privatizációt követően a gyepgazdálkodás gyakorlatilag meg-
szűnt a térségben, azt a természetvédelmi kezelés részeként a nemzeti park élesztette újjá. 
A jelenleg kezeletlen gyepeken a természetes szukcesszió miatt meginduló nádasodást, 
cserjésedést (Cornus sanguinea, Salix cinerea), erdősödést (Salix alba, Populus nigra, 
Populus alba, Quercus robur, Juglans regia) a fásszárú özönnövények, elsősorban az ame-
rikai kőris és az ezüstfa agresszív terjedése erősítette. A parti zónában több mint 300 hektár 
egykori gyep vagy felhagyott szántó található, amely megfelelő kezeléssel mocsárrétté, il-
letve facsoportokkal tagolt mocsárrétté alakítható. 

3. Özönnövények térnyerése 

A Fertő tó körüli szikes gyepeken elsősorban a keskenylevelű ezüstfa terjedése okoz prob-
lémát. A fajt a XIX. században díszfaként telepítették a környékre, majd mezővédő fasorok 
cserjeszintjeként ültették. A gyökérzetről, illetve magról terjedő faj a szikes gyepek gyors 
degradációját okozza. Az ezüstfa gyakorlatilag mindenhol jelen van a területen, az erősen 
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fertőzött (borítás>60%) területek kiterjedése ugyanakkor az elmúlt 25 év beavatkozásainak 
köszönhetően alacsony (30-50 ha). 
A déli, illetve a keleti parton a magas aranyvessző  terjed a felhagyott gyepeken és szántó-
kon, de az elmúlt években megjelent a selyemkóró is (6-8 ismert előfordulás). Utóbbi faj 
jelenleg nem okoz természetvédelmi problémát, de megelőző intézkedések hiányában gyor-
san kolonizálhatja a szárazabb gyepeket. 
A nedvesebb gyepeken is agresszíven terjed a keskenylevelű ezüstfa , az amerikai kőris és 
helyenként a bálványfa. A fajokról részletes felméréssel jelenleg nem rendelkezünk, a fer-
tőzött területek kiterjedését 200-250 hektárra becsüljük, ennek mintegy 30%-a tekinthető 
erősen fertőzöttnek. Egyes területeken a közönséges dió terjedése okoz problémát.  
Az utak mentén, illegális hulladéklerakókon jelentős állományai élnek a japánkeserűfűnek, 
illetve a települések közelében több kivadulása található az álkörmösnek. Utóbbi fajok kez-
dődő inváziója (15-20 előfordulási hely) megelőző intézkedésekkel még kezelhető.  

4. Ritka és veszélyeztetett fajok visszaszorulása 

A Fertő parton, jelentős részben a korábbi intenzív művelésnek (felülvetés, műtrágyázás) 
és a víztelenítésnek köszönhetően a gyepek eljellegtelenedtek, kétszikűekben szegények, 
gyakran karakterfajok hiányoznak. E fajok (pl. Serratula tinctoria, Cirsium canum, Salvia 
pratensis, Carex flacca, Carex tomentosa, Thalictum lucidum) visszatelepedése 
természetes úton rendkívül lassan következik be, mesterségesen azonban a folyamat 
felgyorsítható. 
A lápi póc az egykori Fertő-Hanság medencének elterjedt faja volt, mára rendkívüli 
mértékben megritkult, visszaszorult, sok helyről – így magáról a Fertőről is – kipusztult. 
Gyenge versenyképessége csak speciális, lápi élőhelyeken teszi lehetővé fennmaradását, 
ahol más, erősebb kompetíciós képességgel rendelkező hal fajok nem szorítják ki. Hazai 
fennmaradását az agresszíven terjedő amúrgéb is veszélyezteti, szerencsére régiónkban 
ez a faj nem tűnt még fel, de más dunántúli területekre eljutott már. 
A törpeszender gyakori fajnak sosem volt mondható, pontos élőhelyi  igényei kellőképpen 
nem ismertek, csak tápnövénye (Epilobium fajok – füzikék, derécék, valamint az adventív 
ligetszépe) és egyes előfordulási helyei ismertek. A Fertő térségében szórványosan, de 
rendszeresen megfigyelhető. Tenyésző helyei között xeroterm lejtők (Fertőrákos) és mezofil 
gyepek, illetve bükkös vágástéri növényzet (Őrség, Zala) egyaránt szerepelnek. 
A karcsú pásztorbotmoha szerepel az Európai Unió élőhelyvédelmi irányelveinek a 
fajlistáján, a 2. mellékletben. Az 1995-ös Európai Moha Vörös Könyvben a kevéssé ismert 
(K) kategóriában van. Korábban hazánkban 10 populációja volt ismert. Annak ellenére, 
hogy az ország egyes helyein (pl. Őrség) tömeges előfordulásai is voltak (Szőce, Vendvidék 
– Pócs Tamás in verb.), eddig nem sikerült a többszöri ellenőrzések során újra megtalálni 
egyetlen populációját sem, így a Magyar Moha Vörös Listán az adathiányos -eltűnt (DD-va) 
kategóriában tartjuk nyilván. A soproni Kistómalmi láp a Fertő-Hanság Nemzeti Park 
természetvédelmi kezelései (elsősorban kaszálás) hatására újra megfelelőnek tűnik a faj 
számára. 
A magyar tarsza fertői állományát 2006-ban fedezték fel. A kis területen, egymástól 
elszigetelten előforduló szubpopulációk rendkívül sérülékenyek, akár egy rosszul/rosszkor 
megvalósított kaszálás is az állomány eltűnéséhez vezethet.   

5. Mezőgazdasági utak rossz állapota 

A természetvédelmi kezelési feladatok ellátásához, valamint a projekt élőhelyfejlesztési 
elemeinek megvalósításához szükséges mezőgazdasági utak egy része rossz állapotú. 
Jelenleg csak rossz hatékonysággal és komoly többletráfordítással vehetők igénybe a 
kezelési feladatok és a fejlesztési tervek megvalósításához.  

6. Legeltetési infrastruktúra fejlesztésének szükségessége 

A védett és közösségi jelentőségű gyepterületek fenntartásának jelentős részét legeltetés-
sel (magyar szürkemarha, bivaly, rackajuh) oldja meg az FHNPI. A területek kezelésének 
javításához, valamint az állatállomány tartási feltételeinek optimalizálásához a meglévő ál-
lattartási infrastruktúra fejlesztése szükséges. 
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7. Élőhelykezeléshez szükséges mezőgazdasági géppark hatékonyságnövelésének 
szükségessége 

A természetvédelmi kezelési tervben meghatározott kezelési feladatok ellátását a Fertő -
tájon mintegy 5 425 ha nagyságú területen végzi az Igazgatóság. Ennek része az élőhely 
rekonstrukciós területek töltéseinek, árkainak karbantartása, a védett területeken termő 
széna és a kezelési céllal eltávolítandó szerves anyag betakarítása, a fajtafenntartó állat-
tenyésztésben tartott háziállatok takarmányozása, a természetvédelmi területek megköze-
líthetőségét és kezelhetőségét lehetővé tevő, kezelésünkben álló utak és egyéb műtárgyak 
karbantartása. A feladatok hatékony és a természetvédelmi érdekekhez igazított ellátása 
érdekében szükséges a meglévő géppark kiegészítése, bővítése.  

1. táblázat:  A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő területek művelési 
ág szerinti megoszlása a célterületen  

Művelési ág Kiterjedés (ha) Alrészletek száma 

erdő  78,6573 40 

fásított terület  44,6398 57 

gyümölcsös  0,3958 3 

kivett 1708,563 767 

legelő  1000,495 116 

nádas  6385,022 202 

rét  1133,31 254 

szántó  898,1775 429 

szőlő  84,4683 111 

Összesen 11333,73 1979 

 

A fejlesztés közösségi jelentőségű természeti értékek természetvédelmi helyzetére gyakorolt 
hatását bemutató táblázatot a 6. számú melléklet tartalmazza. 
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4. A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA 

A fejezet kiegészítésre került azon tartalmi elemekkel, amelyek a Megvalósíthatósági Tanulmány 
útmutatóban követelményként megfogalmazásra kerültek, ugyanakkor a Projekt Megalapozó Ta-
nulmányban még nem szerepeltek. A projektfejlesztés során pontosítottuk a kötelező indikátorok 
mennyiségi adatait. A Megvalósíthatósági Tanulmány jelen fejezetét az alábbi kiegészítések , vál-
tozások érintik: 

 az egyes projektelemek céljainak meghatározása kiegészítésre került a megcélzott védett és 
közösségi jelentőségű élőhelytípusok és fajok megnevezésével, ezeket ugyanakkor nem e fe-
jezetben, hanem a projekt környezeti hatásainak bemutatására irányuló 6.2. fejezetben ismer-
tetjük részletesen; 

 a projekt céljai illeszkedésének bemutatása a releváns szakpolitikai tervekhez, stratégiákhoz 
(4.3. fejezet); 

 a jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe a Támogatási Szerződésben 
rögzített 11326,1974 hektárról 11 335,129 hektárra növekedett. A növekedés oka, hogy a Meg-
valósíthatósági Tanulmány készítése során a területkimutatási táblázat ellenőrzésre és felül-
vizsgálatra került, az időközben történt ingatlan-nyilvántartási változások átvezetésre, a kima-
radt helyrajzi számok pótolásra, korábbi táblázat elírásai javításra kerültek. 

4.1. A projekt célrendszerének bemutatása 

A projekt átfogó célja: 

„A Fertő-táj védett, illetve Natura 2000 élőhelyei ökológiai állapotának javítása élőhely fej-
lesztési és területkezelési tevékenységek megvalósítása által.”  

A fejlesztés eredményeként a kedvezőtlen természetvédelmi helyzetű közösségi jelentőségű fajok 
és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének javulásához szükséges ökológiai feltételek adot-
tak lesznek, a megcélzott fajok és élőhelytípusok helyzete az értékelés egyes paraméterei tekinte-
tében hosszabb távon javul. 

Az alábbiakban a projekt konkrét céljait ismertetjük a KEHOP 4. prioritástengelye specifikus célki-
tűzéseinek bontásában. A tervezési területen található védett természeti területekre elfogadott és 
kihirdetett természetvédelmi kezelési terv nem áll rendelkezésre, így a tervezett beavatkozások 
illeszkedését egyrészt a HUFH20002 Fertő tó Natura 2000 terület fenntartási terve, illetve az egyéb 
tervek és stratégiák tekintetében vizsgáltuk. 

Az egyes projektelemek környezeti hatásainak bemutatását, illetve a projektelemek kapcsán meg-
célzott azon védett és közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok felsorolását, amelyek helyzete 
az értékelés egyes paraméterei tekintetében hosszabb távon javul, a  6.2. fejezet tartalmazza. 

4.1.1. „A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák 
helyreállítását célzó élőhely-fejlesztés” elnevezésű specifikus 
célkitűzéséhez illeszkedő projektelemek 

A fejlesztés hozzájárul a védett természeti területek, ill. a Natura 2000 területek közötti ökológiai 
koherencia növekedéséhez és szorosan kapcsolódik a térségben korábban megvalósított, illetve 
folyamatban lévő természetvédelmi célú élőhely fejlesztésekhez és fajmegőrzési programokhoz 
(LIFE13 NAT/HU/000183 RAPTORSPREYLIFE, KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0012). 

A projekt céljai a Fertő tó mentén megtalálható közösségi jelentőségű élőhelyek (91E0 Enyves éger 
(Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae), 6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei, 6410 Kékperjés láprétek 
és 1530 Pannon szikesek) természeti állapotának javítása, kiterjedésük növelése, a közösségi je-
lentőségű, valamint természetvédelmi oltalom alatt álló nádasokhoz, gyepekhez és vízhez kötött 
fajok szaporodási lehetőségeinek javítása. 

Mindez a fajok számára alkalmas élőhelyek kiterjedésének növelésével, illetve a veszélyeztető té-
nyezők hatásainak csökkentésével valósul meg. A meglévő, funkciójukat vesztett vízgazdálkodási 
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létesítmények átalakítása és új vízszabályozó műtárgyak építése történik a természetvédelmi cé-
loknak megfelelően. Megtörténik továbbá az élőhelyek természetességét növelő beavatkozások 
során a fás- és lágyszárú inváziós fajok irtása, cserjésedett gyepek helyreállítása. Kiemelt figyelmet 
szentelünk az illegális hulladéklerakók, továbbá a természetes szukcessziót és kezelést akadályozó 
mesterséges létesítmények felszámolására. 

1. Gyepek helyreállítása és állapotának javítása, a gyepeket tagoló árkok és útszegé-
lyek természetességének javítása 

A gyeprekonstrukciókra részletes beavatkozási terv készült, melynek keretében a szükséges 
beavatkozások és területi érintettségük pontosításra került. Az elvégzendő munkák területi el-
helyezkedésének megfelelő tagozódást az áttekinthetőség és a PMT-ben szereplő tervekkel 
való összehasonlíthatság érdekében megtartottuk. 
 

Természetvédelmi 
cél 

Déli és nyugati part Keleti part Dombsor 

PMT BT PMT BT PMT BT 

Gyep helyreállítása 
vagy állapotának javí-
tása 

337 268,03 123 0 2,36 2,36 

Gyepek közé ékelődő 
árokpart/útszegély ál-
lapotának javítása 

21,5 13,65 0 0   

Kialakult erdős-cser-
jés terület megőrzése 
és állapotának javí-
tása 

16,6 32,82 0 0   

Egyéb  0,29  0   

Összesen 375,1 314,79 123 0 2,36 2,36 

 

Déli és nyugati part 

Gyepek, nádasok és telelősásosok helyreállítása és állapotának javítása özönnövények, 
elsősorban amerikai kőris, ezüstfa, magas aranyvessző és zöld juhar irtásával, illetve ős-
honos cserje- és fafajok visszaszorításával 268,03 hektáron (PMT előzetes 337 ha). 

Gyepek közötti árkok és útszegélyek természetességi állapotának javítása az özönnövé-
nyek visszaszorításával 13,65 hektáron (PMT előzetes 21,5 ha). 

Őshonos fafajok dominálta spontán erdők természetességi állapotának javítása az özönnö-
vények visszaszorításával 32,89 hektáron (PMT előzetes 16,6 ha). 

Gyepek közötti árkok és útszegélyek, illetve őshonos fafajok dominálta spontán erdők ter-
mészetességi állapotának javítása fák és cserjék telepítésével 21,8 hektáron.  

 

Fertőmelléki dombsor 

A tevékenység keretében gyepek állapotának javítására kerül sor  fásszárú özönnövények 
irtásával, illetve őshonos cserje és fafajok visszaszorításával 2,36 hektáron. 

 

A tervezés során pontosan felmértük a feladatkiírásban szereplő beavatkozási területeket. Pon-
tosítottuk a szükséges beavatkozások műszaki tartalmát és területi kiterjedését. Az eredetileg 
tervezett beavatkozási területek kiterjedése az egyes projektelemek közti átfedéseket levonva 
501,41 ha volt. A tervezés során a beavatkozási terület 317,15 ha-ra csökkent. A csökkenést 
elsősorban az indokolja, hogy egyes részterületeken a részletes terepi felméréseket követően 
megállapítható volt, hogy a természetvédelmi célok eléréséhez más, illetve jelentősen több be-
avatkozás szükséges, így az eredetileg tervezett költségvetésből a munkák csak kisebb terüle-
ten valósíthatók meg. 
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2. Az ökológiai vízigény kielégítéséhez szükséges árkok, csatornák rehabilitációja, víz-
elvezetés megszüntetése 

A Fertő nádasok vízutánpótlásának biztosítása 

 A Csárdakapui főcsatorna (1016 m), a Csempész árok jobb (349 m) és bal (152 m) csa-

tornák rekonstrukciója (összesen 1 517 m, csatornák kotrása és a depónia megnyitása). 

Hidegségi láprétek és tó ökológiai célú vízgazdálkodásának kialakítása 

 Sekély (30-50 cm mély), nyílt vízfelület kialakítása a Hidegségi tó magassásos zónájá-

ban a lápi póc élőhelyek kiterjedésének növelése érdekében 

 Vízvisszatartó műtárgyak építése a Hidegségi Keleti csatornán a környező láprétek 

és a Hidegségi tó ökológiai vízigényének biztosítása érdekében (2 db)   

A Balfi rétek ökológiai célú vízgazdálkodásának kialakítása 

 Balfi övcsatorna vízvezetési funkciójának helyreállítása (3548 m)  
 Bozi mellékág vízvezetési funkciójának helyreállítása (665 m)  
 Új mellékág vízvezetési funkciójának helyreállítása (665 m) és bekapcsolása a Balfi 

rétek vízgazdálkodásába 
 Bozi övcsatorna torkolati műtárgy elzáró szerkezet beépítése  
 A Bozi övcsatorna 1+944 m szelvényében lévő áteresz cseréje és vízvisszatartást 

biztosító tiltó beépítése a felvízi oldalon  
 Tiltós átereszek (3 db) beépítése a Bozi övcsatornára, a Bozi mellékág és az Új 

mellékág torkolatához 

Fertő menti szikesek vízkormányzásának fejlesztése  

 Cikes leeresztő zsilip rekonstrukciója (a két műtárgy együtt teszi lehetővé a fokozot-
tan védett, Natura 2000 terület vízutánpótlását); 

 Sarród-Fertőújlak közút alatti áteresz cseréje (a két műtárgy együtt teszi lehetővé a 
fokozottan védett, Natura 2000 terület vízutánpótlását); 

 Borsodi-dűlő vízvisszatartását szolgáló elzárószerkezet létesítése a közút alatti át-
ereszen (a műtárgy segíti a fokozottan védett, Natura 2000 terület vízszinttartását);  

 Gázlók építése a Hidegségi útmenti Déli csatorna jobb parti mellékágain (3 db)  
 Földelzárás kialakítása a jobb parti Polder gát és Hidegségi út csatlakozásánál  

 Földelzárás kialakítása a Polder gát és 16-2 csatorna bal parti csatlakozásánál 

 Hidegségi út alatti átereszek elzárása  

 Áteresz beépítése a Hidegség útmenti Déli csatorna 1+680 m. szelvényében 
 

3. Japánkeserűfű irtása a teljes területen 

Pontszerű japánkeserűfű állományok irtása a teljes HUFH20002 Fertő tó kiemelt jelentő-
ségű természetmegőrzési területen. A cseh japánkeserűfű 19 foltban összesen 3151 m2-en 
fordul elő. A legnagyobb állomány kiterjedése 500 m2 (Fertőrákos).  

4. Hulladékelszállítás és területrendezés 

A területen található illegális hulladéklerakók felszámolása (29 helyszínen 305,55 m3). 

Használaton kívül épületek bontása (3 helyszínen 6 db) és a bontott anyag lerakóba szállí-
tása (250 m3). 

5. Fajmegőrzési intézkedések 

Lápi póc részére természetszerű ívatótó kialakítása a Hidegségi tőzegbányatónál  

Törpeszender (Proserpinus proserpina) állományai megerősítése a tápnövény előfordulási há-
lózatának sűrűbbé tételével. 



 

Megvalósíthatósági tanulmány 

A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése 

 

 48 

Eltűnt vagy megritkult mocsárréti karakterfajok (pl. Serratula tinctoria, Cirsium canum, 
Salvia pratensis, Carex flacca, Carex tomentosa, Thalictum lucidum ) telepítése üde gye-
pekbe. (100-2500 m2-es foltokban, összesen 1 hektáron). 

Karcsú pásztorbotmoha (Hamatocaulis vernicuosus) visszatelepítése a Kistómalmi láprétre. 

6. Natura 2000 fenntartási terv: 

A HUFH20002 Fertő tó kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenn-
tartási tervének elkészítése. 

7. Alapállapot felmérés a projekt előkészítés időszakában: 

A beavatkozások előtti állapot felmérése az élőhelyek és azon csoportok esetében, me-
lyekre a beavatkozsáok jelentős hatást gyakorolhatnak  

 Élőhelyek kiterjedésének és természetességének vizsgálata a beavatkozások előtt 
a teljes célterületen. 

 Özönnövények elterjedésének vizsgálata a beavatkozások előtt a teljes célterületen. 
 Élőhelyek természetességi állapotának előzetes részletes vizsgálata a beavatkozási 

területeken. 
 Lápi póc tenyészet előzetes vizsgálata (célfaj). 
 Magyar tarsza előzetes vizsgálata (potenciális hatásviselő). 
 Északi pocok előzetes vizsgálata (potenciális hatásviselő).  
 Fészkelő énekesmadarak előzetes vizsgálata a cserjeirtással érintett területeken.  

(potenciális hatásviselő). 
 Denevérek előzetes vizsgálata (potenciális hatásviselő). 

4.1.2. „A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása” 
elnevezésű specifikus célkitűzéséhez illeszkedő projektelemek 

Az Igazgatóság természetvédelmi kezelési feladatainak ellátásához szükséges fenntartható, kör-
nyezetbarát eszközpark és infrastrukturális háttér kialakítása, fejlesztése, az állattartás körülmé-
nyeinek javítása megkerülhetetlen feladatként jelentkezik. Az Igazgatóság saját kezelésben tartott 
földterületeinek természetvédelmi fenntartását szolgáló állatlétszám kialakítása, fenntartása, az op-
timális számú és méretű legelőkertek, az ezekhez vezető terelőutak, a minden legelőkertet érintő 
itatóhelyek kialakítása, vagyis a terület optimális legeltetési rendjének megvalósítása alapvető fon-
tosságú a területek kedvező természeti állapotának megőrzése érdekében. Az Igazgatóságnak a 
természetközeli (ökológiai) gazdálkodás példaértékű gyakorlati megvalósításával, a jelenleg is be-
töltött szerepét tovább erősítve, mintagazdaságként kell megjelennie mind a szakma szereplői, 
mind a külső szemlélők előtt – a pillanatnyi gazdasági haszon megszerzése soha nem mehet az 
ökológiai célok rovására. 

Fentiek alapján jelen projektben a ránk bízott területek lehető legjobb természetvédelmi kezelését 
biztosító infrastruktúra kialakítását tűztük ki célul. 

A fentebb vázolt célok elérésének elengedhetetlen feltétele, hogy a lehető legtöbb munkafolyamatot 
az igazgatóság saját tulajdonában és használatában lévő erő- és munkagépekkel tudja elvégezni, 
vállalkozói bérmunkát csak az úgy gazdaságosabban megoldható, illetve a kampány jellegű mun-
kákra (szántóföldi termény betakarítás, szállítás, állatállomány tömeges mozgatása, özönnövények 
visszaszorítása stb.) kelljen igénybe venni. 

A nagy gépekkel nem megközelíthető területeket kezelését kézi eszközökkel lehet csak biztosítani 
(motorfűrész, bozótvágó). A célterületek tagoltsága miatt (30 km-es körzetben Fertőrákostól Fertő-
újlakig helyezkednek el) azok eléréséhez a dolgozók és eszközök szállítására egy 5 -6 személyes 
pick-up beszerzése indokolt. 
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A Hídi-major felújítása - tenyésztési központ kialakítása - a természetközeli gazdálkodást lehetővé 
tevő állatállomány legjobb kezelését, a fajtafenntartó, génmegőrző tenyésztés feltételeinek biztosí-
tását szolgálja. A beruházás során ezen funkciók elláthatóságát kell megoldani, ezek megteremtése 
történik meg. 

Az élőhelyfejlesztések és a beavatkozások sikerességét és hatását vizsgáló kutatások megvalósí-
tásához, valamint a természetvédelmi kezeléshez kapcsolódó közlekedési és szállítási feladatok 
biztonságos lebonyolításához szükséges utak helyreállítása: tervezett  beavatkozási terület: 3467 
m. 
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4.2. A projekt számszerűsíthető céljai, indikátorai 

Az alábbi táblázat a projekt kötelező indikátorait tartalmazza az egyes projektelemek szerint rész-
letezve. 

Indikátor táblázat 

 

Output indikátorok 

1. beruházási elem: A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállí-
tását célzó élőhely-fejlesztés 

Az output indikátor megnevezése 
Mérték-
egység 

Kiindulási 
érték 

Dátum Célérték Dátum 

A projekt előkészítése keretében szük-
séges műszaki tervdokumentációk és 
felmérések elkészítése, engedélyek be-
szerzése. 

db 0 2016.12.01. 9 2018.06.30. 

Gyepek helyreállítás és állapotjavítása ha 0 2016.12.01. 270,39 2020.11.30. 

Gyepek közé ékelődő árokpart/útsze-
gély állapotának javítása 

ha 0 2016.12.01. 13,94 2020.11.30. 

Kialakult erdős-cserjés terület megőr-
zése és állapotának javítása 

ha 0 2016.12.01. 32,82 2020.11.30. 

Őshonos facsoportok kialakítása ha 0 2016.12.01. 2 2020.11.30. 

Őshonos fák és cserjék ültetése db 0 2016.12.01. 31600 2020.11.30. 

Vízszabályozó műtárgyak száma db 13 2016.12.01. 21 2018.12.31. 

Kotrás m 0 2016.12.01. 1517 2018.12.31. 

Féloldalas kotrás, jó karba helyezés m 0 2016.12.01. 6260 2018.12.31. 

Japánkeserűfű irtása m2 0 2016.12.01. 3151 2019.11.30. 

Illegális hulladék elszállítása m3 0 2016.12.01. 555,5 2019.06.30. 

Fajmegőrzési intézkedések db 0 2016.12.01. 4 2020.10.31. 

Natura 2000 fenntartási terv készítése db 0 2016.12.01. 1 2020.10.31. 

Monitoring kutatási eszközök db 0 2016.12.01. 40 2019.03.30. 

 
  

Az indikátor megnevezése 
Mérték-
egység 

Kiindulási 
érték 

Dátum Célérték Dátum 

A jobb védettségi állapot érde-
kében támogatott élőhelyek te-
rülete 

ha 0 2016.12.01. 11 335,129 2020.11.30. 
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2. beruházási elem: A természetvédelmi terület-kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása 

Az output indikátor megnevezése 
Mérték-
egység 

Kiindulási 
érték 

Dátum Célérték Dátum 

Állattartó telep felújítása, fejlesztése db 0 2016.12.01. 1 2019.06.30. 

Gépek (mg. eszközök és gépjármű) db 0 2016.12.01. 16 2019.06.30. 

Állattartási eszközök db 0 2016.12.01. 163 2019.06.30. 

Állattartást segítő külterületi beruházási 
elemek (villanypásztor, kerítések) 

m 0 2016.12.01. 55 625 2019.12.31. 

Állattartást szolgáló külterületi itatóhe-
lyek 

db 0 2016.12.01. 9 2019.12.31. 

Felújított külterületi utak m 0 2016.12.01. 3467 2019.12.31. 

4.3. A projekt céljainak illeszkedése a releváns szakpolitikai 
tervekhez, stratégiákhoz 

A hazai jogszabályok (kiemelten az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről) és az uniós 
természetvédelmi irányelvek alapján is hazánk fontos feladata a védett természeti és Natura 2000 
területek kedvező természeti állapotának elérése és fenntartása, valamint a védett és közösségi 
jelentőségű fajok élőhelyeinek megőrzése, fejlesztése. 

4.3.1. Illeszkedés a nemzetközi szakpolitikákhoz 

A projekt eredményeként a Natura 2000 terület jelentős részén sor kerül a természetvédelmi helyzet 
javulásához szükséges ökológiai feltételek megteremtésére, hozzájárulva ahhoz, hogy közép- és 
hosszú távon bekövetkezhessen az élőhelyek ökológiai állapotának javulása, ezáltal az érintett vé-
dett illetve közösségi jelentőségű növény- és állatfajok állományainak erősödése. A projekt céljai, 
így hozzájárulnak az Európai Unió Madárvédelmi Irányelv (79/409/EGK) és az Élőhelyvédelmi 
Irányelv (43/92/EGK), valamint a Bonni Egyezmény és a Berni Egyezmény fő célkitűzéseinek telje-
sítéséhez. 

A tervezett vízügyi beavatkozások hatására várhatóan kialakulnak azok az ökológiai feltétek, am e-
lyek révén javulás következhet be a Fertő-táj legjelentősebb víztesteinek ökológiai állapotában is, 
ezért elmondható, hogy a tervezett intézkedések összhangban vannak az EU Vízkeret Irányelv 
legfőbb célkitűzésével, miszerint az Európai Unió tagállamaiban jó állapotba kell hozni minden fel-
színi és felszín alatti vizet, és fenntarthatóvá kell tenni a jó állapotot.  

A projektfejlesztés úgy a komplex, mint a részcélok megfogalmazásával és azok teljesítésével szo-
rosan illeszkedik a fenntartható fejlődés céljainak érvényesüléséhez, amelyek a következők: a ter-
mészeti erőforrások, az életközösségek, a jó környezet és egészséges állapot megőrzése.  

A tervezett fejlesztések összhangban vannak a 2020-ig teljesítendő EU Biológiai Sokféleség Stra-
tégiában megfogalmazott 8-10. cikkelyekkel az alábbi pontokon: 

8. Cikkely – In-situ védelem 

Minden Szerződő Fél, amennyire csak lehetséges és megfelelő 

a) létrehozza a védett területek rendszerét, vagy olyan területeket, ahol a biológiai sokféle-
ség megőrzése érdekében speciális intézkedéseket kell tenni; 

b) irányelveket dolgoz ki, ahol szükséges, a védett területek, vagy az olyan területek kivá-
lasztására, kijelölésére és kezelésére, ahol a biológiai sokféleség megőrzésére speciális 
intézkedéseket kell tenni; 

d) elősegíti az ökológiai rendszerek, természetes élőhelyek védelmét és a fajok életképes 
populációinak fenntartását természetes környezetükben; 
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f) rehabilitálja és helyreállítja a degradálódott ökológiai rendszereket, és elősegíti a veszé-
lyeztetett fajok megújulását, többek között, tervek vagy más kezelési stratégiák kidolgozá-
sával és megvalósításával. 

9. Cikkely - Ex-situ védelem 

Minden Szerződő Fél, amennyire csak lehetséges és megfelelő, főképpen az in-situ intézke-
dések kiegészítése céljából 

a) intézkedéseket hoz a biológiai sokféleség komponenseinek ex-situ védelmére, lehetőleg 
azok származási országában; 

b) megteremti és fenntartja a növények, állatok és mikroorganizmusok ex-situ megőrzésé-
nek, valamint kutatásának feltételeit, elsősorban a genetikai források származási országa-
iban. 

10. Cikkely - A biológiai sokféleség komponenseinek fenntartható hasznosítása 

Minden Szerződő Fél, amennyire csak lehetséges és megfelelő 

a) integrálja a biológiai erőforrások megőrzésével és fenntartható hasznosításával kapcso-
latos szemléletet a nemzeti döntéshozatalban; 

b) a biológiai erőforrások hasznosítására vonatkozó intézkedéseket tesz a biológiai sokfé-
leséget érintő káros hatások elkerülése és minimalizálása érdekében; 

d) támogatja a helyi lakosságot a helyreállító tevékenység kidolgozásában és végrehajtá-
sában az olyan lepusztult területeken, ahol a biológiai sokféleség lecsökkent. 

4.3.2. Illeszkedés a hazai szakpolitikákhoz 

A 4.1. fejezetben leírtak szerint a tervezett fejlesztések illeszkednek a HUFH20002 Fertő tó kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési terület kezelési tervéhez, ezen keresztül összhangban vannak a 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény és az európai közösségi jelentőségű természet-
védelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezése ivel. 

A 4.1 fejezet 1. pontjában ismertetett célok illeszkednek az Országos Vízgyűjtő -gazdálkodási Terv-
hez, illetve a Rábca és a Fertő Alegységi Tervhez, ezeken keresztül hozzájárulnak az EU Vízkeret 
Irányelv vízgazdálkodási előírásainak teljesítéséhez.  

A projekt fejlesztései a 28/2015. (VI.17.) a biológiai sokféleség megőrzésének 2015 -2020 közötti 
időszakra szóló nemzeti stratégiájáról OGY határozat 1. mellékletében megfogalmazottakhoz az 
alábbi pontokon kapcsolódik. 

Az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezményének előírásai értelmében minden részes félnek, így ha-
zánknak is nemzeti stratégiát kell kidolgoznia a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható 
hasznosítására. A Nemzeti Biodiverzitás Stratégia azt kívánja elérni, hogy a biológiai sokféleség 
csökkenése és az ökoszisztéma-szolgáltatások további hanyatlása megálljon Magyarországon 
2020-ig, valamint állapotuk lehetőség szerinti javuljon. Ehhez a biológiai sokféleség megőrzés 
szempontjainak be kell épülnie a szektorokat áthidaló szakpolitikába, stratégiákba és programokba, 
valamint azok megvalósításába. 

A Stratégia a felvázolt jövőképet szem előtt tartva – az EU biodiverzitás stratégiájának szerkezeté-
hez bizonyos mértékig igazodva – hat területre helyezi a hangsúlyt: a természetvédelmi oltalom 
alatt álló területek és fajok védelmére; a táji diverzitás, a zöld infrastruktúra és az ökoszisztéma 
szolgáltatások fenntartására; a mezőgazdasággal összefüggő kérdésekre; a fenntartható erdő - és 
vadgazdálkodásra és a vízi erőforrások védelmére; az inváziós idegenhonos fajok (özönfajok) elleni 
küzdelemre. 

A stratégiában a 2020-ra kitűzött jövőképet az alábbi módon fogalmazták meg  

„A biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma-szolgáltatások további hanyatlá-
sának megállítása Magyarországon 2020-ig, valamint állapotuk lehetőség szerinti javítása.” 
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A stratégiai cél eléréshez jelen projekt az I. stratégiai cél, a Hazánk védett természeti területeinek 
és értékeinek megőrzése, természetvédelmi helyzetük javítása, valamint az Európai Unió madár-
védelmi és élőhelyvédelmi irányelvének teljes körű hazai végrehajtásához szükséges feltételek 
megteremtése célhoz járul hozzá. 

4.3.3. Illeszkedés a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
céljaihoz 

A projektben szereplő célok meghatározásánál figyelembe vettük a vonatkozó operatív programban 
(KEHOP), illetve akciótervben megfogalmazott általános és specifikus célokat, így céljaink illesz-
kednek jelen pályázati konstrukció és a szakpolitikák célkitűzéseihez is.  

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program felhívja a figyelmet a természeti értékein-
ket veszélyeztető problémákra, többek között az élővilág életterének csökkenésére. Hangsúlyozza 
az inváziós (agresszív terjeszkedésű, a termőhelyre nem jellemző) fajok térhódításának veszélyeit 
a védett és nem védett területeken egyaránt. Hangsúlyozza, hogy a veszélyeztetett élőhelyek ha-
tékony védelme nem valósulhat meg a megfelelő gazdálkodási tevékenység nélkül: a rajtuk lévő 
természeti értékek fenntartásához szükséges az emberi beavatkozás.  

A támogatási kérelem a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
„Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemu-
tatás infrastruktúrájának fejlesztése” című felhívás alapján került kidolgozásra. A támogatási kére-
lem az operatív programban megfogalmazott 6. EU Tematikus célhoz, azaz a környezetvédelem és 
az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdításához járul hozzá.  

A KEHOP 4. prioritási tengelyének címe: Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések. A pri-
oritás egyedi célkitűzése a következő: 

„A zöld infrastruktúra fejlesztése, illetve a leromlott ökoszisztémák helyreállítása a védett, il-
letve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek természetvédelmi helyzetének és 
állapotának javítása érdekében.” 

A 4. prioritáson belül a projekt az alábbi Intézkedésekhez illeszkedik: 

 Intézkedés 1: A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását 
célzó élőhely-fejlesztés: ezen Intézkedéshez a 4.1. fejezet 1-9. pontjában ismertetett célok 
illeszkednek; 

 Intézkedés 2: A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása: ezen Intézke-
déshez a 4.1.2. fejezetben ismertetett célok illeszkednek; 

 Intézkedés 3: A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesz-
tését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megva-
lósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok: ezen Intézkedéshez a 4.1.1. fejezet 9. pontjában 
ismertetett felmérések illeszkednek. 
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5. VÁLTOZATELEMZÉS 

A fejezet egésze új tartalmi elemeket foglal magában, tekintettel arra, hogy a változatelemzés és a 
projekt nélküli eset bemutatása nem képezte a Projekt Megalapozó Tanulmány részét.  

 

A projekt keretében megvalósítandó változat meghatározása egyrészt egy széleskörű és részletekbe 
menő igényfelmérésen alapult, amely az alábbiakat foglalta magában. 

 „A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó 
élőhely-fejlesztés” elnevezésű specifikus célkitűzéséhez illeszkedő projektelemek megha-
tározását a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Természetmegőrzési Osztálya, a 
Területkezelési Osztálya (különös tekintettel a Gépüzemeltetési és Gyepgazdálkodási 
Csoportra) szakértői körében lefolytatott igényfelmérés előzte meg. Az igényfelmérés a 
Fertő-táj területét érintő élőhely-fejlesztési igények részletes felmérésére és meghatáro-
zására irányult. 

 „A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása” elnevezésű specifikus 
célkitűzéséhez illeszkedő projektelemek meghatározását a Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság Területkezelési Osztálya (különös tekintettel a Gépüzemeltetési és Gyepgaz-
dálkodási Csoportra és az Állattenyésztési és Takarmánygazdálkodási Csoportra) köré-
ben lefolytatott igényfelmérés előzte meg. Az igényfelmérés a Fertő-táj területét érintő, 
élőhelykezeléssel kapcsolatos fejlesztési igények részletes felmérésére és meghatározá-
sára irányult. 

A megvalósítandó változat keretében fejlesztendő infrastrukturális beavatkozások (pl. csatorna rekonst-
rukciók, földutak) kiválasztását az FHNPI vagyonkezelésében álló infrastrukturális elemek (csatornák, 
vízkormányzó műtárgyak utak stb.) műszaki állapotfelmérése előzte meg, amelynek részeként műszaki 
szakértő bevonásával kerültek meghatározásra azok a felújítási és korszerűsítési javaslatok, amelyek 
a költségvetési korlátok figyelembevétele mellett a leginkább szükségesnek bizonyulnak. 

A projekt részeként megvalósítandó tevékenységek, illetve a projekt műszaki tartalmának fentiek szerint 
történő részletes és körültekintő megtervezése mellett nem tartjuk szükségesnek a változatelemzés 
elvégzését az összes tervezett projektelem vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a projekt céljainak 
eléréséhez a projekt előkészítésébe bevont szakértők állásfoglalása alapján a projekt keretében ismer-
tetett változat járul hozzá leginkább. Ezért a projekt keretében megvalósítandó változat (amely a Meg-
valósíthatósági Tanulmány 6. fejezetben kerül részletesen kifejtésre) mellett kizárólag a projektfejlesz-
tés során felmerült alábbi alternatívák, illetve a projekt nélküli eset kerül ismertetésre. 

5.1. A projekt tartalmára vonatkozó, a tervezés és az előkészítés 
során számba vett változatok bemutatása 

5.1.1. A Fertő tó tómeder vízpótló csatornáinak felújítása kapcsán számba vett 
változatok bemutatása 

A Fertő tavi nádasok természetvédelmi és vízminőség-védelmi célú gazdálkodásának alapfeltétele a 
nádasok vízcseréjének biztosítása, ami a nádas csatornákon keresztül a szélhatás okozta tólengés kö-
vetkeztében tud megvalósulni. A csatornák funkcióképességének fenntartása mindazonáltal kizárólag 
a vízjogi üzemelési engedélyben meghatározott paraméterek biztosításával oldható meg, vagyis alter-
natív változatok nem jöhetnek számításba. A Fertő tó nádasainak és a tómeder vízpótló csatornáinak 
rekonstrukcióját biztosító korábbi közös, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és az ÉDUVIZIG 
által megvalósított projekt a Csárdakapui főcsatorna és a Csempész árok csatornák felújítását nem 
tartalmazta. Jelen projekt célja tehát e tevékenység vonatkozásában kizárólag a fenti két csatorna pót-
lólagos felújítása lehet.  

A Csárdakapui főcsatorna, valamint a Csempész árok jobb és bal csatornák rekonstrukciója az alapterv 
szerinti paraméterekkel kerül végrehajtásra. Az elvégzendő feladat meghatározása érdekében geodé-
ziai felmérés készült a jelenlegi állapotról, mely alapján kerültek meghatározásra az elvégzendő mun-
kamennyiségek. 



 

Megvalósíthatósági tanulmány 

A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése 

 

 55 

5.1.2. Az inert hulladék felszámolása kapcsán számba vett változatok 
bemutatása 

A gyepeken és azok szegélyein több helyszínen található inert hulladék  (pl. beton, tégla), amelyek 
csökkentik a természetes élőhelyek kiterjedését és akadályozzák a területek kezelését. A projekt-
fejlesztés során azonosításra kerültek azok a helyszínek, ahol a fellelhető épületmaradványokat, illetve 
egyéb, hulladékok felszámolása szükséges a károk minimalizálása érdekében. Az inert hulladék felszá-
molása kapcsán az alábbi alternatívák kerültek mérlegelésre. Az egyik megoldás a kitermelést köve-
tően, műszaki védelemmel ellátott lerakóba való szállításra irányult. Egyéb megoldásként a helyszíni 
feldolgozást, termékké minősítést követő értékesítés, vagy a saját célra történő felhasználás jöhetett 
számításba.  

A második lehetőség – bár a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján kívánatos volna1 – 
egyrészt gazdaságilag nem lehet reális alternatíva, hiszen a projektfejlesztés során külső szolgáltató 
bevonásával feltárt mennyiségek nem indokolják egy, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilván-
tartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet sze-
rinti, a kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megkérését, típusvizs-
gálatok elvégzését, majd üzemi gyártásellenőrzési rendszer működtetését2. Másrészt ez utóbbiak telje-
sítésére ráadásul a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság sem szakmailag, sem humán erőforrások 
tekintetében nincs felkészülve. 

A fentiek okán, valamint a helyszíni bejárások eredményei, illetve a szakmai tapasztalatok alapján leg-
inkább költséghatékony megoldásnak a hulladékká vált anyagok egyes helyszíneken történt felszedését 
követően központi hulladékgyűjtő/átrakó pontokon való előkezelése, majd műszaki védelemmel ellátott 
lerakóban megvalósuló végleges ártalmatlanítása ígérkezik, ezért a projekt keretében megvalósítandó 
változat ezt a megoldást alkalmazza. 

5.1.3. Terepjárók beszerzése kapcsán számba vett változatok bemutatása 

A fejlesztési területek megközelítése és a monitoring tevékenységek folyamatos biztosítása érdekében 
beszerzendő gépjármű tekintetében három típusú gépjármű jöhetett szóba: személygépjármű, terepjáró 
személygépkocsi (könnyű terepjáró) és terepjáró tehergépkocsi (pick-up terepjáró). 

A személygépjármű beszerzése lett volna a legolcsóbb változat, de az autó paraméterei, valamint a 
használata terepen a leginkább csak a gyorsabb amortizációt és az elhasználódást eredményezte 
volna. 

Noha a terepjáró tehergépkocsik beszerzése ellen szólt, hogy az ezen kategóriába tartozó gépjárművek 
súlya nagy, fogyasztása, üzemeltetése emiatt magasabb költséggel jár, mint a könnyű terepjárók üze-
meltetési költségei, a választás mégis a pick-up terepjárókra esett, ugyanis a területkezeléssel és állat-
tartással, valamint az ökológiai monitoringgal kapcsolatos megközelítési, munkavégzés irányítási, sze-
mély- és eszköz szállítási feladatok jellege megköveteli, hogy a beszerzésre kerülő járművek olyan spe-
cifikációval rendelkezzenek (pl. raktér, plató mérete), amelyeket a könnyű terepjárók műszaki specifiká-
ciói nem tudnak teljesíteni. 

                                                      

1 A CLXXXV. törvényben foglaltakkal összhangban a tevékenység végzése során törekedni kell:  

- a hulladékképződés megelőzésére,  
- a hulladék újrahasználatra való majdani előkészítését lehetővé tenni,  
- a hulladék majdani újrafeldolgozását lehetővé tenni,  
- egyéb, gazdaságilag reális alternatíva hiányában az energetikai hasznosításra való alkalmasság biztosításra.  
A hulladék ártalmatlanítása csak, mint végső lehetőség jöhet számításba.   
2 A hasznosítási technológiából származó építési termékre a tevékenység megkezdésekor el kell végezni vonatkozó szab-

vány(ok) szerinti típusvizsgálatokat. Ezt követően a hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minő-ségbiztosítási 
rendszert (üzemi gyártásellenőrzési rendszert) kell működtetni, az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 szabványban foglaltaknak 
megfelelve, melyet a (2+) rendszer bevezetése esetén a működtetett gyártásellenőrzési, minőségellenőrzési rendszer által rög-
zített gyártásellenőrzési eljárások és vizsgálati gyakoriságok alapján az arra feljo-gosított külső tanúsító szervezet ellenőriz, 
illetve a (4) rendszer keretein belül a gyártó dokumentál.   
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A beszerezni tervezett gépjárművek egyes típusai tehát oly módon kerültek kiválasztásra, hogy alkal-
mazkodni tudjanak a különböző terepi feltételekhez, illetve az ellátandó feladatokkal kapcsolatos köve-
telményekhez. 

A fentieket összefoglalva megállapítható, hogy a projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 
szakmai szempontok alapján részletesen megtervezésre kerültek, a projekt előkészítésére az érintettek 
bevonásával került sor. A fejlesztés során megvalósítandó változat műszaki tartalma az igényfelmérés 
és a műszaki állapotfelmérést is magában foglaló előkészítő munka alapján került meghatározásra, 
amely szavatolja, hogy a Hanság természetes élőhelyei komplex helyreállításának és fejlesztésének 
szakmai szempontjait leginkább szolgáló alternatíva kerüljön megvalósításra. Mindezt figyelembe véve 
nem tartjuk szükségesnek további, szuboptimális változatok részletes kidolgozását. 

5.2. Projekt nélküli eset bemutatása 

Az Igazgatóság működési bevételei és a központi költségvetés részéről biztosított támogatás a műkö-
dési költségek fedezetére voltak elegendőek az utóbbi évek során, jelentősebb mértékű megtakarítás 
így nem keletkezett. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság az elmúlt időszakban jelentősebb be-
ruházásokat kizárólag a támogatott uniós projektek segítségével, többnyire 85, vagy 100%-os támoga-
tási intenzitással tudott megvalósítani. Ebből következik, hogy a nemzeti park, szűkös pénzügyi keretei 
miatt, saját erőből egy ilyen volumenű projektet nem tudna önállóan finanszírozni, így a támogatás el-
maradása esetén a komplex beruházás teljes mértékben elmaradna. 

A fejlesztés elmaradása esetén az FHNPI nem tudná önerőből finanszírozni a projekt egyetlen elemét 
sem korlátozott anyagi lehetőségei és a központi költségvetési források szűkösségére való tekintettel, 
azaz a korábbi évekhez hasonlóan kizárólag a karbantartási és pótlási költségek fedezete volna meg-
oldható. 

A fejlesztés elmaradásával a Fertő-táj természetes élőhelyeinek védelme a jelenlegi keretek között 
folyna tovább, azaz ezen élőhelyek nem kerülnének jobb védettségi állapotba, nem javulna a 6.2. feje-
zetben felsorolt élőhelytípusok és fajok védettségi állapota. 

Gazdasági hatások: 

Az FHNPI vagyonkezelésében álló csatornák és vízkormányzó műtárgyaik, valamint az Igazgatóság 
kezelésében álló utak éves karbantartási költsége 2017-ben meghaladta a 3 200 000 forintot, mely 
ugyanakkor csak a legszükségesebb állagmegóvó tevékenységek finanszírozására volt elegendő. 

A 2017. évi fenntartási költségekből kiindulva megállapítható, hogy a szükséges vízépítési rekonstruk-
cióknak, illetve az útfelújítási munkáknak a projekt nélküli esetben a szükséges pénzügyi források hiá-
nyában várhatóan csak egy elhanyagolható töredéke valósulna meg. 

Az állattartási infrastruktúra fejlesztésének elmaradásával meghiúsulna az állatállomány tartási feltét-
eleinek optimalizálása. 

A Hídi-major épületének és karámrendszerének felújítása nélkül nem biztosítható a beterelt állatok 
(szürkemarhák és bivalyok) szakszerű ellátása, kezelése. A tenyésztési központ kialakítása a 
természetközeli gazdálkodást lehetővé tevő állatállomány legjobb kezelését, a fajtafenntartó, génmeg-
őrző tenyésztés feltételeinek biztosítását szolgálja. A beruházás nélkül ezen funkciók egyáltalán nem 
tudnak megvalósulni. 

Az élőhelykezeléshez szükséges mezőgazdasági géppark fejlesztésére irányuló projektelem elma-
radása esetén nincs lehetőség a rossz műszaki állapotú gépek lecserélésére, noha ezek éves szerviz 
munkadíja és alkatrészigénye jelentős terhet ró az Igazgatóságra, 2017-ben összesen közel 23 000 000 
forintot tett ki, amely összeg a későbbi üzemeltetés során várhatóan növekedne. 

Természetvédelmi hatások: 

A projekt nélküli esetben elmaradna a Fertő-táj védett, illetve Natura 2000 élőhelyei ökológiai állapotá-
nak javítása. Nem válna lehetővé a Fertő-táj élőhelyei ökológiai vízigényének kielégítése a vízkor-
mányzó műtárgyak építése/cseréje/helyreállítása elmaradása miatt. Meghiúsulna a Fertő tó tóme-
der vízpótló csatornáinak felújítása, s ezzel a nádasok vízminőség-védelmi célú gazdálkodásának 
alapfeltétele, mely által nem javulna a számos közösségi jelentőségű, illetve védett fajnak élőhelyet 
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nyújtó tó ökológiai állapota. A tervezett gyeprekonstrukciók megvalósítása nélkül a gyepterületek 
továbbra is elcserjésedve, fás- és lágyszárú özönnövényekkel terhelt állapotban maradnának, így 
nem alaklukat ki élő ökológiai kapcsolat az egymástól elszigetelt gyepterületek között. A rossz ál-
lapotú mezőgazdasági földutak felújításának elmaradása esetén azok továbbra is csak rossz haté-
konysággal és komoly többletráfordítással vehetők igénybe a kezelési feladatok és a fejlesztési 
tervek megvalósításához.  

Társadalmi hatások: 

A Fertő-táj természetes élőhelyei komplex helyreállításának és fejlesztésének elmaradása nem csak az 
élőhelyek jobb védettségi állapotba való kerülését akadályozná, hanem az Igazgatóság alapfeladat-
ellátáson túli feladatok (pl. kapcsolattartás a helyi közösségekkel, ökoturizmus és környezeti neve-
lés) infrastrukturális feltételeinek fejlesztését is ellehetetlenítené.  Mindemellett lassabban növekedne 
a lakosság körében a nemzeti park ismertsége és elismertsége. A Fertő-táj védett és Natura 2000 terü-
leteinek látogatottsága nem növekedne a védett természeti területek, mint turisztikai desztinációk jó 
karban tartásának elmaradása okán. 
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6. A PROJEKT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK BEMUTATÁSA 

A fejezet kiegészítésre került azon tartalmi elemekkel, amelyek a Megvalósíthatósági Tanulmány 
útmutatóban követelményként megfogalmazásra kerültek, ugyanakkor a Projekt Megalapozó Ta-
nulmányban még nem szerepeltek. A Megvalósíthatósági Tanulmány jelen fejezetét az alábbi ki-
egészítések érintik: 

 az egyes projektelemek megvalósíthatóságának bemutatását a PMT-ben csak vázlatosan tar-
talmazta, ezzel szemben az időközben elkészült műszaki tervdokumentációk alapján a tervezett 
fejlesztések műszaki tartalma részletesen kifejtésre kerül az egyes projektelemek bontásában, 
amely alapján a projekt output indikátorai is pontosításra kerültek az alábbiak szerint: 
o gyeprekonstrukció: 501,41 ha helyett 317,15 ha (részletes tervezés által indikált válto-

zás); A részletes tervezés során felmérésre (élőhely, veszélyeztető tényezők, problémák) 
kerültek a PMT-ben előzetesen meghatározott területek, meghatározásra kerültek az el-
érendő cél érdekében végzendő munkák (munkanem, időszak, kiterjedés, ismétlés). A 
részterületeket a veszélyeztetettség, a projekt célkitűzéseinek elérhetősége alapján rang-
soroltuk. Az MT-ből kimaradt sarródi, fertőszéplaki és fertőrákosi területeken a gyep álla-
potjavítás munkákat (csaknem kizárólag ezüstfairtás) részben más források bevonásá-
val, részben a természetvédelmi kezelési tevékenység keretében fogjuk elvégzeni. A ko-
rábban élőhelyenként tagolt típusokat összevontuk. 

o A japánkeserűfű irtás megvalósítására részletes beavatkozási terv készült „A Fertő-táj 
természetes élőhelyei-nek komplex helyreállítása és fejlesztése” című pályázat kereté-
ben megvalósítandó japánkeserűfű (Fallopia x bohemica és F. japonica) irtás részletes 
terve címen. A terv készítése során az állományok részletesen felmérésre kerültek és 
pontosításra kerültek a PMT-ben megadott indikátor értékek. 

o fajmegőrzési intézkedések: A karcsú pásztorbotmohához kapcsolódó fajmegőrzési tevé-
kenység esetén a tervezett kerítés nem kerül megvalósításra a telekhatáron tapasztalt 
problémák miatt. A lápi póc ívató helyen a mérőműszerek tárolására tervezett házikó he-
lyett a műszerek a pallósor végén, illetve elején kerülnek elhelyezésre, így a betervezett 
ház megvalósítása nem indokolt. A jelenleg beszerezhető műszerek és az energia ellá-
tásukat biztosító kiegészítők sokkal kisebb helyet igényelnek, mint az eredetileg tervezett 
felszerelés. 

o útfelújítások: 11 865 m helyett 3467 m (részletes tervezés által indikált változás); 
o villanypásztor rendszerek kialakítása: 61 625 m helyett 52 000 m villanypásztor, továbbá 

3625 m vadháló kerül kialakításra, a tervezett 6 km mobil villanypásztor nem kerül meg-
valósításra (rendelkezésre álló költségkeret által indikált változás); 

o itatóvályú beszerzése: 20 db helyett csak 6 db kerül beszerzésre; 
o itatókutak létesítése: a tervek valamennyi kúthoz elkészültek, a 9 db itatókút létesítése 

megvalósul a legelőkön; 
o mezőgazdasági géppark fejlesztése: nem kerül beszerzésre a földmunkagép, a dobké-

ses faaprító gép, a gyomfésű és a szemenkénti vetőgép, ugyanakkor plusz tételként kerül 
beszerzésre 1 db nehéz pótkocsi; 

o monitoring eszközök beszerzésre: a tervezett 46 db eszköz helyett 40 db kerül beszer-
zésre, a 2 db GPS (kiegészítőkkel, adatgyűjtő szoftverrel), az 1 db aggregátor (kistelje-
sítményű, kiegészítőkkel) és az 1 db elektromos halászgép tételek nem kerülnek beszer-
zésre, ugyanakkor plusz tételként kerül beszerzésre 1 db RTK GPS vevő és a hozzá 
tartozó 2 db tablet, valamint 5 db ütés- és vízálló mobiltelefon adatgyűjtés céljából, a 
monitoring eszközök között kerültek feltüntetésre a korábban a Hidegségi tőzegbánya 
tóra tervezett mérőállomás műszere (2 db); 

 ugyancsak új tartalmi elemnek minősül a projekt kapcsolódásainak bemutatása az FHNPI meg-
valósítás alatt álló, és már megvalósított további fejlesztési projektjeihez (6.1. fejezet); 

 az egyes projektelemek által megcélzott közösségi jelentőségű élőhelytípusok és fajok részle-
tes felsorolásának ismertetése a projekt környezeti hatásainak bemutatása részeként (6.2. fe-
jezet); 

 a PMT kizárólag a projekt megvalósítás költségeinek bemutatását foglalta magában, ezzel 
szemben a Megvalósíthatósági Tanulmány a fejlesztés pénzügyi és közgazdasági költség-ha-
szon elemzését is tartalmazza. A megcélzott tevékenységek tervezett költségvetésében kisebb 
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változások következtek be a projektfejlesztés során elkészített műszaki alátámasztó dokumen-
tációk eredményei alapján, amelyek ugyancsak átvezetésre kerültek (6.3. fejezet); 

 a fejlesztés tulajdonjogi helyzetének ismertetése (6.4. fejezet). 

6.1. A fejlesztés műszaki tartalmának bemutatása, beleértve az 
output indikátorok bemutatását 

A megvalósítási javaslat keretében a kötelezően ellátandó, kiegészítő szakértői tevékenységek (pro-
jektmenedzsment, közbeszerzés, műszaki ellenőri tevékenység, nyilvánosság biztosítása) mellett az 
alábbi projektelemek megvalósítására kerül sor a KEHOP 4. prioritástengelye specifikus célkitűzése-
inek bontásában: 

 „A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását 
célzó élőhely-fejlesztés” elnevezésű specifikus célkitűzéséhez illeszkedő projektele-
mek: 

o gyepek helyreállítása és állapotjavítása; 

o vízkormányzó műtárgyak építése/cseréje/helyreállítása és az ökológiai vízigény ki-
elégítéséhez szükséges árkok, csatornák rehabilitációja, vízelvezetés megszünte-
tése; 

o japánkeserűfű irtása; 

o illegális hulladéklerakók felszámolása, használaton kívüli épületek bontása ; 

o fajmegőrzési intézkedések; 

o a beavatkozások sikerességét és hatását vizsgáló kutatásokhoz beszerzendő esz-
közök; 

o Natura 2000 fenntartási terv; 

o alapállapot felmérés. 

 „A természetvédelmi terület-kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása” elneve-
zésű specifikus célkitűzéséhez illeszkedő projektelemek: 

o a természetvédelmi kezeléshez szükséges mezőgazdasági géppark fejlesztése ; 

o a Hídi-major felújítása és a legeltetési infrastruktúra fejlesztése ; 

o a kezeléshez szükséges mezőgazdasági földutak felújítása . 

Az alábbiakban a fentiekben röviden felsorolt tevékenységek műszaki tartalmát ismertetjük részletesen 
az egyes projektelemek bontásában. Ezt követően összefoglaljuk a projekt output indikátorait, illetve 
bemutatjuk a projekt kapcsolódását a megvalósítás alatt álló, vagy már megvalósított további fejleszté-
sekhez. 

6.1.1. Gyepek helyreállítása és állapotjavítása 

A projektelem rövid összefoglalása 

A veresgyűrűs sommal, ezüstfával és amerikai kőrissel borított egykori gyepek, illetve szántók helyre-
állítása a természetvédelemben már bevált technológiák alkalmazásával történik. Az alacsony és köze-
pes borítottságú területeken a cserjés-fás foltok közötti nyitottabb területeken szártépőzés történik, ez-
zel megnyitva területet. A jövőben kaszálóként használható területeken vegyszer használata nélkül tör-
ténik a fák és cserjék kivágása. Az őshonos fák és cserjék egy részét a madárvilág érdekében érintet-
lenül hagyjuk. A levágott faanyag lehordásra és aprítékolásra kerül. A második és harmadik évben a 
sarjadzás megelőzése és a gyepesedés elősegítése érdekében a területek évente kétszer szártépő-
zésre kerülnek. A zárt cserjések esetében a fiatal állományok erdészeti cserjeirtóval kerülnek leterme-
lésre (az apríték a területen marad), csak a géppel nem levágható területrészeken kerülnek kézi erővel 
letermelésre és lehordásra a vastagabb fák. 

Az ezüstfa cserjések jövőbeli (ez a projekten kívül történik meg, ha az ültetett facsoportok már megerő-
södtek) felszámolásával jelentős madárélőhelyek szűnnek meg. Ezek pótlására, elsősorban azokon a 
helyeken, amelyek jövőbeli kezelése problémás lehet (pl. nem legeltethető, géppel nem kezelhető), 0,1-



 

Megvalósíthatósági tanulmány 

A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése 

 

 60 

0,2 hektáros foltokban őshonos fákat/facsoportokat ültetünk. Az ültetés során gödrös ültetéssel mére-
tes, >80 cm-es, a térségben őshonos egyedeket (pl. Quercus robur, Ulmus sp., Acer sp., Populus 
canescens stb.) ültetünk. Az ültetett foltokat ideiglenesen villanypásztorral vesszük körbe a vadkár meg-
előzése érdekében. 

A mezővédő fasorokban, amelyek cserjeszintjéből az ezüstfa eltávolításra kerül, pótlásként őshonos fa 
és cserjefajokat telepítünk (összesen 7,8 hektáron). Az alkalmazott ültetési technológia megegyezik a 
gyepeken ültetett facsoportoknál alkalmazottal. 

A kezelt jó és közepes természetességű gyepek közötti árkok és utak mentén elsősorban kombinált 
vegyszeres és mechanikai irtással távolítjuk el. A vegyszer természetkímélő módon injektálással vagy 
tuskókenéssel kerül kijuttatásra. A sarjadzás megelőzésére alkalmazható vegyszerek nem alkalmazha-
tók nyílt vizek mellett, így ezeken a területeken a vegyszeres kezelések elmaradnak, a sarjak leverése 
mechanikusan történik. Az özönnövények irtása során az őshonos faegyedek és a cserjék megkímé-
lésre kerülnek. A jelentősebb borítású őshonos állományokban kialakuló lékekbe őshonos fa- és cserje 
fajokat telepítünk megelőzve ezzel a későbbi visszatelepedést. 

A gyepek helyreállítása közben az őshonos fafajok dominálta spontán erdők megkímélése mellett a 
fásszárú özönnövényeket ezekből is eltávolítjuk. A kialakuló lékekbe, az utak menti fasorokhoz hason-
lóan őshonos fa- és cserje fajok telepítését tervezzük. 

Az intézkedéseket követően biztosítani kell az ingatlan-nyilvántartási rendezést (pl. szántó művelési ág 
gyepre, gyep művelési ágból fásítás, kivett területből gyep stb.). Előzetes becsléseink szerint kb. 80-85 
eljárás lefolytatására lesz szükség, amelyek többségében megosztási vázrajz készítése is szükséges. 

A Fertőmelléki-dombsoron megmaradt kis kiterjedésű gyepfoltokon (2,36 ha) az akác teljes irtása és az 
őshonos cserjések kismértékű visszaszorítása történik meg. Az 5 cm átmérőnél nagyobb akác egyedek 
injektálással, a kisebbek kéregkenéssel kerülnek kezelésre. A pusztulásukat követően történik meg a 
kivágásuk és a taposás elkerülése érdekében a kézi lehordás. A cserjéket az akáccal együtt, vegetációs 
időn kívül termeljük le. A sarjadzás megelőzése érdekében a következő két évben évi két alkalommal 
történik meg a kezelt területeken a sarjak leverése. 

A gyeprekonstrukciós beavatkozások áttekintő térképe 
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Az egyes részterületek természetvédelmi céljai, az elvégzendő munkanemek, az elvárt eredmények és 
a részterületek pontos lehatárolása a  

 „A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése” című pályázat ke-
retében megvalósítandó a gyepterület rekonstrukciók részletes beavatkozási terve, 

 „A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése” című pályázat ke-
retében megőrzendő facsoportok, egyéb fás területek állapotjavításának részletes terve - Er-
dősítési terv 

című kiviteli tervekben kerültek rögzítésre. 

6.1.1.1. A tervezési terület bemutatása 

Az ország észak-nyugati csücskében található fejlesztési terület a Kisalföld nagytájon belül a Győri-
medencéhez tartozik és a Fertő-medence kistáj részét képezi. A Fertő tavat nyugatról és délről a Fer-
tőmelléki-dombsor, illetve az Ikva-sík, keletről a Hanság határolja. 

A tervezett fejlesztések átfogóan érintik a Fertő tavat, elsősorban annak parti zónáját. A parti zóna jel-
lemző élőhelyei a különböző gyepes élőhelyek (szikes gyepek, mocsárrétek, láprétek), a nádasok, ős-
honos fafajú cserjések, illetve ezek mozaikos előfordulásai. A beavatkozási területeken jelentős a táj-
idegen fafajú faállományok kiterjedése is. 

A projekt beavatkozási- illetve célterülete az alábbi települések közigazgatási területén található: Sop-
ron, Fertőrákos, Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak és Sarród. 

A fejlesztés a Fertő-Hanság Nemzeti Park országos jelentőségű védett természeti területén valósul 
meg, kisebb részben érint védelemre tervezett területet (Sopron 01559/122 hrsz.) Az érintett területek 
nagyrészt a HUFH20002 Fertő tó, kisebb részben a HUFH20003 Fertőmelléki-dombsor kiemelt jelen-
tőségű természetmegőrzési területeken (Natura 2000) valósulnak meg. 

A tervezési területen előforduló élőhelytípusokat Király és Takács (2008) munkája alapján mutatjuk be. 
Az ismertetés során elsősorban a beavatkozási területeken előforduló élőhelyekre koncentrálunk, a be-
avatkozási területen nem előforduló élőhelyeket csak akkor jellemezzük, ha a beavatkozások várhatóan 
azokra is jelentős hatással lesznek. 

B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások 

A Fertő mélyebb vizű részét több ezer hektáros összefüggő tömbben különböző minőségű tavi nádasok 
borítják (ezek egész évben különböző mélységű vízben állnak), ezt csak a babásodó foltok, a mester-
séges csatornák és néhány belső tó nyílt vize szakítja meg. A Körgát és a volt műszaki zár vonalán 
kívül elsősorban a csatornák mellett és néhány régóta nem kaszált nedves réten alakultak ki, zömmel 
már nem tipikus, magaskórósodó, gyomosodó, cserjésedő nádasok. 

A nádat más társulásalkotó faj csupán kevés helyen váltja fel. Gyékényesek elenyésző mennyiségben 
fordulnak elő. A nádas tömb déli peremén néhol télisásosok jellemzőek, amelyek a tiszta nádashoz 
széles átmeneti sávval csatlakoznak. 

B1b – Úszólápok, tőzeges nádasok és télisásosok 

A Fertő nádasának déli és (kisebb részben) nyugati szegélyén változó szélességben húzódnak a 
Cladium mariscus csaknem monodomináns állományai. Ezen kívül néhány egykori anyagnyerő hely 
mélyedésén is télisásos alakult ki másodlagosan. Állományai az év nagy részében vízborítottak, zártak, 
csak a vadcsapásokon felszakadozók. Néhol jelentős átmenettel csatlakozik a nádasokhoz. Kifelé elég 
éles határral válik el a kékperjésektől. A fertői télisásosok lápi jellegére elvétve utal néhány faj előfordu-
lása (pl. Schoenus nigricans). 

B5 – Nem zsombékoló magassásrétek 

Elsősorban a mocsári sás (Carex acutiformis) alkot csaknem homogén foltokat. Ezek a foltok kis kiter-
jedésűek, gyakran másodlagosak, más típusokkal (B1b, D34) mozaikolnak. A területen jellegzetes, na-
gyobb kiterjedésű magassásos nincs (kis túlzással ahány így besorolt folt, annyi élőhelytípus). 
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B6 – Zsiókás és sziki kákás szikes mocsarak 

Erősen szikes talajú, a vegetációs időszak jelentős részében (esetleg egészében) szikes vízzel borított 
mocsarak, amelyek növényzetét uralkodóan Bolboschoenus maritimus, Schoenoplectus 
tabernaemontani, Eleocharis uniglumis, konszociáció alkotóként a Phragmites australis alkotja. Tapo-
sott nádasokban, legelők mély foltjain, ill. az élőhely-rekonstrukciók elárasztásain alakul ki. 

BA – Fragmentális mocsári- és/vagy hínárnövényzet mozaikok álló és folyóvizek partjánál 

Elsősorban a Fertő déli részén húzódó csatornákat szegélyező nádas jellegű társulások, változó fejlett-
ségű, de általában nagyon fajszegény hínárral. Egy erősebben szikesedő, és egy inkább lápi jellegű 
altípusra bontható. Mindkét altípus állományai rendkívül mozaikosak. 

D1 – Meszes láprétek, rétlápok 

A területen két, egészen különböző megjelenési formája van. A Körgáton kívül a Juncus maritimus-
foltokkal váltakozóan ismert egy erősen kiszáradt és szikesedő csátés típus, amelyet a közelmúltban új 
társulásként azonosítottak, s melyben a lápi fejlődés megakadása után a szikes jelleg tör elő. 

Hidegség és Fertőboz térségében néhány fragmentumon valódi üde láprétek vannak még, Juncus 
subnodulosus-dominanciával, szikes jelleg nélkül. 

D2 – Kékperjés rétek 

A Fertő nádasának déli szegélyén kékperjés sáv húzódik, amely változó szélességű, Fertőboztól nyu-
gatra pedig már szinte teljesen hiányzik. A Fertő nádasával szomszédos sávban zsombékos jellegűek, 
máshol ez nem jellemző). A legtöbb állomány meglehetősen homogén, kiszáradó, a lápi fajok vissza-
szorulásával. Jellemző az elnádasodás, gyomosodás. Néhány helyen egykori anyagnyerő helyeken is-
mertek másodlagos foltjai. A rossz vízellátottságú foltok sem gyomosodnak különösebben, de teljesen 
fajszegénnyé válnak. 

D34 – Mocsárrétek 

Hidegség térségében, az egykor kiterjedt kékperjés és üde láprétek helyén, azok kiszáradása és felül-
vetése, helytelen kezelése nyomán létrejött élőhely. E foltokon bizonyos fokú regeneráció már beindult, 
de a megváltozott termőhelyi körülmények hatására már a mocsárréti fejlődés irányába indult el. A ré-
teken a jellemző mocsárréti társulásalkotók (pl. Festuca pratensis, Deschampsia caespitosa, 
Alopecurus pratensis) mellett megfigyelhetők a láprétek túlélő fajai is (pl. Molinia coerulea, Serratula 
tinctoria). 

F2 – Szikes rétek 

A vegetációs időszak kezdeti szakaszán átmenetileg vízzel borított rétek, melyek különböző mértékben 
szikesedett, illetve szikesedő (szolonyeces) réti talajokon alakulnak ki. A Körgáttól délre fekvő legelőkön 
általánosan elterjedtek, meglehetősen mozaikos términtázatúak. A nedvesebb, mélyebb részek felé 
kékperjés és csátés, ill. tengerparti szittyós, míg kifelé jellegtelen rétek váltják fel őket. Egyes foltjaik 
idősebb parlagok, amelyek a jobb maradványok fajkészletéből regenerálódtak. A területen számos altí-
pusuk megtalálható, a zárt tippanos gyepektől a felnyíló vakszikes foltokkal tarkítottig. 

P2a – Üde és nedves cserjések 

Ide elsősorban a másodlagos rekettyefüzes (Salix cinerea), illetve veresgyűrűs somos (Cornus 
sanguineus) cserjéseket soroltuk. 

A jellegtelen rekettyefüzesek (amelyek nem azonosíthatók lápi cserjésként) főleg a zárt nádas Hidegség 
és Balf közötti peremén jönnek létre, magaskórósodó-sásosodó nádasok helyén. Zárt, átjárhatatlan, 
kevés fajú állományok. 

A veresgyűrűs som főleg fiatalabb, nedves parlagok becserjésedésében játszik szerepet. Zárt állomá-
nyok főleg Balf térségében figyelhetők meg, illetve a volt műszaki zár pásztáját keskenyebb sávban 
sokfelé szegélyezi. Helyenként a kisebb fák megjelenésével a jellegtelen erdők, erdősávok irányába 
mozdul, máshol pedig ezüstfával keveredik. 
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P2b – Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések 

Szárazabb rézsűkön, helyenként csatornapartok töltésén, felhagyott szőlőkben kialakult galagonyás-
kökényes cserjések. Gyakran idegenhonos cserjeként betelepszik az ezüstfa. 

P2c – Idegenhonos cserje vagy japánkeserűfű fajok uralta állományok 

A területen jelentős állományai élnek az ezüstfának, amely főleg a szikesedő gyepeken terjed intenzí-
ven. Visszaszorítására több programot is szerveztek a keleti parton, elég jó eredménnyel, ugyanakkor 
a határsáv mentén és a keleti parton állományai több mint száz hektáron terülnek el kisebb-nagyobb 
foltokban.  

Az utak és csatornák partján agresszíven terjeszkedik a japánkeserűfű (Reynoutria japonica), melynek 
mintegy 50 darab 100-500 m2-es állománya ismert a területen. 

OA – Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek  

Vízállásos, korábban bolygatott területek jellegtelen mocsári élőhelye. Jellemző a Phragmites australis, 
Bolboschoenus maritimus, Echinochloa crus-galli, Carex acutiformis előfordulása. 

OB – Jellegtelen üde gyepek 

A terület egyik legnagyobb kiterjedésű élőhelytípusa, amely többféle szituációban létrejöhet. Legjellem-
zőbbek az egykori szántók visszagyepesítése vagy spontán visszagyepesedése során létrejött, s ma 
legeltetett vagy kaszált jellegtelen gyepek. Egy részük viszonylag fiatal parlag (pl. Fertőrákos térségé-
ben), amelyeket akár rövidtávon ismét felszánthatnak. Más részük valójában regenerálódott üde vagy 
nedves gyep, amely általában a mocsárrétek felé közelít. Egyes területeken jellemző e gyepek 
cserjésedése (főleg ezüstfával és veresgyűrűs sommal). 

OC – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek 

Magasabb fekvésű platókon, kisebb dombokon, egykori szántok visszagyepesedése vagy visszagye-
pesítése révén létrejött jellegtelen gyepek. Cserjésedésük, de egyben regenerációjuk is viszonylag 
lassú. Könnyen meglehetősen homogén, 1-2 pázsitfű-faj dominanciájával jellemezhető állományokká 
alakulnak. Egy részük túllegeltetett gyep, ahol a szúrós felépítésű gyomok elszaporodása figyelhető 
meg. 

OD – Lágyszárú évelő özönfajok állományai 

A területen általában nem jellemző az inváziós lágyszárú fajok terjedése, de néhány fajnak (Helianthus 
tuberosus, Aster lanceolatus, Asclepias syriaca) ismertek kisebb-nagyobb (10-500 m2) állományai. 

RA – Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok 

A területen számos kisebb erdősáv, cserjés-fás mezsgye húzódik, melyeket részben mezővédő sávként 
telepítettek, részben spontán felverődésűek. A lombkoronaszintben Populus alba, Juglans regia, Ulmus 
minor, Prunus avium, Salix alba jellemző, cserjeszintjük többnyire zárt, domináns fajai az Elaeagnus 
angustifolia, a Cornus sanguinea és a Prunus spinosa. 

RB – Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdő 

Kisebb erdősávok, facsoportok tartoznak ide, amelyek általában mély fekvésű, nedves helyeken spon-
tán kialakulásúak vagy telepítettek (utóbbiak közé tartoznak a Fertő víztelepe melletti feltöltéseken ta-
lálható nyarasok). A Fertőboz melletti foltoknak már némi természetszerű erdő jellege is van. 

RC – Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők 

Mezővédő erdősávok, kisebb telepített erdőfoltok tartoznak ide. 

RDb – Őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők 

Többé-kevésbé zárt amerikai kőris állományok, melybe Salix alba, Populus alba, Juglans regia, Alnus 
glutinosa, ritkán Fraxinus excelsior és Quercus robur elegyedik. 

S6 – Nem őshonos fafajok spontán állományai  

Spontán kialakult amerikai kőris, ritkábban akác állományok. 
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S7 – Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok 

Többnyire nemes nyár fasorok, veresgyűrűs som vagy ezüstfa cserjeszinttel. 

6.1.1.2. A tervezés folyamata 

A Projekt Megalapozó Tanulmány (PMT) szöveges részei, illetve területkimutatási táblázata alapján 
elkészült a gyeprekonstrukcióra kijelölt területek adatbázisa. A 2017. évi ortofotó, illetve minden poten-
ciális területet érintő terepi felmérés alapján lehatároltuk a homogén élőhelyű, illetve azonos beavatko-
zást igénylő területrészeket. A helyreállítandó területeket beavatkozási területekre, illetve ezen belül 
azonos élőhelyű/kezelést igénylő részterületekre osztottuk. 

Az egyes beavatkozási területeknek elkészült a feladatkiírásban szereplő részletes jellemzése az aláb-
biak szerint 

 Alapadatok: helyrajzi szám, erdőrészlet, művelési ág, védettség, tulajdonos/vagyonkezelő, kiter-
jedés 

 Jelenlegi állapot bemutatása: Á-NÉR élőhelyek (%-os előfordulási aránya), Natura 2000 élőhe-
lyek, előforduló védett fajok, természetvédelmi problémák ismertetése 

 Tervezett célállapot: természetvédelmi cél (hektár bontásban), tervezett Á-NÉR élőhely, terve-
zett Natura 2000 élőhely, Milyen fajok/élőhelyek érdekében történik a beavatkozás 

 Várható problémák és kockázatok bemutatása 

 Szükséges engedélyek 

 Projekt utáni fenntartási igény/fenntarthatóság vizsgálata 

Az elvégzendő beavatkozásokat részterületenként, a természetvédelmi céloknak megfelelően határoz-
tuk meg. Az elvégzendő munkákról részletes leírás és munkanemenkénti terület kimutatás, az egyes 
beavatkozási területekről fotódokumentáció készült. 

 
A beavatkozási területek elnevezése, a részterületek száma és kiterjedése 

Beavatkozási 
terület 

Részterületek 
száma 

Beavatkozási 
terület kiterje-

dése (ha) 

Beavatkozási 
terület 

Részterületek 
száma 

Beavatkozási 
terület kiterje-

dése (ha) 

FBOZ-01 28 16,4008 SOPRON-05 15 9,7522 

FHOMOK-01 27 14,3554 SOPRON-06 5 1,7944 

HEGYKŐ-01 30 16,4235 SOPRON-07 22 32,2757 

HEGYKŐ-02 24 26,7089 SOPRON-08 2 11,8006 

HIDEGSÉG-01 55 26,1569 SOPRON-09 12 8,654 

HIDEGSÉG-02 17 9,2448 SOPRON-10 35 31,0341 

SOPRON-01 6 4,6271 SOPRON-11 26 26,1183 

SOPRON-02 18 9,5035 SOPRON-12 18 19,1128 

SOPRON-03 17 18,3911 SOPRON-13 9 2,3554 

SOPRON-04 10 4,1411 SOPRON-14 19 28,8328 

   Végösszeg 538 317,68 

6.1.1.3. Az eredeti és a végleges beavatkozási területek összevetése 

A tervezés során pontosan felmértük a feladatkiírásban szereplő beavatkozási területeket. Pontosítottuk 
a szükséges beavatkozások műszaki tartalmát és területi kiterjedését. Az eredetileg tervezett beavat-
kozási területek kiterjedése az egyes projektelemek közti átfedéseket levonva 501,41 ha volt. A tervezés 
során a beavatkozási terület 317,15 ha-ra csökkent. A csökkenést elsősorban az indokolja, hogy egyes 
részterületeken a részletes terepi felméréseket követően megállapítható volt, hogy a természetvédelmi 
célok eléréséhez más, illetve jelentősen több beavatkozás szükséges, így az eredetileg tervezett költ-
ségvetésből a munkák csak kisebb területen valósíthatók meg. 
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A beavatkozási területek kiterjedése érintett településenként  

Település Beavatkozási terv 
(felülvizsgált ha) 

Projekt Megalapozó Tanulmány 
(tervezett ha) 

Fertőboz 16,40 16,44 

Fertőhomok 14,36 14,94 

Fertőrákos  52,14 

Fertőszéplak  68,02 

Hegykő 43,13 64,76 

Hidegség 35,40 30,61 

Sarród 
 

55,48 

Sopron 208,86 199,02 

Összesen 317,15 501,41 

 

Fentiek alapján a Projekt Megalapozó Tanulmányban (PMT) meghatározott indikátorszámokon a terepi 
felmérések alapján kismértékű módosítás szükséges. 

 
A fontosabb indikátorszámok változása a PMT-hez viszonyítva 

 Déli és nyugati part Keleti part Dombsor 

 PMT BT PMT BT PMT BT 

Gyep helyreállítása vagy ál-
lapotának javítása 

337 268,03 123 0 2,36 2,36 

Gyepek közé ékelődő árok-
part/útszegély állapotának 
javítása 

21,5 13,94 0 0   

Kialakult erdős-cserjés te-
rület megőrzése és állapo-
tának javítása 

16,6 32,82 0 0   

Összesen 375,1 314,79 123 0 2,36 2,36 

 

6.1.1.4. A gyeprekonstrukciók során alkalmazott fontosabb munkanemek rövid leírása 

Erdészeti jellegű munkák 

Cserjeirtás erdészeti cserjeirtóval, a faanyag a helyszínen maradhat 

Elsősorban szórt, illetve alacsony (1-3 m magas), vékony ágú cserjések irtásához használható módszer. 
Az alkalmazott erdészeti cserjeirtó/zúzógép (pl. Seppi Midifrost DT) alkalmazása során az összezúzott 
anyag a helyszínen marad. A kivitelezés során, különösen meglévő gyepek esetén, ügyelni kell arra, 
hogy a talajfelszín és a gyep ne sérüljön. A gépi cserjeirtásokat általánosságban fészkelési időszakon 
kívül (szeptember 1. – február 28. között) kell végezni, ettől eltérni csak speciális esetben (pl. lápos 
talaj) a természetvédelmi hatóság engedélyével és a megbízóval egyeztetve szabad. 

Cserjeirtás, fakivágás, a faanyag lehordásával 

A hagyományos fakitermelési módszerekkel (pl. kézi motoros eszközök, hidraulikus olló, gépi adapte-
rek, erdészeti gépsorokkal stb.) hajtandó végre. A területről a teljes földfeletti faanyagot, koronarészek-
kel, lombbal és cserjékkel együtt el kell távolítani. Letört, visszamaradó gallyak égetéssel is megsem-
misíthetők (tőzeges talaj esetében tilos az égetés!). A letermelt fák és cserjék tuskóját a letermelést 
követően terepszintre kell visszavágni. A fakivágásokat és cserjeirtásokat általánosságban fészkelési 
időszakon kívül (szeptember 1. – február 28. között) kell végezni, ettől eltérni csak speciális esetben 
szabad. A megtisztítandó területen előforduló fa- és cserjeállománytól függően négy kategóriába sorol-
tuk a területeket: 
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 Fakivágás, vágástakarítás: Erdő jellegű, 10-50 cm átmérőjű, zömmel közönséges dió vagy 
amerikai kőris, kivételesen akác állományok, gyenge cserjeszinttel; 

 Cserjeirtás, fakivágás (könnyű), a faanyag lehordásával: A szórt cserjék és cserjefoltok, illetve 
egyedi fák, kisebb facsoportok esetén. A fa- és cserjeállomány borítása 5-30%; 

 Cserjeirtás, fakivágás (közepes), a faanyag lehordásával: Közepesen zárt (30-50%) cserjé-
sek; 

 Cserjeirtás, fakivágás (nehéz), a faanyag lehordásával: Zárt cserjés, sokszor jelentős mennyi-
ségű fa termetű egyeddel. 

Sarjak leverése erdészeti cserjeirtóval vagy szárzúzóval 

Fa- és cserjeirtást követően a sarjak leverése és az esetlegesen visszamaradt tuskók szétverése erdé-
szeti cserjeirtó/zúzógéppel (pl. Seppi Midifrost DT). A sarjak leverése általában június során elvégez-
hető. 

Tuskómarás 

A favágást követően visszamaradt tuskó föld feletti, illetve a föld alatti részének (min. -10 cm) roncsolása 
géppel (pl. FSI ST 20 B). A tuskómarás során olyan munkagépet kell választani, amely sem a talajter-
heléssel, sem a munkaszélességgel nem roncsolja a környező területet. A munkaterület a tuskó körül 
max. 0,5-1 m kiterjedésű lehet. 

Mezőgazdasági jellegű munkák 

Kaszálás, rendsodrózás, bálázás, lehordás 

Hagyományos mezőgazdasági technológiával elvégzett kaszálás. A kaszálást követően a lekaszált nö-
vényi anyagot rendsodrózás és bálázást követően a területről le kell hordani. A kaszálásokat magas 
tarlóval (min. 10 cm) kell végezni. A kaszálások során az általános természetvédelmi előírások (pl. be-
lülről kifelé történő kaszálás) szerint kell eljárni. A kaszálások során a terület 5-10%-át kaszálatlanul 
(sávok, foltok) kell hagyni, ha a terület természeti állapota már lehetővé teszi. A kaszálatlanul hagyott 
területeket elsősorban a jó állapotú élőhelyeken kell fennhagyni, kaszálásonként változó helyszínnel. 

Szártépőzés 

Hagyományos mezőgazdasági technológiával elvégzett szártépőzés/szárzúzás. A növényi anyag a te-
rületen marad. Az élőhely jelentős javulása esetén a megrendelővel egyeztetve 5-10% fennhagyott te-
rületet kell kijelölni, melyet később (min. 1 hónappal) kell szártépőzni. 

Kaszálás alternáló kaszával 

Egytengelyes, vagy oldalra kihelyezhető alternáló kaszával történő kaszálás. A kaszálást változó tarló-
magassággal (10-20 cm) kell végezni, ügyelve a talajfelszín (pl. hangyabolyok) megőrzésére. 

Fás- és lágyszárú özönnövények kémiai irtása 

Védett természeti területen növényvédő szerek alkalmazását a lehető legkisebb mértékre kell korlátozni 
az ott élő természetes közösségek védelme érdekében. Vegyszeres védekezés a természetvédelmi 
kezelések részeként elsősorban az özönnövények elleni védekezés során támogatható, de akkor is 
csak olyan módszerekkel (pl. ecsetelés, kézi permetezés, injektálás), ami a vegyszer szóródását és a 
környező növényzetre gyakorolt hatást a minimális mértékűre csökkenti. A projekt keretében az alábbi 
esetekben szükséges gyomirtók használata: 

 A jövőben nem kezelendő/kezelhető területeken a fásszárú özönnövények sarjadzásának 
megelőzését tuskókenéssel és sarjpermetezéssel kell végezni. 

 A megőrzendő őshonos fafajú fás-cserjés területeken a fásszárú özönnövények irtását injektá-
lással és kéregkenéssel, illetve tuskókenéssel kell végezni. Az elpusztult egyedek a területen 
maradnak, ha a kivágást és kihordást csak jelentős természeti kár mellett lehet elvégezni. 

 A lágyszárú özönnövény fajok közül a selyemkóró és a japánkeserűfű fajok irtása vegyszer 
nélkül csak jelentős ráfordítással végezhető. A hatékony irtáshoz levélkenés vagy pontperme-
tezés szükséges. 
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A tervezett vegyszerkombinációktól a kivitelező, a megrendelővel egyeztetve eltérhet, de az alkalmazott 
kombináció környezeti hatásai (pl. környező növényzetre gyakorolt hatás) nem növekedhetnek, illetve 
a hatékonyság nem csökkenhet. 

Törzs injektálás 

A törzsinjektálást 5 cm-es törzsátmérő feletti egyedeken kell elvégezni a gyökfőhöz minél közelebb, 
minimum 6-os fa fúrófejjel, 45 fokos szögben. A furatok között 5-6 cm-es közönként kell elkészíteni. 
Adagolás 1-2 ml 1:1-es oldat állatorvosi tömegoltóval furatonként. Kezelés után gyurmával vagy szil-
ikonnal furatot le kell zárni a párolgás megakadályoztatására. Alkalmazandó vegyszer/hatóanyag kom-
binációk: 

 fehér akác: klopiralid + dikamba, vagy Medallon 75%-os oldata. A kezelés növényvédelmi ha-
tósági engedélyköteles. 

 bálványfa, keskenylevelű ezüstfa, amerikai kőris: Medallon 75% + Mezzo 4g/100 ml. A keze-
lés növényvédelmi hatósági engedélyköteles. 

 zöldjuhar: Használt hatóanyag: dikamba. A kezelés növényvédelmi hatósági engedélyköteles. 

Tuskókenés 

A vágás után a vágásfelületet 1 órán belül hosszú szárú ecsettel Garlon 4E és Agrol 1:1 arányú porfes-
tékkel színezett keverékével le kell kenni. A kezelendő egyedek mennyiségétől függően az alábbi alka-
tegóriák kerültek kialakításra: 

 1-25 egyed/ha 

 50-100 egyed/ha 

 100-200 egyed/ha 

Sarjpermetezés 

Sarjpermetezést 1,5 m magasság alatti, 3 cm törzsátmérőnél vékonyabb sarjaknál kell elvégezni pont-
permetezéssel, a vegyszert a növény leveleire juttatva. Kijuttatás hidraulikus háti permetezővel, kör 
alakú szórásképpel rendelkező fúvókával, célzott permetezéssel. Alkalmazandó vegyszer/hatóanyag 
kombinációk: 

 fehér akác: Lontrel 300 0,7 liter/ha dózisban; 

 bálványfa, keskenylevelű ezüstfa, amerikai kőris: Garlon 4E 5%-os oldata + 
permetezéstechnikai olaj + Silwet Star felületi feszültségcsökkentő; vagy Medallon 10% + 
100g/ha Mezzo + Silvet Star; 

 zöldjuhar: Garlon 4E 5%-os oldata, permetezéstechnikai olaj és Silwet Star felületi feszültség-
csökkentő; vagy Medallon 50%. 

A kezelendő egyedek mennyiségétől függően az alábbi alkategóriák kerültek kialakításra: 

 1-25 egyed/ha 

 50-100 egyed/ha 

 100-200 egyed/ha 

Sarj kéregkenés (bálványfa, keskenylevelű ezüstfa, zöld juhar, amerikai kőris) 

A sarjkenést az 5 cm törzsátmérő alatti, 1 méter feletti egyedeken nem parásodott kéregre, hosszú 
szárú ecsettel kell végezni. Használt növényvédő szer: Garlon 4E és Agrol 1:1 arányú oldata/ Medallon 
50% + Mezzo 4g/100 ml engedélyokirat szerint. 

Selyemkóró vegyszeres kezelése kenéssel 

A kenés az előfordulások jellege miatt kizárólag kézi módszerrel végezhető, ecseteléssel. A kezeléseket 
májusban virágzás idején kell elvégezni. Ha ebben az időszakban nem sikerül végezni, akkor a fenn-
maradó állományokat le kell kaszálni és a vegyszeres kezelést augusztusban kell befejezni. A használt 
növényvédő szer: Medallon 20% + tapadásfokozó + műtrágya(15g/l). 

Japánkeserűfű vegyszeres kezelése permetezéssel 
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A foltokat június végén, július elején le kell kaszálni. A kihajtó növények leveleire augusztus, szeptem-
ber, október hónapokban (0,5-0,7 m magasságnál) kell a vegyszert kijuttatni. Kijuttatás hidraulikus háti 
permetezővel, kör alakú szórásképpel rendelkező fúvókával, célzott permetezéssel. Alkalmazandó 
vegyszer/hatóanyag kombinációk: Medallon 20% + Mezzo 2g/1000 ml + tapadásfokozó + műtrá-
gya(15g/l). 

6.1.1.5. A munkanemek tervezése negyedéves bontásban 

A vonatkozó közbeszerzési eljárás 2018. második negyedévében zárulhat le, a munkák ezt követően 
kezdhetők meg. A projekt zárása 2020. november 30-án történik, így addigra minden betervezett mun-
kát el kell végezni. 

A cserjeirtásokat és fakivágásokat minden esetben fészkelési időszakon kívül kell végezni, azaz első-
sorban a január-február, illetve augusztus-december időszakokra történt a tervezés. A vegyszeres ke-
zelések egy része (pl. injektálás) fészkelési időszakban is végezhető. 

A gyeprekonstrukciók első lépéseiként elvégzendő munkák (szártépőzés, cserjeirtás, fakivágás) a vo-
natkozó részletes tervben egyenletesen került szétosztásra a 2018. III. és 2019. I negyedév között. Ha 
a közbeszerzési eljárások elhúzódnak, akkor a munkákat a 2018.IV. és 2019. I.negyedévben kell elvé-
gezni. 

A munkák negyedéves bontásban, az alábbiak szerint kerültek tervezésre. 
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Munkanem 2018.III 2018.IV 2019.I 2019.II 2019.III 2019.IV 2020.II 2020.III 2020.IV (üres) Végösszeg 

Cserjeirtás erdészeti cserjeirtóval, a faanyag a helyszínen maradhat 11,61 5,385 5,75  1,63      24,375 

Cserjeirtás, fakivágás (könnyű), a faanyag a helyszínen marad  0,13 0,03 0,69        0,85 

Cserjeirtás, fakivágás (könnyű), a faanyag lehordásával 9,561 13,82 17,357        40,738 

Cserjeirtás, fakivágás (közepes), a faanyag lehordásával 5,73 2,77 15,13        23,63 

Cserjeirtás, fakivágás (nehéz), a faanyag a helyszínen marad  0,7 0,18         0,88 

Cserjeirtás, fakivágás (nehéz), a faanyag lehordásával 46,48 23,25 51,01        120,74 

Fakivágás, vágástakarítás 12,16  22,8        34,96 

Injektálás (1-25 egyed/ha) 5,1          5,1 

Injektálás (26-50 egyed/ha) 1,01          1,01 

Injektálás (51-100 egyed/ha) 6,32          6,32 

Injektálás/Kéregkenés (1-25 egyed/ha) 5,56          5,56 

Kaszálás alternáló kaszával, legyűjtés 0,72   0,3 2,42 1,43  2,15 1,43  8,45 

Sarjak leverése erdészeti cserjeirtóval vagy szárzúzóval 1,04   121,237 51,59      173,867 

Sarjpermetezés (1-25 egyed/ha)  1,53  9,02 13,91 10,13     34,59 

Sarjpermetezés (26-50 egyed/ha)     11,71   6,7   18,41 

Sarjpermetezés (51-100 egyed/ha)     0,82      0,82 

Szártépőzés 76,53 2,2  73,295 160,152 23,63 150,662 179,082 21,5  687,051 

Tuskókenés (1-25 egyed/ha) 0,53 12,95 8,96        22,44 

Tuskókenés (26-50 egyed/ha)  10,65 3,64   1,53     15,82 

Tuskókenés (51-100 egyed/ha) 6,7 13,6         20,3 

Tuskómarás (1-25 db/ha) 0,25  1,94        2,19 

Tuskómarás (26-50 db/ha) 0,25  12,7        12,95 

Végösszeg 190,381 86,365 139,977 203,852 242,232 36,72 150,662 187,932 22,93 495,9475 1756,9985 
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6.1.1.6. Az egyes munkanemek kiterjedése a beavatkozási területeken 

 
Összeg / Terület (ha) FBOZ-

01 
FHOMOK
-01 

HEGYKŐ-
01 

HEGYKŐ-
02 

HIDEG-
SÉG-01 

HIDEG-
SÉG-02 

SOPRON-
01 

SOPRON-
02 

SOPRON-
03 

SOPRON-
04 

SOPRON-
05 

Cserjeirtás erdészeti cserjeirtóval, a faanyag a helyszí-
nen maradhat 

      
0,15 0,38 5,515 0,07 

 

Cserjeirtás, fakivágás (könnyű), a faanyag a helyszí-
nen marad  

   
0,01 0,69 

  
0,02 0,13 

  

Cserjeirtás, fakivágás (könnyű), a faanyag lehordásá-
val 

0,8 4,26 6,87 4,35 4,88 1,35 
    

0,981 

Cserjeirtás, fakivágás (közepes), a faanyag lehordásá-
val 

0,3 2,52 
 

5,77 7,24 
     

5,43 

Cserjeirtás, fakivágás (nehéz), a faanyag a helyszínen 
marad  

   
0,18 

       

Cserjeirtás, fakivágás (nehéz), a faanyag lehordásával 9,34 7,06 8,8 12,87 5,59 0,9 1,45 7,09 12,36 3,16 0,69 

Fakivágás, vágástakarítás 
    

0,9 0,54 
  

0,26 0,72 1,06 

Injektálás (1-25 egyed/ha) 
    

1,91 2,38 
     

Injektálás (26-50 egyed/ha) 
     

1,01 
     

Injektálás (51-100 egyed/ha) 
        

5,14 
  

Injektálás/Kéregkenés (1-25 egyed/ha) 
           

Kaszálás alternáló kaszával, legyűjtés 
     

1,8 
     

Sarjak leverése erdészeti cserjeirtóval vagy szárzúzó-
val 

10,11 8,76 9,53 17,09 10,95 2 1,6 7,45 10,69 3,19 6,3 

Sarjpermetezés (1-25 egyed/ha) 
 

9,74 5,62 6,02 9,02 
  

0,02 
   

Sarjpermetezés (26-50 egyed/ha) 
        

5,01 
  

Sarjpermetezés (51-100 egyed/ha) 
 

0,82 
         

Szártépőzés 42,68 36,54 32,84 45,81 60,98 6,2 6,1 21,95 38,11 13,81 25,98 

Tuskókenés (1-25 egyed/ha) 
 

5,56 5,34 2,03 8,82 
  

0,02 
   

Tuskókenés (26-50 egyed/ha) 
 

0,4 10,33 1,45 3,64 
      

Tuskókenés (51-100 egyed/ha) 
 

7,88 
 

4,54 
       

Tuskómarás (1-25 db/ha) 
   

0,12 1,09 
      

Tuskómarás (26-50 db/ha) 
    

1,69 
      

(üres) 
           

Végösszeg 63,23 83,54 79,33 100,24 117,4 16,18 9,3 36,93 77,215 20,95 40,441 
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Összeg / Terület (ha) SOPRON-
06 

SOPRON-
07 

SOPRON-
08 

SOPRON-
09 

SOPRON-
10 

SOPRON-
11 

SOPRON-
12 

SOPRON-
13 

SOPRON-
14 

Végösszeg 

Cserjeirtás erdészeti cserjeirtóval, a faanyag a helyszínen ma-
radhat 

 
6,18 

  
3,64 3,18 

  
5,26 24,375 

Cserjeirtás, fakivágás (könnyű), a faanyag a helyszínen marad  
         

0,85 

Cserjeirtás, fakivágás (könnyű), a faanyag lehordásával 
 

6,18 
 

0,12 0,377 6,09 2,33 0,67 1,48 40,738 

Cserjeirtás, fakivágás (közepes), a faanyag lehordásával 
    

1,24 0,88 
 

0,25 
 

23,63 

Cserjeirtás, fakivágás (nehéz), a faanyag a helyszínen marad  
        

0,7 0,88 

Cserjeirtás, fakivágás (nehéz), a faanyag lehordásával 
 

25,53 6 1,76 2,7 1,87 6,12 1,18 6,27 120,74 

Fakivágás, vágástakarítás 1,8 0,48 
 

6,65 8,47 3,16 10,65 
 

0,27 34,96 

Injektálás (1-25 egyed/ha) 
      

0,14 0,67 
 

5,1 

Injektálás (26-50 egyed/ha) 
         

1,01 

Injektálás (51-100 egyed/ha) 
       

1,18 
 

6,32 

Injektálás/Kéregkenés (1-25 egyed/ha) 
    

5,56 
    

5,56 

Kaszálás alternáló kaszával, legyűjtés 
       

6,65 
 

8,45 

Sarjak leverése erdészeti cserjeirtóval vagy szárzúzóval 1,8 25,53 
 

6,83 13,057 3,82 27,14 
 

8,02 173,87 

Sarjpermetezés (1-25 egyed/ha) 
 

0,48 
 

1,7 
  

0,14 1,85 
 

34,59 

Sarjpermetezés (26-50 egyed/ha) 
  

12 
     

1,4 18,41 

Sarjpermetezés (51-100 egyed/ha) 
         

0,82 

Szártépőzés 5,4 101,66 
 

20,49 65,131 74,96 40,25 
 

48,16 687,05 

Tuskókenés (1-25 egyed/ha) 
   

0,53 
  

0,14 
  

22,44 

Tuskókenés (26-50 egyed/ha) 
         

15,82 

Tuskókenés (51-100 egyed/ha) 
  

6 
    

1,18 0,7 20,3 

Tuskómarás (1-25 db/ha) 
    

0,98 
    

2,19 

Tuskómarás (26-50 db/ha) 
    

5,29 5,97 
   

12,95 

(üres) 
       

0,15 
 

0,15 

Végösszeg 9 166,04 24 38,08 106,445 99,93 86,91 13,78 72,26 1261,2 
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6.1.1.7. A munkák elvégzéséhez szükséges hatósági engedélyek és bejelentések 

Természetvédelmi hatósági engedély 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdése szerint védett természeti terü-
leten a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen 

c) a terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához; 

e) az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás 
legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez; 

g) növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befo-
lyásoló vegyi anyagok felhasználásához; 

A projekt keretében tervezett gyeprekonstrukciók, illetve az özönnövények visszaszorítására tervezett 
vegyszeres kezelések a fentiek alapján engedélykötelesek. A természetvédelmi hatósági engedélyezési 
eljárásokban az eljárási határidő hetven nap (Tvt. 76. § (1)). 

Fásításban történő termelés bejelentése 

Fásításban tervezett fakitermelésről – a normál, erdőben végzendő fakitermelés bejelentéséhez szük-
séges - előzetes bejelentést szolgáló, megfelelően kitöltött nyomtatványt minden esetben be kell küldeni 
az erdészeti hatósághoz, és csak az erdészeti hatóság által záradékolt bejelentés vagy az erdészeti 
hatóságnak a fakitermelés korlátozásáról vagy feltételhez kötéséről rendelkező jogerős határozata bir-
tokában kezdhető meg a fakitermelés. A záradékolt bejelentés egy példányát vagy annak másolatát át 
kell adni a fakitermelést végző személynek. A bejelentő mellé az erdőgazdálkodó műveleti lapot is kö-
teles kiállítani, amelynek másolatát szintén át kell adni a fakitermelést végző személy(ek)nek. 

A bejelentő és a műveleti lap a http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok oldalról tölt-
hető le. 

Faanyag közúton való szállítása 

Az Európai Parlament és Tanács 995/2010/EU rendelete minden olyan vállalkozást érint, amely fa vagy 
fatermék forgalmazásával, felhasználásával, vagy kereskedelmi forgalomba bocsátásával foglalkozik. 
EUTR kötelezettségeivel kapcsolatos tájékoztató a NÉBIH EUTR oldalán található, valamint minden 
szükséges nyomtatvány, tájékoztató is onnan tölthető le: http://portal.nebih.gov.hu/eutr 

Növényvédő szerek felhasználása 

A tervezett egyes növényvédelmi munkák végrehajtása több, egymással azonos hatású, de összetételét 
tekintve különböző vegyszerkombinációval is egyformán sikeres lehet. 

A vegyszerezési feladatok elvégzéséhez felhasználni kívánt azon vegyszerek esetében, amelyek nem 
rendelkeznek gyep-legelő kultúrára felhasználási engedéllyel (pl.: Mezzo, Garlon 4E), szükséghelyzeti 
felhasználási engedélyt kell beszerezni a NÉBIH Növény- Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgató-
ságától. 

A kérelem űrlapja és tájékoztatója a http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok oldal-
ról tölthető le. A vegyszerezési munkák csak ezután kezdhetőek meg. 

6.1.1.8. Az elvégzett munkák dokumentálása 

Az elvégzett kezelések dokumentálása az azokat végző vállalkozó feladata. A megfelelő minőségű do-
kumentáció (Munkanapló) készítése a munka elvégzéséről szóló igazolás kiállításának feltétele.  

A kezelések dokumentációit negyedévente kell elkészíteni (akkor is, ha a tervnek megfelelően, nem 
történt munkavégzés). A negyedévente elkészített dokumentációban munkanemenként és részterüle-
tenként össze kell vetni a tervezett és megvalósított feladatok területadatait. Amennyiben a tervezett és 
megvalósított munkák területadataiban eltérés mutatkozik, azt indokolni kell. A megbízó jogosult arra, 
hogy – mérlegelést követően – az indoklást ne fogadja el.  

A kezelések dokumentációjának minimális tartalma: 

 tervezett és megvalósított feladatok területadatai részterületenként, munkanemenként; 
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 készletezett tűzifa és apríték alapanyag (m3) 

 dokumentációs fotósorozat (részterületenként): a fotódokumentációnak minden esetben ki kell 
terjedni a munkavégzést megelőző állapot, a munkavégzés és a munkavégzést követő állapot 
rögzítésére; a fényképfelvételek készítési helyei beazonosíthatók kell, hogy legyenek (GPS-
adatok a fájlban, vagy ESRI shape fájl a képfájlok egyértelmű beazonosítására alkalmas kó-
dolással); 

 drónfelvétel: minimálisan terjedjen ki a munkavégzést követő állapot rögzítésére, minősége és 
területlefedése legyen alkalmas az elvégzett munkák mennyiségi és minőségi paramétereinek 
megítélésére; 

 a munkavégzés során szerzett tapasztalatok: az elvégzett munka jellege, nehézsége vissza-
igazolta-e a beavatkozási tervben szereplő információkat, felmerültek-e nem várt, a teljesítést 
hátráltató tényezők stb. 

6.1.1.9. Kapcsolat más projektelemekkel 

Illegális hulladék összegyűjtése, használaton kívüli épületek bontása 

A cserje és faállományok alatti hulladék összegyűjtése sok esetben csak a cserje- és fairtási munkák 
elvégzése után kezdhető meg. A fenntartási munkák csak akkor végezhetők el, ha a hulladék már el-
szállításra került. A két projektelem megvalósítása párhuzamosan történik. 

Ritka és karakterfajok vetése jellegtelen üde gyepekben 

A projektelem elsősorban a beavatkozási területek közé ékelődő, de a projektben élőhelyfejlesztéssel 
nem érintett területeken kapcsolódik a gyeprekonstrukciókhoz. A projekt keretében helyreállítandó te-
rületek a projekt végéig csak kevés esetben lesznek alkalmasak a kiegészítő felülvetésre, ezen terüle-
teket a részletes beavatkozási terv ismerteti. 

Japánkeserűfű irtása a teljes HUFH20002 Fertő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terüle-
ten 

A gyeprekonstrukciós területen viszonylag kevés előfordulás ismert, ennek ellenére ezek együtt keze-
lendők a gyeprekonstrukciókkal. A szükséges vegyszeres kezelések így egy eljárás keretében besze-
rezhetők, illetve a kivitelezés költséghatékonyabb. 

Megőrzésre tervezett erdősávokban, facsoportokban alátelepítés 

A projektelem szervesen kapcsolódik a gyeprekonstrukciók keretében kijelölt megőrzendő, őshonos fa- 
és cserjefajok alkotta élőhelyek állapotjavításával. A kiirtandó fásszárú özönnövények utókezelése és a 
telepítések, illetve ezek ápolása szorosan kapcsolódnak egymáshoz. 
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6.1.2. Az ökológiai vízigény kielégítéséhez szükséges árkok, csatornák 
rehabilitációja, vízelvezetés megszüntetése 

A vízépítési munkákra részletes engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készült (4 db). A ter-
vezési munkák eredményeképp az indikátor értékek felülvizsgálatra kerültek.  

A projektelem rövid összefoglalása: 

A Csárdakapui főcsatorna (1016 m) és a Csempész-csatorna (501 m) a korábbi Fertő tavi nádas re-
konstrukciók (A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése c. KEOP pá-
lyázat) során alkalmazott technológiával kerül megkotrásra. A lánctalpas kotróval végezett kotrás során 
helyreállításra kerül a csatorna eredeti keresztmetszete (4 m), a kialakítás során létrejött depóniák pedig 
50 méterenként megbontásra kerülnek, így a friss víz mindenhol bejut majd a nádasba. A Fertő medré-
ben összesen 1517 m hosszan történik kotrás. 

A Balf alatti rétek, illetve a Fertőbozi rétek vízszabályozásához 6 260 m hosszan kell a meglévő árkokat 
karbantartani, a vízáramlást akadályozó dugókat megszüntetni, továbbá egy beszakadt csőátereszt 
cserélni. A víz visszatartása érdekében 1 műtárgyat át kell alakítani, illetve 3 új vízvisszatartó műtárgyat 
kell létesíteni. Az új műtárgyakat terveztetni szükséges, majd vízjogi létesítési engedélyt szerezni/meg-
lévő vízjogi engedélyt módosítani (tervezés során dönthető el). Vízjogi üzemelési engedélyt a teljes 
rendszerre kívánunk kérni a megvalósulás után. 

Vízépítési munkák áttekintő térképe 

 

A Cikes vízszabályozásához szükséges műtárgyak közül a leeresztő zsilip teljes felújítása, a Sarród-
Fertőújlak közötti közút alatti nagy méretű csőáteresz cseréje szükséges, illetve át kell alakítani a bal 
parti poldercsatorna műtárgyát. A műtárgyak rendelkeznek vízjogi üzemelési engedéllyel 
(10.378/4/1993), a beavatkozás során a meglévő engedélynek megfelelő állapot visszaállítása történik. 
A Fertő menti szikes élőhelyrekonstrukciók vízszabályozásának tagolásához (pl. részterületek önálló 
árasztása) az elmúlt 25 év tapasztalatait figyelembe véve, számos kisebb műtárgy (1 db vízvisszatartó 
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műtárgy, 1 db csőáteresz, 3 db gázló, 2 db földelzárás, 4 db meglévő áteresz elzárása) létesítése szük-
séges. A tervezést követően vízjogi létesítés engedélyt szerzünk. A megvalósulást követően a meglévő 
vízjogi üzemelési engedély módosításával. 

A hidegségi láprétek vízellátásnak biztosítására az Igazgatóság rendelkezik egy 2009-ben elkészült 
engedélyes tervvel és vízjogi engedéllyel (H-2194-7/2007), melyet felül kellett vizsgálni, és a létesítési 
engedélyt kérni. A Hidegségi láprétek vízellátásához 2 új műtárgyat kell létesíteni a Hidegség-keleti-
csatornán. A meglévő Hidegségi-tó esetében kis kiterjedésű kotrást végzünk a lápi póc számára alkal-
mas élőhelyek növelése érdekében. A Hidegségi tó jelenleg nem rendelkezik vízjogi engedéllyel, ezért 
az új műtárgyak létesítési engedélyének megszerzésével együtt a tóra fennmaradási engedélyt kell 
szerezni. 

A Balfi rétek ökológiai célú vízgazdálkodása vízjogi engedélyezési tervdokumentumai és a Hidegségi 
láprétek és tó ökológiai célú vízgazdálkodása vízjogi létesítési és fennmaradási engedélyezési tervdo-
kumentumai március 27-én kerültek benyújtásra a Katasztrófavédelem számára. 

6.1.2.1. A Fertő tó tómeder vízpótló csatornáinak felújítása 

Általános ismertetés 

A Fertő tó medrének és a tómeder vízpótló csatornáinak üzemeltetésére a Kezelők (Észak-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság Győr, Árpád u. 28-32. és Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Sarród, Rév-
Kócsagvár) a 35800/370-5/2016. ált. számon rendelkeznek hatályos engedéllyel. 

Az engedély hatálya kiterjed a jelen projektben felújításra tervezett Csempész árokra és Csárdakapui 
főcsatornára az alábbi paraméterek szerint: 

Csempész árok bp. (Kezelő: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság) 

Hossza: 152,0 fm 
Víztükör szélessége: 4,50 m 
Fenékszélessége: 2,0 m 
Rézs hajlása (sugár): 3,0 m 
Fenékszint: 113,74 mOAf 
Fenékesés: 0,00 ‰ 
Csatorna torkolata: Körcsatorna 1+605 szelvénye 
Csatorna kiágazása: Fertő tó (Madárvárta-öböl) 

Csempész árok jp. (Kezelő: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság) 

Hossza: 349,0 fm 
Víztükör szélessége: 4,50 m 
Fenékszélessége: 2,0 m 
Rézs hajlása (sugár): 3,0 m 
Fenékszint: 113,74 mOAf 
Fenékesés: 0,00 ‰ 
Csatorna torkolata: Körcsatorna 1+605 szelvénye 
Csatorna kiágazása: Jogi part 

 

Csárdakapui főcsatorna (Kezelő: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság) 

Hossza: 1016,0 fm 
Víztükör szélessége: 4,50 m 
Fenékszélessége: 2,0 m 
Rézs hajlása (sugár): 3,0 m 
Fenékszint: 113,90-113,92 mOAf 
Fenékesés: 0,00 ‰ 
Csatorna torkolata: Körcsatorna 1+863 szelvénye 
Csatorna kiágazása: Jogi part 

 
A Fertő tavi nádasok vízminőség-védelmi célú gazdálkodásának alapfeltétele a nádasok vízcseréjének 
biztosítása, ami a nádas csatornákon keresztül a szélhatás okozta tólengés következtében tud 
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megvalósulni. A csatornák funkcióképességének fenntartása a vízjogi üzemelési engedélyben 
meghatározott paraméterek biztosításával oldható meg. 
A Fertő tó nádasainak és a tómeder vízpótló csatornáinak rekonstrukcióját biztosító - a Fertő-Hanság 
Nemzeti Park Igazgatóság és az ÉDUVIZIG által megvalósított - közös projekt a fenti csatornák 
felújítását nem tartalmazta, ezért a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ezt a jelen projekt ke-
retében pótolja. 
 

Tervezett beavatkozás 

A Csárdakapui főcsatorna, a Csempész árok jobb és bal csatornák rekonstrukciója az alapterv szerinti 
paraméterekkel kerül végrehajtásra. 

Az elvégzendő feladat meghatározása érdekében geodéziai felmérés készült a jelenlegi állapotról, mely 
alapján kerültek meghatározásra az elvégzendő munkamennyiségek. 

A Fertő tó csatornarekonstrukcióinak áttekintő térképe 

 

Kivitelezési technológia 

A csatornapartok mindkét oldalán 10-10 m szélességben a nádaratást el kell végezni, a nádat a jogi 
partvonalon kívül meg kell semmisíteni. A tervezett beavatkozás a következő munkanemeket tartal-
mazza: 

 kétoldali csatornakotrás úszó-lánctalpas, forgó felsővázas hidraulikus kotróval; 

 a kötött nádgyökeres iszap kitermelése és elterítése a parti sávokon; 

 csatornapartok megnyitása helyszíni kijelölés alapján, elsősorban a csatorna és a vízhelyes 
területek közötti 50-70 m távolságban mindkét parton; 

 laza iszap kitermelése a csatornákból a parti sávokon túli területekre hidromechanizációs 
kotrással, 5 cm vastagságban. 

A munkavégzés a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság által megadott időszakban, költési idősza-
kon kívül történik. 



 

Megvalósíthatósági tanulmány 

A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése 

 

 77 

Elvégzendő műszaki munkamennyiségek 

Nádaratás az anyag partvonalon kívüli megsemmisítésével 31.000 m2. 

Csatornakotrás: 

 Csárdakapui főcsatorna: 1016 fm * 2 m2 = 2438 m3 

 Csempészárok jp., bp.: 501 fm * 7 m2 = 3410 m3 

 Összesen: 5850 m3 

Száraz kotróval (az összes mennyiség 80%-a) 4680 m3. 

Terítés szárazkotróval (a kotort anyag 70%-a) 3280 m3. 

Hidromechanizációs kotrás (az összes mennyiség 20%-a) 1170 m3. 

Csatornapartok megnyitása (5m*15m*1m = 75 m3/db) 

 Összesen 50 db 3750 m3 

6.1.2.2. Balfi rétek ökológiai célú vízgazdálkodása 

Előzmények 

Az érintett terület a Bozi övcsatorna és mellékága síkvidéki vízgyűjtő területe. A Bozi övcsatorna és Bozi 
mellékág a Balfi öblözet közcélú csatornái, melyekre a 41.507-3/1990. számon van érvényes, 
határozatlan idejű vízjogi üzemelési engedély. Az engedély az 1987-ben kiadott (40.756-2/1987.) 
létesítési engedély alapján kiépített művekre szól. Célja alapvetően a dombvidéki területről érkező vizek 
(Bozi övcsatornától délre) és a Fertő parti síkvidéki belvizek összegyűjtése és a Fertő tóba vezetése. 

A terület Natura2000 védettsége és Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság általi kezelése alapjaiban 
változtatta meg a vízrendszerrel szemben támasztott követelményeket, amit a kezelő a tárgyi projekt 
kapcsán az engedélyezési dokumentáció szerint kíván rendezni. 

A Balfi rétek ökológiai célú vízgazdálkodását célzó intézkedéseket bemutató térkép 
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Ökológia 

Természetvédelmi probléma a terület gyors víztelenedése vízvisszatartási lehetőség hiányában. 

Az ún. Bozi övcsatorna vezeti el a Balf alatt egykori legelők és kaszálók belvizeit. A vízelvezetés és az 
elmaradt gyepkezelések miatt a korábban itt megtalálható láp- és mocsárrétek eltűntek, helyüket jelleg-
telen nádas és özönnövények állománya (magas aranyvessző, amerikai kőris, ezüstfa stb.) foglalta el. 
A terület gyepjeinek rekonstrukciójával együtt biztosítani kell a rétek ökológiai vízigényét, elsősorban a 
területre jutó csapadék visszatartásával. A vízrendszer szabályozását ugyanakkor úgy kell megoldani, 
hogy a rétek fenntartó kezelését biztosítani lehessen, azaz időszakosan, a magas vizeket le lehessen 
vezetni a Fertőbe. 

A település alatti szakaszon a tervezés során két szempontnak kell megfelelni. Egyrészt szükség esetén 
el kell tudni vezetni a Balfi-rétek felől érkező és Bozi-láprétek felesleges vizeit, ugyanakkor olyan 
vízszintet kell tudni tartani, ami a csatornában élő lápi póc és lápi szitakötő (állandó álló vagy lassan 
áramló, hínárnövényzetben gazdag, tagolt partú víztér), illetve a Boz alatti gyapjúsásos láprétek (idő-
szakos tavaszi és őszi sekély vízborítás, ugyanakkor nyárra olyan mértékig ki kell száradni, hogy a 
kaszálásokat el lehessen végezni) fennmaradásához kell. 

A beavatkozás célja a terület vízvisszatartási lehetőségeinek biztosítása térben és időben megosztva 
az ökológiai igényeknek megfelelően. 

Vízrendszer 

A tervezési terület a Duna részvízgyűjtő, Rábca és Fertő tó alegységben a 01.16. Fertő tó menti 
belvízvédelmi szakasz Fertőszél-Balfi öblözethez tartozik. Főcsatornája a Bozi övcsatorna, ami ereden-
dően összeköttetésben volt a Balfi főcsatornával. Szétválasztásuk az 1. pontban hivatkozott létesítési 
és üzemelési engedélyek alapján történt. Az engedély szerint egy mellékággal rendelkezik, Bozi 
mellékág csatorna néven. Az övcsatorna, mint főgyűjtő befogadója a Fertő tó Bozi főcsatornájának „0” 
szelvénye. A medreken vízkormányzást biztosító műtárgy nem épült. Az övcsatorna befogadója több 
üzemi ároknak, melyeknek vízjogi üzemelési engedélye nincs. A medrek állapota elhanyagolt, 
felújításra szorulnak. 

A jelenlegi helyzetben a dombvidéki és síkvidéki vizek nagyvízi szétválasztása, illetve az ökológiai 
igényeknek megfelelő vízvisszatartás nem biztosítható. 

Hidrológia 

A térség éghajlata változékony, a klíma mérsékelten hűvös, száraz. Az évi átlaghőmérséklet 7-11°C 
között változik. Az éves csapadékösszeg 605 mm. A változékony éghajlat miatt a csapadék térbeli és 
időbeli elosztása is jelentős eltéréseket mutat. 

A tervezési terület terepszintje a 115,00 és 120,00 mBf-i magasságok között változik, a csatlakozó 
dombvidéki vízgyűjtőé pedig 120,00 - 175,00 mBf. A tervezési (síkvidéki) terület talajvíz állásai is a 
szélsőséges helyzetek kialakulását támasztják alá. (Hmin 113,92 mBf; Hmax 116,05 mBf.) 

A tervezési terület engedéllyel rendelkező medrei a 10% előfordulási valószínűségű belvízelvezetésre 
épültek ki. Ennél magasabb terhelés esetén, a területen jelentős belvízi elöntések keletkezhetnek. Mivel 
a tervezési terület közvetlen dombvidéki részvízgyűjtővel határos, az elöntés mértékadó esetben 
elérheti a 100%-ot is. 

A tervezetési terület hidrológiai viszonyait nagymértékben befolyásolja a Fertő tó, mint befogadó min-
denkori vízállása, melynek szabályozási vízszintje 115,70 moAf és 115,80 moAf között változik. 
Tényleges vízállása pedig 115,10 moAf és 115,96 moAf, ami ~ 114,40 mBf és 115,50 mBf-i 
vízállásváltozást jelent. 

Mivel a térségnek vízpótlási lehetősége nincs, az ökológiai igények kielégítésének egyedüli eszköze a 
szabályozott vízvisszatartás lehetőségének megteremtése, ami jelenleg nem biztosított. 
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Tulajdonviszonyok 

A tervezési terület tulajdonviszonyait az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 

 

 hrsz Tulajdonos Kezelő Művelési ág 
Csatorna megneve-

zése 

1. Fertőboz 047/10a Magyar Állam FHNPI rét  

2. Fertőboz 047/10b Magyar Állam FHNPI erd  

3. Fertőboz 055 Magyar Állam FHNPI kivett folyó Fertőbozi övcsatorna 

4. Fertőboz 056a Magyar Állam FHNPI rét  

5. Fertőboz 056b Magyar Állam FHNPI erdő  

6. Fertőboz 058/1 Magyar Állam FHNPI saját haszn. út  

7. Fertőboz 066/1 Magyar Állam FHNPI saját haszn. út  

8. Fertőboz 072/2 Magyar Állam FHNPI nádas  

9. Fertőboz 073 Magyar Állam FHNPI kivett folyó Fertőbozi övcsatorna 

10. Fertőboz 074/1 Magyar Állam FHNPI saját haszn. út  

11. Fertőboz 077/1 Magyar Állam FHNPI legelő  

12. Sopron 01508 Sopron Önkormányzat FHNPI kivett árok Bozi mellékág 

13. Sopron 01509 Sopron Önkormányzat FHNPI kivett közút  

14. Sopron 01510 Sopron Önkormányzat FHNPI kivett árok  

15. Sopron 01511a Magyar Állam FHNPI nádas  

16. Sopron 01511b Magyar Állam FHNPI rét  

17. Sopron 01512 Sopron Önkormányzat FHNPI kivett árok Új mellékág 

18. Sopron 01514 Magyar Állam FHNPI saját haszn. út  

19. Sopron 01516 Magyar Állam FHNPI saját haszn. út  

20. Sopron 01517/2 Magyar Állam ÉDUVIZIG kivett csatorna Bozi övcsatorna 

21. Sopron 01528 Magyar Állam FHNPI saját haszn. út  

 

A táblázat a jelenlegi nyilvántartási adatokat tartalmazza. A Balfi övcsatorna nyomvonala Fertőboz 
közigazgatási területén a valóságban eltér a földhivatali nyilvántartástól. A tényleges állapot földhivatali 
átvezetése folyamatban van, a hatósági díjat Soproni Járási Hivatalnak a projektgazda megfizette. 

Tervezett beavatkozások 

Bozi övcsatorna 

A vízvezetési funkció alaptervi helyreállítása szükséges az üzemelési engedély (41.507-3/1990) szerint. 
A földmeder alaptervi paraméterei: 

Hossz: 0+000 – 3+548 msz. 
Torkolati fenékszint: 114,10 mBf. 
Fenékesés: 0,27‰ 
Fenékszélesség: 0,80 m 
Rézs hajlás: 1:1,5 
Q torkolati: 0,4 m3/s 

A geodéziai felmérés alapján meghatározásra került az alaptervi paraméterek helyreállításához 
szükséges mederiszapolási munka nagyságrendje: 

 Összesen iszapolás: 1774 m3 

 Terítés (partrendezés): 1774 m3 
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Az iszapolási munkákat a bp-ról kell elvégezni, a jobb parti árnyékoló fás növényzetet meg kell hagyni. 
Az iszapot a parti sávban kell elteríteni, és a fenntartáshoz szükséges parti sávot kell kialakítani. 

Az iszapolás elvégzéséhez szükséges előkészítő és befejező munkák: 

 Fakitermelés: 85 db 

 Cserjeirtás: 14.000 m2 (50% 0-4 cm; 50% 4-10 cm) 

 Füvesítés: 14.000 m2 

Bozi mellékág 

A vízvezetési funkció alaptervi helyreállítása szükséges az üzemelési engedély (41.507-3/1990) szerint. 
A földmeder alaptervi paraméterei: 

Hrsz: Sopron 01508 
Hossz: 0+000 – 0+665 msz. 
Torkolati fenékszint: 114,70 mBf. 
Torkolat helye: a Bozi övárok 2+353 m. szelvénye 
Fenékesés: 0,5‰ 
Fenékszélesség: 0,6 m 
Rézs hajlás: 1:1,5 
Q torkolati: 0,04 m3/s 

A geodéziai felmérés alapján meghatározásra került az alaptervi paraméterek helyreállításához 
szükséges mederiszapolási munka nagyságrendje: 

 Összesen iszapolás: 332,5m3 

 Terítés (partrendezés): 332,5 m3 

Az iszapolási munkákat a jobb partról kell elvégezni, a bal parti árnyékoló növényzetet meg kell hagyni. 
Az iszapot a parti sávban kell elteríteni, és a fenntartáshoz szükséges parti sávot kell kialakítani. 

A helyreállítási munka elvégzéséhez szükséges előkészítő és befejező munkák: 

 Fakitermelés: 32 db 

 Cserjeirtás: 3.000 m2 (50% 0-4 cm; 50% 4-10 cm) 

 Füvesítés: 3.000 m2 

Új mellékág (Sopron 01512 hrsz-ú árok) 

A meglévő üzemi árok vízjogi üzemelési engedéllyel nem rendelkezik. Elhelyezkedése a Bozi 
övcsatorna és Bozi mellékág között a terepesésre merőleges, övárok jellegű, ami jól beleillik a 
Natura2000 védettségű terület szakaszolható vízvisszatartásába, ezért a terület üzemi árkai közül a 
vízszabályozás megvalósításához ennek fennmaradása és a meglévő engedélyes művekhez való 
csatlakoztatása szükséges. 

A földmeder paramétereit a Bozi mellékág paramétereivel azonosra határoztuk meg: 
Hossz: 0+000 – 0+665 msz. 
Torkolati fenékszint: 114,70 mBf. 
Torkolat helye: a Bozi övvsatorna 2+463 m. szelvénye 
Fenékesés: 0,5‰ 
Fenékszélesség: 0,6 m 
Rézs hajlás: 1:1,5 
Q torkolati: 0,05 m3/s 

A geodéziai felmérés alapján a meder kialakítását a következők szerint kell kialakítani: 

 Összesen iszapolás: 982,5m3 

 Terítés (partrendezés): 982,5 m3 

Az iszapolási munkákat a jobb partról kell elvégezni, a bal parti árnyékoló növényzetet meg kell hagyni. 
Az iszapot a parti sávban kell elteríteni, és a fenntartáshoz szükséges parti sávot kell kialakítani. 

Az iszapolás előkészítő és befejező munkái: 
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 Fakitermelés: 32 db 

 Cserjeirtás: 3.000 m2 (50% 0-4 cm; 50% 4-10 cm) 

 Füvesítés: 3.000 m2 

Bozi övcsatorna torkolati műtárgy elzáró szerkezete 

A meglévő ø 150 cm-es torkolati műtárgy felvízi támfalára a vízvisszatartási lehetőség érdekében 
acéltiltó beépítését kell végrehajtani. 

Munkafázisok: 

 Földelzárás: 50 m3 

 Víztelenítés: 20 óra 

 Tiltó felszerelése: 1 db ÁVM Kft, „ZS” 1500 függőleges támfalra 4 oldali vízszigeteléssel 

 Tükörkészítés burkolathoz: 20 m2 

 Kavicságyazat: 5 m3 

 Kőszórás: 10 m3 

Bozi övcsatorna ø 100 cm-es áteresze 

A Bozi övcsatorna 1+944 m. szelvényében lévő, az alaptervben is szereplő ø100 cm-es áteresz 
vízvezetésre alkalmatlan, átépítése szükséges. Az átépítés során a műtárgynál a vízvisszatartási lehe-
tőség megteremtése érdekében tiltó beépítése szükséges a felvízi oldalra. 

A műtárgy paraméterei: 

 Hely: Bozi övcsatorna 1+944 msz. 

 Fenékszint: 114,60 mBf. 

 Átmérő: ø100 

 Hossz: 11,3/8 fm 

Műszaki mennyiségek: 

 

1.  Meglévő műtárgy bontása  12 m3 

2.  Földelzárás  50 m3 

3.  Víztelenítés  20 óra 

4.  Földkiemelés  80 m3 

5.  Tükörkészítés  25 m2 

6.  Kavicságyazat  5 m3 

7.  Szerelőbeton  3 m3 

8.  HÓD cs ø100m/2m * 4db  8 fm 

9.  Aknaelem HÓD  2 db 

10.  Tiltó HÓD  1 db 

11.  Visszatöltés  80 m3 

12.  Tömörítés  80 m3 

13.  Elő- és utóburkolat tükörkészítés vízszintes  30 m2 

14.  Elő- és utóburkolat tükörkészítés rézs  50 m2 

15.  Kavicságyazat  15 m3 

16.  Kőszórás  30 m3 

17.  Felületrendezés  200 m2 

18.  Átjáró kavicsolás  15 m2 
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ø 80-as tiltós átereszek építése 

3 db ø 80-as tiltós átereszek építése a Natura 2000 terület vízvisszatartása érdekében. A műtárgyak 
paraméterei: 

Hely 
Bozi övcsatorna Bozi mellékág Új mellékág 

2+480 m. szelvény 0+010 szelvény 0+010 szelvény 

Fenékszint 114,70 mBf. 114,70 mBf. 114,70 mBf. 

ø  80 cm 80 cm 80 cm 

Hossz 11,43/8 fm 11,43/8 fm 11,43/8 fm 

 

Műszaki mennyiségek 1 db műtárgyra: 

 

1.  Földelzárás  50 m3 

2.  Víztelenítés  20 óra 

3.  Földkiemelés  80 m3 

4.  Tükörkészítés  25 m2 

5.  Kavicságyazat  3 m3 

6.  Szerelőbeton  3 m3 

7.  HÓD cs ø80m/2m * 4db  8 fm 

8.  Sípfej elem 1 db 

9.  Aknaelem 1 db 

10.  Tiltó 1 db 

11.  Visszatöltés  80 m3 

12.  Tömörítés  80 m3 

13.  Elő- és utóburkolat tükörkészítés vízszintes  10 m2 

14.  Elő- és utóburkolat tükörkészítés rézs  20 m2 

15.  Kavicságyazat  5 m3 

16.  Kőszórás  10 m3 

17.  Felületrendezés  200 m2 

18.  Átjáró kavicsolás  15 m2 

 

Üzemeltetés 

A terület vízrendszerének üzemeltetését a mindenkori ökológiai igények és az adott hidrológiai helyzet 
határozzák meg. Alapesetben a hidrológiai helyzet megfelel az ökológiai igényeknek. Ekkor a saját vizek 
visszatartása érdekében a 2. és 3. számú műtárgyak zárt állapotban vannak. A vízrendszer további 
üzemeltetését a terület saját belvízeinek és a vízgyűjtő dombvidéki részéről érkező terhelések 
nagyságrendje határozza meg. Felszíni elöntés esetén a vízkormányzó zsilipeket (1., 2., 3., 4. és 5.) 
nyitva kell tartani. A felszíni elöntések megszűnésekor ugyanezen műtárgyakkal telt medrű 
vízvisszatartást kell létrehozni a zsilipek zárásával. A 3., 4. és 5. számú műtárgyak vízszabályozási 
lehetősége a felettük lévő medrek menti területek eltérő vízvisszatartási igényeinek megvalósítását 
szolgálják. 

Fenntartás 

Az élőhelyi követelmények mindenkori kielégítése érdekében a vízvezető medrek funkcióképességét 
fenn kell tartani. A Natura 2000 területek élőhelyi feltételeinek biztosítása érdekében erre a legalkalma-
sabb a „félmedrű” fenntartás, mely a vizes medrek és rét területek közötti megfelelő kapcsolat mellett a 
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vízvezetési funkciót is biztosítani tudja. A tervezett keresztmetszeti méretek ezt lehetővé teszik. A 
mederfenntartásokat célszerűen a gyepek kezelésével együtt lehet ütemezni. 

A szakszerű üzemeltetés alapfeltétele a műtárgyak jó kezelhetősége, amit folyamatosan biztosítani kell. 
Az elzáró és mozgatószerkezetek működését havonta, míg a beton, vasbeton szerkezetek és burkola-
tok állapotát évente ellenőrizni kell. A hiányosságokat az ellenőrzéseket követően meg kell szüntetni. 

A műtárgyak kezelhetősége érdekében a bejáró utakat és vagy parti sávokat folyamatosan járható 
állapotban kell tartani. 

Közművek 

A Sopron 01517/2 hrsz-ra EON vezetékjog van bejegyezve. A Bozi övcsatorna fenti hrsz csak egy része, 
nevezetesen a 01525 hrsz-ig, ezért a vezeték érintettsége nem áll fenn. 

A Fertőboz 058/1, 066/1, 074/1 hrsz-ú területekre a Belügyminisztérium Határőrség részére van bejegy-
zett vezetékjog a volt műszaki zár elektromos, illetve hírközlési vezetékére, ami elbontásra került, de a 
jog nem lett törölve. 

Fentiek alapján a tervezett munkák közműveket nem érintenek. 

Engedélyezés 

A Bozi övcsatorna és Bozi mellékág mederrekonstrukciója az érvényes vízjogi üzemelési engedély 
alapján történik, mint felújítás. 

Az Új mellékág kialakítására és az 1., 2., 3., 4. és 5. számú vízkormányzó műtárgyak megépítésére a 
kezelő Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság vízjogi létesítési engedély kiadását kérte, a folyamat 
jelenleg hiánypótlási szakaszban van, az engedély kiadása 2018 nyarára várható. 

A létesítmények megvalósítását követően kell kérni a Bozi övcsatorna és Bozi mellékág törlését a 
41.507-3/1990. számú Balfi öblözet közcélú csatornáinak vízjogi üzemelési engedélyből és a felújított 
és új művekre új önálló üzemelési engedély kiadását kezdeményezni. A Bozi övcsatorna egy szakasza 
(Sopron, 01517/2 hrsz) az ÉDUVIZIG kezelésében van. Az üzemelési engedélyezési eljárás előtt 
célszerű átadni kezelésre a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságnak. 

6.1.2.3. Fertő tavi sziki élőhelyek vízigényét biztosító vízi létesítmények 

Előzmények 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 1993. óta rendelkezik vízjogi üzemelési engedéllyel, a Fertő 
tavi sziki élőhelyek vízgazdálkodására a 10.378/4/1993. szám alatt. Vízikönyvi szám: Sarród 13. Az 
engedély határozatlan ideig érvényes. Területi hatálya kiterjed a Hanság főcsatorna jobb és bal parti 
területekre, összes terület 660 ha. Vízgazdálkodási alapelv, hogy az érintett területek saját vizeit a 
helyszínen kell tartani, az idegen belvizeket ki kell zárni. Amennyiben az élőhelyek igényét nem lehet a 
saját vízből biztosítani, a vízpótlást a Fertő tóból lehet megoldani, a Csempészárok esetében közvetlen 
a tóból, valamint közvetve a Hanság főcsatornából a Polder jobb- és balparti csatornák vízkivételi 
zsilipein keresztül. Az engedélyezett maximális üzemvízszint a jobb parti területeken 114,40 mBf., a bal 
parti területeken 114,13 mBf. 

A projektelem célja az építés óta megrongálódott, illetve leromlott műszaki állapotú vízkormányzást 
biztosító művek vízjogi engedély szerinti helyreállítása. 

Funkcióképesség vizsgálata 

A vízjogi üzemelési engedély előírásainak betartásához a vízrendszer műveinek rendelkezni kell a 
szükséges funkciókkal (vízszintszabályozás, vízátvezetés, vízvisszatartás, átjárás). 

Hanság főcsatorna bal parti terület 

Az un. Cikes (Fésűs) területegység vízvisszatartását szolgáló 2. sz. műtárgy (lásd: Helyszínrajz) romos 
állapotú, átépítése szükséges. 

Ugyanezen területegység felesleges vizeinek elvezetését, illetve a vízpótlást biztosító közút alatti 
áteresz (1. számú műtárgy) beszakadt állapotban van, átépítése szükséges. 
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A Borsodi dűlő területegység vízvisszatartását szolgáló közutat is keresztező 3. számú műtárgy 
vízátvezetési funkciója megfelelő, a felvízi oldal zsilipszerkezete hiányzik, pótolni kell. 

Hanság főcsatorna jobb parti terület 

A sziki élőhelyek Hanság főcsatorna jobb parti területegységét a Hanság főcsatorna jobb parti 
depóniája, Szibi árok bal parti depóniája a Hidegségi út, a 16-2 árok, bal parti depóniája, valamint a jobb 
parti Polder gát határolja. (lásd: Helyszínrajz) A területről kizárt vizek elvezetésére a Hidegségi útmenti 
– Déli csatorna – Szibi-árok – Jobb parti Polder csatorna nyomvonalon rendelkezik a vízjogi üzemelési 
engedély. A becsatlakozó üzemi árkok funkciójának helyreállításához állatok és fenntartógépek 
átjárását, valamint biztonságos vízátvezetést megoldó, de a túlvíztelenítést megakadályozó művek 
építése szükséges (4., 5. és 6. számú műtárgyak). 

A Hidegségi út nyugati végén a jp-i Poldergáthoz való csatlakozásnál (7. számú műtárgy) és a 16-2 
árok bp-i depóniájának a körgáthoz való csatlakozásánál (8. számú műtárgy) az engedély földelzárást 
ír elő a megfelelő vízkormányzási lehetőségek megteremtése érdekében, melyek hiányoznak, ezért 
azokat meg kell építeni. 

A Hidegségi útmenti Északi csatorna Szibi ároki torkolatához a meglévő áteresz felvízi támfalára 
elzárószerkezetet kell építeni a vízvisszatartás érdekében (9. számú műtárgy). 

A Hidegségi útmenti Északi és Déli csatornák az út alatt több ponton összeköttetésben vannak, ezeket 
a vízjogi üzemelési engedély előírásainak betartásához el kell zárni (10., 11., 12. és 13. számú 
műtárgyak). 

A Hidegségi útmenti Déli csatorna 1+680 m. szelvényben lévő útkeresztezésbe áteresz építése 
szükséges, mert az jelenleg elzárt állapotban van, így az e fölötti szakaszon a csatorna nem tudja ellátni 
funkcióját (14. számú mútárgy). 

A fent részletezett beavatkozások elvégzését követően az engedély szerinti üzemvitel biztosítható lesz. 

Fertő tavi sziki élőhelyek vízigényét biztosító vízi létesítmények áttekintő térképe 
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Műszaki beavatkozások 

Közúti áteresz (1. számú műtárgy) 

Épül 1 db. 

Hely: Észak-DéliZikisch0+700m. szelvény. 

Fenékszint: 113,90 mBf. közút tengely 116,00 mBf., padka 115,90 mBf. 

 

 

 

 Munka megnevezése Mennyiség 
Mennyiségi 

egység 

1. Útburkolat bontása 6 m3 

2. Földgát építése víztelenítéshez  50 m3 

3. Víztelenítés  20 óra 

4. Földkiemelés  80  m3  

5. Régi műtárgy bontása  10 m3 

6. Ágyazatok készítése áteresz alá  5 m3 

7. Aljzat készítése  3  m3  

8. Út alatti áteresz építése 2m hossz. 80 cm átm.  12 fm 

9. Út alatti átereszek építése 80cm átm. el fej 1,45 m  2  db 

10. Földvisszatöltés  80  m3  

11. Tömörítés  80 m3 

12. Tükörkészítés sík felületen  12 m2 

13. Pályaszerkezet útalap készítése  4  m3  

14. Pályaszerkezet zúzottkő alap készítése  4 m3 

15. CKT alapréteg  4 m3 

16. Pályaszerkezet aszfaltozása 6 cm vtg  1,5  m3 

17. Pályaszerkezet aszfaltozása 4 cm vtg.  1,5  m3 

18. Tükörkészítés rézsüs felületen  20  m2 

19. Ágyazatok készítése burkolat alá  5  m3 

20. Kőszórás készítése  10  m3 

21. Megsérült felületek rendezése  200  m2 

22. Forgalomtechnika (terv, kiépítés)  1 db  

 

Tiltós áteresz (2. számú műtárgy) 

Épül 1 db. 

Hely: Észak-DéliZikisch0+800m.szelvény. 

Fenékszint: 113,98 mBf. 

 

 Munka megnevezése Mennyiség 
Mennyiségi 

egység 

1. Műtárgyak bontása 6 m3 

2. Földgát építése víztelenítéshez  50 m3 

3. Víztelenítés  20 óra 
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 Munka megnevezése Mennyiség 
Mennyiségi 

egység 

4. Földkiemelés  80  m3 

5. Ágyazatok készítése műtárgy alá  3 m3 

6. Aljzat készítése  3 m3 

7. Áteresz építése  8  fm 

8. Átereszek építése 80cm átm. el fej 1,45 m  1  db 

9. Áteresz építése tiltós élű fej 1  db 

10. Tiltó beépítése  1  db 

11. Földvisszatöltés  80  m3  

12. Tömörítés  80 m3 

13. Tükörkészítés sík felületen  10 m2 

14. Tükörkészítés rézsüs felületen 20 m2 

15. Ágyazatok késítése burkolat alá 5 m3 

16. Kő szórás készítése 10 m3 

17. Megsérült felületek rendezése 200 m2 

18. Kavicsterítés készítése 15 m3 

 

Tiltó beépítése meglévő függőleges támfalba (3. és 9. számú műtárgy) 

Készül 2 db. 

Hely: Bal parti Polder csatorna 1+810 

a = 113,21 b = 115,24 c = 116,40 

Hidegségi út É-i 0+000  

a = 113,80 b = 115,20 c = 115,20 

Fenékszint: 113,27 mBf. Támfal: út: 116,39 mBf. 

Előre gyártott CSOMIÉP csavarorsós tiltó oldalanként 4db felfogatással a tok és betonfal között 
gumitömítés beépítésével. 

 

 Munka megnevezése Mennyiség 
Mennyiségi 

egység 

1. Földgát építése víztelenítéshez  50 m3 

2. Víztelenítés  20 óra 

3. Műtárgy beépítése  1 db 

 

Gázló építése (4., 5. és 6. számú műtárgy) 

Készül 3 db. 

Hely: Hidegségi út menti Déli csatorna jobb parti mellékágak. 

Fenékszint: 113,98 mBf. mindhárom esetben. 

 

 Munka megnevezése Mennyiség 
Mennyiségi 

egység 

1. Munkagödör földkiemelése 30 m3 

2. Tükörkészítés rézsüs felületen 80 m2 
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 Munka megnevezése Mennyiség 
Mennyiségi 

egység 

3. Víztelenítés  20 óra 

4. Ágyazatok készítése 12 m3 

5. Gázló építése  42 m2 

6. Kavicsterítés készítése  5 m3 

7. Megsérült felületek rendezése 200 m2 

 

Földelzárások kiépítése (7. és 8. számú műtárgy) 

Készül 2 db. 

Hely: 7. számú Jobb parti Polder gát és Hidegségi út csatlakozása; 

8. számú Polder gát és 16-2 csatorna bp csatlakozása. 

Feltöltési szint: 115,20 - 116,50 mBf. 

 

 Munka megnevezése Mennyiség 
Mennyiségi 

egység 

1. Tükörkészítés sík felületen  40 m2 

2. Tükörkészítés rézsüs felületen 20 m2 

3. Földbetöltés munkagödörbe 120 m3 

4. Tömörítés 120 m3 

5. Felületképzés 200 m2 

6. Kavicsterítés 15 m2 

 

Hidegségi út alatti átereszek elzárása (10., 11., 12. és 13. számú műtárgy) 

Készül 4 db. 

Vasbeton homlokfalra csavarozott 100*100 cm méret, 6 mm vastagságú acéllemez felszerelése 

gumitömítéssel. 

 

 Munka megnevezése Mennyiség 
Mennyiségi 

egység 

1. Víztelenítés  20 óra 

2. Átereszek elzárása  1 db 

 
Áteresz építése ø 80 cm 

Épül 1 db műtárgy: 14. 

Hely: Hidegség út menti Déli csatorna 1 + 680 m. szelvény. 

Fenékszint: 113,90 mBf. út tengely 115,20 mBf. 

 Munka megnevezése Mennyiség 
Mennyiségi 

egység 

1. Földgát építése víztelenítéshez  50 m3 

2. Víztelenítés  20 óra 

3. Földkiemelés  80  m3 

4. Ágyazatok készítése 3 m3 
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 Munka megnevezése Mennyiség 
Mennyiségi 

egység 

5. Aljzat készítése  3 m3 

6. Áteresz építése 8 m hossz 80 cm átmérő 8  fm 

7. Átereszek építése 80 cm átm. elő fej 1,45 m  2  db 

8. Földvisszatöltés  80  m3  

9. Tömörítés  80 m3 

10. Tükörkészítés sík felületen  10 m2 

11. Tükörkészítés rézsüs felületen 20 m2 

12. Ágyazatok késítése burkolat alá 5 m3 

13. Kő szórás készítése 10 m3 

14. Megsérült felületek rendezése 200 m2 

15. Kavicsterítés készítése 15 m3 

6.1.2.4. Hidegségi láprétek és tó ökológiai célú vízgazdálkodása 

Előzmények 

A tervezési terület nyugati határa Hidegség belterületének keleti határvonala, keleti határa pedig Fertő-
homok belterületének nyugati határvonala közelében húzódik. Délen a Fertő mentén lévő közút, Észa-
kon pedig a helyszínrajzokon látható csatornák határolják. A terület a Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Igazgatósága kezelésében van, ahol sajátságos élőhely alakult ki, a déli határvonal mentén található 
rétegvizes talajadottságok hatására. Az élőhely természetvédelmi értékét fokozza a keleti sarkában lévő 
felhagyott tőzegbánya, mivel nyílt vízfelülettel egészíti ki a tocsogóval és szárazulattal egyaránt rendel-
kező élőhelyet. 

A terület nyugati, északi és keleti határvonalán húzódó üzemen belüli csatornákon kívül itt található a 
Hidegség Keleti csatorna. 

A területen a természetvédelmi hasznosítás szempontjából, az említett Tőzegbánya felhagyásán 
túlmenően, további esemény is történt. Az 1995. évi rendkívüli esőzések okozta katasztrofális belterületi 
árvízvédelmi helyzet után Fertőhomok Önkormányzata lépéseket tett a település vízrendezésére. Erre 
vonatkozóan elkészült a vízrendezés megvalósítását célzó tervdokumentáció, amelyre a Vízügyi 
Hatóság vízjogi létesítési engedélyt adott 5.135-4/1999. szám alatt. 

A tervben szereplő műszaki megoldás szerint, a települést övcsatornák létesítésével kell megvédeni, a 
belterülettől Délre elterülő dombvidéken összegyülekező káros vizektől. Az összegyűjtött külvizeket - a 
terv szerint - Fertőhomok belterületének nyugati határánál lévő átereszen keresztül kell átvezetni a Fertő 
mentén lévő közút alatt, majd továbbvezetve a felhagyott Tőzegbányába. Innen a terepen keresztül jut 
a víz a Hidegség Keleti csatornába. 
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Hidegségi láprétek és tó áttekintő térképe 

 

Ökológia 

Természetvédelmi probléma, hogy annak ellenére, hogy a terület dombvidékről saját belvízei mellé is 
kap vízterhelést, a vízvisszatartási lehetőségek hiányában gyors víztelenedés és időszakos leszáradás 
következik be. 

Az ún. Hidegségi tó és a körülötte elterülő, jelenleg időszakosan vízben álló terület ideális, de jelenleg 
nem tökéletes élőhelyet jelent a fokozottan védett lápi póc számára. A lápi póc igényli a növényzettel 
benőtt, sekély, állandóan vizes területeket. A faj in situ védelme érdekében a területen biztosítani kell a 
vízvisszatartást, a nádas, a telelősásos és a zsombékos állományok időszakosan sem száradhatnak ki, 
mert ez végzetes hatással lehet a lápi póc állományra. Növelni kell a nyílt, sekély vizes területek arányát, 
elsősorban a természetvédelmi szempontból kevéssé értékes fajszegény magassásosok rovására kis 
kiterjedésű, sekély (max. 50-60 cm) mozaikos kotrásokkal (összesen 200-300 m2). 

A többlet vizeket elvezető csatorna egyúttal az áramláskedvelő díszes légivadász élőhelye is, így a víz 
kisebb mértékű áramlását még a nyári időszakban is biztosítani kell. 

A beavatkozás célja az ökológiai igényeknek megfelelő vízgazdálkodás biztosítása a vizek 
visszatartásával. 

Vízrendszer 

A tervezési terület a Duna részvízgyűjtő Rábca és Fertő tó alegységében a 01.16. Fertő menti 
belvízvédelmi szakasz, Fertő-i öblözethez tartozik. A vízgyűjtő főbefogadója a Hidegség Keleti csatorna, 
mely 22.397/1974. számon rendelkezik hatályos vízjogi üzemelési engedéllyel, több térségi csatornával 
együtt. A csatorna engedély szerinti befogadója a Fertő tó Hidegségi főcsatornájának 0+000 szelvénye. 
A csatorna rekonstrukciójára a 10.365-2/1986/I. számon került kiadásra létesítési engedély, mely 
alapján a vízi munka elkészült, de új üzemelési engedély nem került kiadásra. A csatorna helyzete a 
valóságban egyik engedélyben foglaltaknak sem felel meg. A régi (üzemelési) engedély szerint a ’0’ 
szelvénye messze a tó jogi partvonalán belül, az új (létesítési) szerint pedig azon kívül 260 m-re 
található. 
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A csatorna végpontjában található a Hidegség 019/7 hrsz-ú tőzegbánya tó nyílt vízfelülettel és az azt 
övező mocsárral. A tó befogadója a Fertőhomok község belterületének dombvidéki vizektől való men-
tesítésére létesített övároknak, mely az 5.135-4/1999. számon kapott vízjogi létesítési engedély alapján 
épült ki, de üzemeltetési engedéllyel szintén nem rendelkezik. 

A tó keletkezése, létrehozása 1975. előtti, mivel a Hidegség Keleti csatorna élő üzemelési engedélyéhez 
tartozó alapterv a tavat a csatorna végszelvényeként jelöli meg. 

A terület főgyűjtője a Hidegség Keleti csatorna alapvetően belvízelvezetésre létesült, az ökológiai 
vízigények kielégítésére, illetve lehetőségek legjobb kihasználására sem alkalmas. 

Hidrológia 

A térség éghajlata változékony, a klíma mérsékelten hűvös, száraz. Az évi átlaghőmérséklet 7-11°C 
között változik. Az éves átlagos csapadékösszeg 605 mm. A változékony éghajlat miatt a csapadék 
térbeli és időbeli elosztása jelentős eltéréseket mutat. A tervezési terület terepszintje 117,00 és 120,00 
mBf-i magasságok között változik. A csatlakozó dombvidéki vízgyűjtőé pedig 163,00 és 120,00 mBf. 

Az engedéllyel rendelkező főgyűjtő a 10%-os előfordulási valószínűségű terhelésre épült ki. Ennél na-
gyobb terhelés esetén jelentős belvízi elöntések keletkezhetnek, mivel a tervezési terület fölötti 
részvízgyűjtő már dombvidéki. Növeli a terhelést, hogy a Fertőhomokot mentesítő övárok vizei pedig 
koncentráltan terhelik a területet. 

A főgyűjtő Hidegség Keleti csatorna állandó terhelést kap a rétegvizeket összegyűjtő tó (volt 
tőzegbánya) irányából. 

A Fertő tó, mint a főmeder befogadója, a térség lefolyási viszonyait a terepadottságok miatt alapvetően 
nem befolyásolja. 

Tulajdonviszonyok 

A tervezési terület tulajdonviszonyait az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 

 

 hrsz Tulajdonos Kezelő Művelési ág 
Terület nagy-

sága (m2) 

1. 019/7 Magyar Állam FHNPI kivett (tó) 95.047 

2. 032/6 Magyar Állam FHNPI kivett árok Hidegség Keleti csatorna 7316 

3. 019/2 Magyar Állam FHNPI kivett árok Hidegség Keleti csatorna 5992 

 

Terv ismertetése 

A Hidegség Keleti csatorna torkolati szelvénye a Fertő tó jogi partvonala, illetve a tó Hidegségi főcsa-
tornájának 0+000 szelvényében kell lenni. A Hidegség Keleti csatorna ’0’ szelvénye ettől 260 m-re he-
lyezkedik el az alapterv szerint, ezért a torkolati szelvény (Fertő tó jogi partvonala) a csatorna 0-260 m. 
szelvénye. 

A Hidegség Keleti csatorna 0 és 0-260 m. szelvényei közötti szakasza benőtt, feliszapolódott, 
koncentrált vízvezetésre nem alkalmas. A mederszakaszt jelenlegi állapotában kell tartani, fenntartást 
végezni rajta tilos, ezáltal megakadályozható, hogy vizei koncentráltan jussanak a Hidegségi főcsa-
tornán keresztül a Fertő tóba. Az alacsony hozamok a mederben, a magasabbak a meder és meder 
menti gyepes, nádas területeken „szűrt” állapotban jutnak el a tóig. Az érintett területek Fertő-Hanság 
Nemzeti Park Igazgatóság kezelésű Natura 2000 területek. 

Ezzel teljesül a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság által jóváhagyott Fertő tó stratégia tanulmányban 
megfogalmazott cél, a külső terhelések csökkentése. A Hidegség Keleti csatorna medre innen (volt 
riadóút) alapterv szerinti kiépítésű marad a 1+150 m. szelvényig, ahol a Natura 2000 gyepek 
vízvisszatartása érdekében 117,00 mBf. szinttel fenékbukó épül. 

A további szakaszon a meder változatlan marad, egészen a végszelvényig (1+510), a tó 
vízszinttartására szintén egy fenékbukó épül, 117,60 mBf. bukószinttel, az 1+500 m. szelvényben. 
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A Hidegségi tó a Hidegség 019/7 helyrajzi számú kivett megnevezésű terület. Az összes terület 95.002 
m2, melyből a nyílt vízfelület 13.112 m2. Az ezt körülvevő nádas és sekélyvizes terület 26.021 m2. A 
terület többi része fás és gyepes, valamint itt található a Hidegség települést védő övárok tavi szakasza. 

A tó vízszintszabályozását a Hidegség Keleti csatorna 1+500 m. szelvényébe épített fenékbukó 
szabályozza. A bukószint 117,60 mBf-i. 

A tó területén létesítési tevékenység nem történik. A nádas sekélyvízi részén a lápi póc élőhelyi feltéte-
leinek biztosítása érdekében időszakos gyökérzónás iszapolást szükséges végrehajtani az 
üzemvízszint alatt max. 30-50 cm mélységig, a természetvédelmi előírások szerint. 

 

Létesítendő művek: 

Fenékbukó építése 2db 

Hidegség Keleti csatorna 0+980 msz. Hidegség Keleti csatorna 1+500 msz. 

 

 Munka megnevezése Mennyiség 
Mennyiségi 

egység 

1. Földgát építése munkagödörhöz  60 m3 

2. Víztelenítés  20 óra 

3. Földkiemelés  18  m3 

4. Kavicságyazat 4 m3 

5. Aljzatbeton 4 m3 

6. Zsaluzás 17  m2 

7. Vasszerelés  0,3 t 

8. Helyszíni beton  3  m3  

9. „U” horony beépítés  1 db 

10. Tükörkészítés  16 m2 

11. Betonba rakott terméskő burkolat 16 m2 

12. Kőszórás 5 m3 

13. Földgátbontás 60 m3 

14. Területrendezés 200 m2 

 

Üzemeltetés 

A terület a fenékbukók kiépítését követően automatikusan üzemel. A tó menti bukó biztosítja a tó és 
közvetlen térségének vízvisszatartását a környező területek károsítása nélkül, ugyanakkor a nagyvizek 
elvezetését az eddigi állapotnak megfelelően a Hidegség Keleti csatornán a Fertő tó irányába biztosítja. 

A csatorna 1+150 m szelvénybe épülő bukó a tó és település közötti láprétek káros leszáradását 
akadályozza meg, ugyancsak biztosítva a térség felesleges vizeinek továbbvezetését az alapengedély 
szerint a Hidegség Keleti csatornán a Fertő tó irányába. A bukók szelvényébe horony beépítésével 
lehetőséget biztosítunk, hogy a hidrológiai helyzet és az esetleges földhasználatok változásával az 
üzemrendet külön létesítési eljárás nélkül üzemeltetési engedély módosítással ehhez lehessen 
igazítani. 

Fenntartás 

A terület fenntartását a Natura 2000 terület kezelési előírásai szerint kell elvégezni. 

A vízgazdálkodást szolgáló művek fenntartása ettől fokozottabb fenntartást igényel, mivel a területek 
külvizi terhelést is kapnak, ezért a nagyvizek engedély szerinti továbbvezetését szolgáló funkció 
fenntartásához a Hidegség Keleti csatornát és a Fertőhomok külvizeit szállító övárok tavi szakaszát 
évente kétszer szükséges a növényzettől megtisztítani. A létesítendő bukókat heti rendszerességgel 
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felügyelni kell, és ha vízvisszatartást okozó uszadék vagy hordalék lerakódás van, azt el kell távolítani. 
A bukók szerkezetét évente felül kell vizsgálni és az esetleges meghibásodásokat ki kell javítani. 

Közművek 

Létesítéssel csak a 032/6 hrsz-u kivett árok terület érintett, ezért közművek érintettsége nem áll fenn. 

Engedélyezés 

A létesítési és fennmaradási engedély alapján lezáruló beruházást követően a Hidegség keleti csa-
tornára és a Hidegségi tóra egységes üzemeltetési engedélyt kell kérni. Az eljárás során a Hidegség 
keleti csatornát a 22.397/1974. számú engedélyből törölni szükséges. 
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6.1.3. Japánkeserűfű irtása a teljes területen 

A projektelem megvalósítására részletes beavatkozási terv készült „A Fertő-táj természetes élőhelyei-
nek komplex helyreállítása és fejlesztése” című pályázat keretében megvalósítandó japánkeserűfű 
(Fallopia x bohemica és F. japonica) irtás részletes terve címen. A terv készítése során az állományok 
részletesen felmérésre kerültek és pontosításra kerültek a PMT-ben megadott indikátor értékek. 

A projektelem rövid összefoglalása: 

Az intézkedés keretében megtörténik a pontszerű japánkeserűfű állományok irtása a teljes beavatko-
zási területen (19 folt, 3151 m2). Az irtás során kombinált mechanikai és kémiai (glifozát – metszulforon-
metil hatóanyag) módszert alkalmazunk, ami az eddigi tapasztalatok alapján 2-3 év alatt sikerrel jár. Az 
állományok több helyen kötődnek az illegális hulladéklerakókhoz, ezeken a helyeken a hulladék elszál-
lítását követően történik meg az irtás. 

A Japánkeserűfű irtására irányuló beavatkozásokat az alábbi áttekintő térképpel kívánjuk szemléltetni. 

Japánkeserűfű irtása (áttekintő térkép) 

 

Az ártéri és cseh japánkeserűfű (Fallopia japonica) bemutatása 

Leírás 

Az óriás japánkeserűfű és ártéri keserűfű és a kereszteződésükből létrejött hibrid japánkeserűfű a ke-
serűfűfélék (Polygonaceae) családjának Fallopia nemzetségébe tartozó nagyméretű, lágy szárú, évelő 
(geofiton) növények. 

Gyökerük 1-2 méter mélyre hatol, oldalirányban messze kúszó, rügyeket tartalmazó rizómáik vannak. 
A rizómarügyekből fakadó, sűrű sarjtelepeket alkotnak. Száruk felálló, vastag, alul üreges, legalul levél 
nélküli. Leveleik nagyok, széles vagy megnyúlt tojásdadok, többé-kevésbé kihegyezettek, ép szé-
lűek.  A száron levők a legnagyobbak, állásuk szórt. Az oldalágakon levők kisebbek, kétsorosan állnak. 
Virágaik soktengelyű, felleveles részvirágzatokat, ezek pedig levélhónalji, viszonylag rövid tengelyű, 
összetett bugavirágzatokat alkotnak. A növények a szár csúcsán levô szabad állású fővirágzaton kívül 
mellékvirágzatokat is viselnek. Funkcionálisan kétlakiak (ritkán felemás virágúak, poligámok). A porzós 
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virágok mintegy 9 mm, a termős virágok 5–6 mm hosszúak, a virágtakaró utónövekedő, termésképzés-
kor megnagyobbodik.  A porzók száma nyolc, a bibék rojtosak. A hímivarú növényegyedeken a termőtáj, 
míg a nőivarú példányokon a porzók csökevényesek. Kivétel a F. × bohemica, amelynek hímivarú egye-
dein hermafrodita virágok is képződhetnek, de ezekből a virágokból nem lesznek termések. 
Makkocskaterméseik csak a termősvirágokat viselő (nőivarú) példányokon képződnek, kivétel a F. 
sachalinensis porzós virágait viselő (hímivarú) példányain, mert ott a termőtáj csak részben csökevé-
nyes. Szárazabb élőhelyeken rövidebb szárú és kisebb levelű növények fejlődnek. 

A F. japonica és a F. sachalinensis Kelet-Ázsiában őshonos, A F. × bohemica a szülőfajok hazájából 
nem ismert, a fenti két faj kereszteződésével Európában jött létre, 1982-ben fedezte fel, majd 1983-ban 
írta le CHRTEK és CHRTKOVÁ Észak-Csehországból. 

Életmód 

Geofiton életformájuknak köszönhetően kiterjedt, fásodó gyöktörzsrendszerükkel telelnek át. Áttelelő 
rügyekből fejlődnek ki tavasszal az új hajtások, amik április elejére gyors növekedést eredményeznek. 
A fásodó tövű szárak az alsó részükön idővel parásodnak, és később kifejlődnek az oldalhajtások is. 
Közben a főszár alsó levelei lehullnak. Júniusban kezdődik el a rovarmegporzású virágzat fejlődése. A 
termések szeptember-októberben érnek be, majd novemberre hullnak el. Széllel terjedő, szárnyas 
makkocskatermésük van. Hatékony a generatív szaporodási képességük, de Európában szinte teljesen 
vegetatív módon terjednek. A szaporítóképleteket az ember és a víz terjeszti. A lombhullás a fagyokig 
lezajlik, aminek hatására a szár is elhal. A növények könnyen regenerálódnak rizómadarabokból, de 
olykor szárdarabokból is. 

Biotikus interakciók 

Allelopatikus hatásuk mellett az árnyékolás és a földalatti tápanyagelvonás okozza a faj kompetíciós 
sikerét. Az emlősök közül a juhok, szarvasmarhák, kecskék, lovak, szamarak legelése csökkenti a haj-
tássűrűséget, de egyes emlősökre a gyöktörzsek mérgező hatásúak. A madarak közül a házi veréb 
(Passer domesticus) fogyasztja szívesen a növény magját. A rovarok között is találunk néhány, a faj 
fejlődését gátló egyedet. Parazita gombákat nem találtak, de néhány kórokozó szaprofita gombát azo-
nosítottak. 

Az irtási módszer leírása 

Nagy állományok esetében a mechanikus módszerek nem vagy csak aránytalan nagy emberi munka-
befektetés esetén vezetnek eredményre, kisebb populációkban eredményes lehet. Leghatékonyabbnak 
a mechanikai és kémiai irtás kombinációja bizonyult (Scott & Mars 1984; Orchowski 1991; Pauly 1986; 
Pridham & Bing 1975). 

1.) Mechanikus kezelés: 

Az állományokat június-július során le kell kaszálni. A foltok többsége munkagéppel nem megkö-
zelíthető, ezért a kézi motoros kaszával történő kaszálás alkalmazása javasolt. 

2.) I. kémiai kezelés: 

A növények 40-50 cm-es magasságánál kell az első vegyszeres kezelést elvégezni nyár végén, 
kora ősszel (augusztus-szeptember). A kezelés során az általános biztonsági előírásokat (erős 
szélben és nagy melegben tilos a munkavégzés, védőruházat stb.) be kell tartani. 

Kijuttatás módja: 

 zárt állományok: pontpermetezés (első kezelés) 

 felnyílt állományok: ecsetelés levélen (második vagy harmadik kezelés) 

Vegyszer kombináció:  
A japánkeserűfű irtásában többféle vegyszer kombinációja is hatékonynak bizonyult, az alábbiakat 
ajánlásként fogalmazzuk meg: 

1. kombináció: 100ml Medallon Premium (vagy más glifozát hatóanyagú szer) + 1 g/l Mezzo 20WG 
(vagy más metszulfuron-metil hatóanyagú szer) + 15 g/l N-műtrágya + tapadásfokozó (Silwet vagy 
Nonit engedélyokiratnak megfelelően adagolva) 

Alkalmazása vizek mellett tilos! 
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2. kombináció: 25 ml/l Medallon Premium + 4,16 ml/l Colombus + 15 g/l N-műtrágya + tapadásfo-
kozó (Silwet vagy Nonit engedélyokiratnak megfelelően adagolva)  

A vizek melletti irtásban korábban felhasználható diklobenil hatóanyagú Casoron G engedélyét 
2009-ben visszavonták (02.5/559/1/2009.). Kivonásával egyedül a Roundup Bioaktív (360 g/l 
glifozát + 486 g/l glifozát-izopropilamin só) maradt a piacon, amely vizek közelében használható, 
de ezzel a vegyszerrel és a fajjal kapcsolatban nincsenek irtási tapasztalatok. Vízfolyás melletti 
alkalmazás esetén Medallon Premium helyett Roundup Bioaktívot kell alkalmazni. 

Várható eredmények: 

Megfelelő kivitelezés esetén az első kezelés hatására az állomány 80-100%-a elpusztul. 

3.) Utókezelések: 

A második vegyszeres kezelést 2019 nyár végén kell elvégezni, szükség esetén egy nyár eleji 
kaszálással. Az utókezeléseket addig kell végezni, amíg a kezelt állomány nem hajt ki. 

A kezelendő állomány nagysága 

A beavatkozási területen 19 foltban összesen 3151 m2-en fordul elő a faj. A legnagyobb állomány ki-
terjedése 500 m2 (Fertőrákos). 

 

2017-ben kaszálással kezelt állomány Fertőrákosnál 

 

Kezeletlen állomány a Hidegségi kapunál 
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Sorszám EOV Y EOV X Borítás (%) Kiterjedés (m2) Helyrajzi szám Védettség 

1 470553 267354 100 200 Fertőrákos 026/21 Védett 

2 476924 256606 100 100 Hidegség 041/1 Védett 

3 476963 256628 100 100 Hidegség 040 Védett 

4 476961 256669 100 200 Hidegség 040 Védett 

5 482506 257963 100 10 Fertőszéplak 0157/1d Védett 

6 477122 256013 20 500 Hidegség 019/8a Védett 

7 471607 258918 80 20 Sopron 01515/2 Védett 

8 471215 259908 100 200 Sopron 01846/1a, Sopron 10839/4 Védett 

9 474874 257196 100 5 Fertőboz 080 Védett 

10 475215 256934 100 30 Hidegség 041/9 Védett 

11 476210 256564 100 120 Hidegség 041/19 Védett 

12 477975 255594 80 200 Hidegség 019/7 Védett 

13 478143 255545 100 6 Fertőhomok 89/1 Nem védett 

14 479557 255568 100 10 Fertőhomok 019/19 Védett 

15 477737 255754 80 100 Hidegség 019/8a Védett 

16 470872 266045 100 500 Fertőrákos 1132/5 Védett 

17 470944 266072 80 400 Fertőrákos 0223/5 Védett 

18 470890 266036 100 200 Fertőrákos 0223/1 Védett 

19 470960 266063 80 250 Fertőrákos 0223/1 Védett 

Összesen 3151   

Természetvédelmi kockázatok értékelése 

A japánkeserűfű állományok a faj erős alleopatikus hatása miatt homogének, a kezelés természetes 
élőhelyet, illetve védett növényfajt nem veszélyeztet. 

A faj irtására hatékonyan alkalmazható vegyszerek hatóanyaga többnyire vízi szervezetekre kifejezet-
ten veszélyes jelölésű. A japánkeserűfű állományok általában vizek mellett találhatók, de jelen beavat-
kozás során az a szerencsés helyzet áll fent, hogy egyik állomány sem olyan helyen található, ahol a 
permetszer szakszerű kijuttatás esetén élővízbe juthat. Ilyen szempontból kritikus hely a Rákos-patak 
(16-19. állományok) mellett elhelyezkedő foltok, ahol különös óvatossággal kell eljárni a kijuttatás során. 

metszulfuron metil (Mezzo 20 WG) 

 Aquatic Acute - 1 - H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

 Aquatic Chronic - 1 - H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást 

okoz. 

fluoroxypyr-meptyl (Colombus) 

 Aquatic Acute - 1 - H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

 Aquatic Chronic - 1 - H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást 

okoz. 

floraszulam (Colombus) 

 Aquatic Acute - 1 - H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

 Aquatic Chronic - 1 -H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

C10-C13 szénatomszámú aromás szénhidrogének (Colombus) 

 Aquatic Chronic - 2 - H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

glifozát-diammónium (Medallon Premium) 

 Aquatic Chronic - 2 - H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
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A munkák elvégzéséhez szükséges hatósági engedélyek és bejelentések 

Természetvédelmi hatósági engedély 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdése szerint védett természeti terü-
leten a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen  

c) a terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához; 

g) növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét be-

folyásoló vegyi anyagok felhasználásához; 

A projekt keretében a japánkeserűfű visszaszorítására tervezett vegyszeres kezelések a fentiek alapján 
engedélykötelesek. A természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárásokban az eljárási határidő het-
ven nap (Tvt. 76. § (1)). 

Növényvédő szerek felhasználása: 

A tervezett egyes növényvédelmi munkák végrehajtása több, egymással azonos hatású, de összetételét 
tekintve különböző vegyszerkombinációval is egyformán sikeres lehet. 
A vegyszerezési feladatok elvégzéséhez felhasználni kívánt azon vegyszerek esetében, amelyek  nem 
rendelkeznek gyep-legelő kultúrára felhasználási engedéllyel ( pl.: Mezzo, Colombus), szükséghelyzeti 
felhasználási engedélyt kell beszerezni a NÉBIH Növény- Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgató-
ságától. 
 A kérelem űrlapja és tájékoztatója a http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok oldal-
ról tölthető le. A vegyszerezési munkák csak ezután kezdhetőek meg. 

Az elvégzett munkák dokumentálása 

Az elvégzett kezelések dokumentálása az azokat végző vállalkozó feladata. A megfelelő minőségű do-
kumentáció (Munkanapló) készítése a munka elvégzéséről szóló igazolás kiállításának feltétele.  

A kezelések dokumentációit negyedévente kell elkészíteni (akkor is, ha a tervnek megfelelően, nem 
történt munkavégzés). A negyedévente elkészített dokumentációban munkanemenként és részterüle-
tenként össze kell vetni a tervezett és megvalósított feladatok területadatait. Amennyiben a tervezett és 
megvalósított munkák területadataiban eltérés mutatkozik, azt indokolni kell. A megbízó jogosult arra, 
hogy – mérlegelést követően – az indoklást ne fogadja el.  

A kezelések dokumentációjának minimális tartalma: 

 tervezett és megvalósított feladatok területadatai részterületenként, munkanemenként; 

 dokumentációs fotósorozat (részterületenként): a fotódokumentációnak minden esetben ki kell 

terjedni a munkavégzést megelőző állapot, a munkavégzés és a munkavégzést követő állapot 

rögzítésére; a fényképfelvételek készítési helyei beazonosíthatók kell, hogy legyenek (GPS-

adatok a fájlban, vagy ESRI shape fájl a képfájlok egyértelmű beazonosítására alkalmas kódo-

lással); 

 a munkavégzés során szerzett tapasztalatok: az elvégzett munka jellege, nehézsége vissza-

igazolta-e a beavatkozási tervben szereplő információkat, felmerültek-e nem várt, a teljesítést 

hátráltató tényezők, stb. 

 az irtás eredményességének értékelése (folt kiterjedése előtte és utána, tőszám előtte és utána) 

  

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok
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6.1.4. Illegális hulladéklerakók felszámolása, használaton kívüli épületek 
bontása 

A projektelem rövid összefoglalása 

Az előzetes felmérések alapján a beavatkozási területen 10 helyszínen található jelentősebb hulladék, 
zömmel mezőgazdasági eredetű (bálaháló, rothadó gyapjú), bontásból származó inert anyag, illetve 
háztartási hulladék, összesen 142 m3. 

Az egykori nádrakodók környezetében több helyen (3 helyszínen 4 db) vannak használaton kívüli épü-
letek, illetve ezek romjai. Az épületeket, illetve maradványaikat elbontjuk, a bontott anyagot lerakóba 
szállíttatjuk (85 m3). Az épületek helyén a tereprendezést követően a környező területekhez hasonló 
növényzet (általában fás-cserjés) kialakítását végezzük el. 

A „Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése - KEHOP-4.1.0-15-2016-
000059” projekt céljai a Fertő tó mentén megtalálható közösségi jelentőségű élőhelyek (91E0 Enyves 
éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae), 6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei, 6410 Kékperjés láprétek és 
1530 Pannon szikesek) természeti állapotának javítása, kiterjedésük növelése, a közösségi jelentő-
ségű, valamint természetvédelmi oltalom alatt álló nádasokhoz, gyepekhez és vízhez kötött fajok sza-
porodási lehetőségeinek javítása. 

Mindez a fajok számára alkalmas élőhelyek kiterjedésének növelésével, illetve a veszélyeztető ténye-
zők hatásainak csökkentésével valósul meg. A meglévő, funkciójukat vesztett vízgazdálkodási létesít-
mények átalakítása és új vízszabályozó műtárgyak építése történik a természetvédelmi céloknak meg-
felelően. Megtörténik továbbá az élőhelyek természetességét növelő beavatkozások során a fás- és 
lágyszárú inváziós fajok irtása, cserjésedett gyepek helyreállítása. Ezen túl a projekt megvalósítása 
során kiemelt figyelmet szentelnek az illegális hulladéklerakók, továbbá a természetes szukcessziót és 
kezelést akadályozó mesterséges létesítmények felszámolására. 

A projekt kiemelt eleme a használaton kívüli, romos épületmaradványok elbontása és a területen talál-
ható illegális hulladéklerakók felszámolása, melyek helyszíneit az alábbi áttekintő térképen mutatjuk be. 
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Hulladékkezelési helyszínek (áttekintő térkép) 

 

A felmérés módja 

A terület bejárása és az összegyűjtendő hulladék felmérése 2017. május-szeptember folyamán történt 
meg és az akkori állapotot tükrözi. 

Az épületek esetében az eltakart részek elbontandó mennyisége becsléssel került megállapításra. 

6.1.4.1. Elbontandó épületek, romok 

HU01 Fertőboz – Tégla épület 

Alapterület 7,8x5,5 m (42,9 m2) 

Magasság: 3m 

Falvastagság: 40 cm 

Fal anyaga: Tégla (tömör) 

Tető típusa: lapos 

Tető anyaga: vasbeton + kátrány szigetelés 

Alap: Terméskő sávalap (?) 

Aljzat: Beton 

 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok ke-
veréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

66 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési 
hulladékot is 

1 

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok 0,25 
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HU02 Fertőboz – Tégla épület 

Alapterület 6,5x3,6 m (23,4 m2) 

Magasság: 2m 

Falvastagság: 25 cm 

Fal anyaga: Tégla (tömör) 

Tető típusa: lapos 

Tető anyaga: vasbeton + kátrány szigetelés 

Alap: (?) 

Aljzat: Beton 

 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keve-
réke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

29 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési 
hulladékot is 

0,2 
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Hulladékkezelési és bontási helyszínek a nyugati parton 
 

 
 

HU34 Sopron, Csárda-kapu III. (Épületrom) 

Alapterület 4x4 m (16 m2) 

Magasság: 1 m 

Falvastagság: 25 cm 

Fal anyaga: Tégla (tömör) 

Tető típusa: nincs 

Tető anyaga: nincs 

Alap: Beton 

Aljzat: Beton 

 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keve-
réke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

11 
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Hulladékkezelési és bontási helyszínek a nyugati parton II. 

 

HU35 Sopron, Csárda-kapu I. (Tégla épület rom) 

Alapterület 15*5 m (45 m2) 

Magasság: 3,5m 

Falvastagság: 25 cm 

Fal anyaga: Tégla (tömör) + mészkő 

Tető típusa: cseréptető, beomlott 

Tető anyaga: vasúti sín áthidalók, tégla boltív, felette fa szerkezet és cserép 

Alap: Mészkő és beton 

Aljzat: Beton 
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ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keve-
réke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

92,5 

17 04 05 vas és acél 1 

 

HU36 Sopron, Csárda-kapu II. (Tégla falu félpince) 

Alapterület 7x4 m (28 m2) 

Magasság: 3,5m 

Falvastagság: 25 cm 

Fal anyaga: Tégla (tömör)  

Tető típusa: Tégla boltív + föld + 10 cm beton 

Tető anyaga: Tégla 

Alap: ? 

Aljzat: - 

 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keve-
réke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

15 

 

HU37 Sopron, Csárda-kapu IV. (Tégla épület) 

Alapterület 6x3,6 m (21,6 m2) 

Magasság: 2,5 m 

Falvastagság: 40 cm 

Fal anyaga: Tégla (tömör)  

Tető típusa: Lapos 
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Tető anyaga: 10 cm vasbeton 

Alap: Beton 

Aljzat: Beton 

 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keve-
réke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

36,5 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési 
hulladékot is 

1 

 

6.1.4.2. Felszámolandó illegális lerakók 

HU03 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 470 528; 267 518 
Leírás: Építési törmelék két kupacban. Az egyikben hullámpala darabok is vannak. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keve-
réke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

1 

17 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és 
kerámia frakció vagy azok keveréke 

1 

 
 

 
 

  



 

Megvalósíthatósági tanulmány 

A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése 

 

 105 

Hulladékkezelési és bontási helyszínek a déli parton 
 

 
 

HU04 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 470 545; 267 504 
Leírás: Mezőgazdasági eredetű anyag, tőzeg. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 2 

HU05 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 471 551;  258 809 
Leírás: Földdel kevert beton és tégladarabok, illetve vegyes háztartási (sörösdoboz, műanyagvödör, 
nejlon darabok stb.). 
Probléma: A hulladék összegyűjtését össze kell hangolni az út és az árok rekonstrukciójával, illetve a 
cserje és fakivágási munkákkal. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok ke-
veréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

2 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes telepü-
lési hulladékot is 

1 
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HU06 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 471 600;  258 901 
Leírás: Földdel kevert beton és tégladarabok, illetve vegyes háztartási (sörösdoboz, műanyagvödör, 
nejlon daravoks tb.). 
Probléma: A hulladék összegyűjtését össze kell hangolni az út és az árok rekonstrukciójával, illetve a 
cserje és fakivágási munkákkal. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok ke-
veréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

3 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes telepü-
lési hulladékot is 

1 

HU07 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 471 609;  258 917 
Leírás: Földdel kevert beton és tégladarabok, illetve vegyes háztartási (sörösdoboz, műanyagvödör, 
nejlon daravoks tb.). 
Probléma: A hulladék összegyűjtését össze kell hangolni az út és az árok rekonstrukciójával, illetve a 
cserje és fakivágási munkákkal. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok ke-
veréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

10 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes telepü-
lési hulladékot is 

5 

HU08 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 477 126;  256 019 
Leírás: Földdel kevert beton és tégladarabok, illetve vegyes háztartási (sörösdoboz, műanyagvödör, 
nejlon daravoks tb.) hulladék. 
Probléma: A mennyiség nehezen becsülhető, a japánkeserűfű irtás és a megbontás után lehet megál-
lapítani, hogy mennyi hulladékot kell elszállítani. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok ke-
veréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

10 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes telepü-
lési hulladékot is 

5 
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HU09 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 471 624;  263 820 
Leírás: Vegyes háztartási (sörösdoboz, műanyagvödör, nejlon daravoks tb.) hulladék. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes telepü-
lési hulladékot is 

4 

HU10 László-major 

Koordináta: 484 862;  260 697 
Leírás: Mezőgazdasági eredetű hulladékok és gumiabroncs. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék (bálaháló) 180 

02 01 02 hulladékká vált állati szövetek (gyapjú) 20 

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok ~ 1 tonna 

HU11 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 477 420;  257 152 
Leírás: Üres fémhordók, szögesdrót. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 04 05 vas és acél 3 

HU14 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 471 121;  266 842 
Leírás: Építési törmelék és kevés háztartási hulladék. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok ke-
veréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

1,5 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes telepü-
lési hulladékot is 

0,5 

 

 

HU15 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 477 420;  257 152 
Leírás: Hullámpala és nejlon darabok. 
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ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép 
és kerámia frakció vagy azok keveréke 

1 

 

 

HU16 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 471 121; 266 842 
Leírás: Háztartási hulladék (vödrök, játékok, műanyag palack stb.) részben a föld alatt, növényzettel 
benőve. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes telepü-
lési hulladékot is 

1 

HU17 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 470 607; 266 976 
Leírás: Háztartási hulladék (vödrök, fémdarabok, zsákok, műanyag palack stb.) részben a föld alatt, 
növényzettel benőve. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes telepü-
lési hulladékot is 

1 

HU18 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 471 005; 265 074 
Leírás: Háztartási hulladék (vödrök, játékok, műanyag palack stb.) részben a föld alatt, növényzettel 
benőve. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes telepü-
lési hulladékot is 

1 

20 03 07  lomhulladék 2 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 1 

17 04 07 fémkeverék 1 
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HU19 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 471 499; 263 787 
Leírás: Háztartási hulladék (vödrök, játékok, műanyag palack stb.) részben a föld alatt, növényzettel 
benőve. A felvett koordinátától a Balf-Fertőrákos közötti útig, végig a bokrok alattt. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes telepü-
lési hulladékot is 

2 

HU20 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 471 587; 259 548 
Leírás: Egy kupacban cserép, 2 autógumi és egy rozsdás hordómaradvány. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok ke-
veréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

1 

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok 0,1 

17 04 05 vas és acél 0,2 

HU21 Régi, elbontandó rámpa 

Koordináta: 472 023;  262 175 
Leírás: Használaton kívüli, részben omlott földdel fedett rámpa. Anyaga nem ismert, de rengeteg beton 
és tégla darab van körülötte. Függőleges fala fa vasúti talpfa. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok ke-
veréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

10 

17 02 01 fa 1 
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HU22 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 472 007; 262 168 
Leírás: Beton oszlopok, a nagy része sérült. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok ke-
veréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

2 

 

HU23 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 472 011; 262 138 
Leírás: Földel fedett törmelék. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok ke-
veréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

5 

HU24 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 472 015; 262 104 
Leírás: 3 db beton oszlop 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok ke-
veréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

0,5 
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HU25 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 471 587; 259 548 
Leírás: Fából készült egykori pottyantós wc maradványai, illetve ismeretlen célú fából készült, műanyag 
padlóval bevont tárgyak. Kb. 1 m3-es törmelékkupac. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok ke-
veréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

1 

17 02 01 fa 1 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes telepü-
lési hulladékot is 

1 

 

HU26 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 471 553; 259 614 
Leírás: Kútgyűrű, benne és körülötte háztartási hulladék 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok ke-
veréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

0,5 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes telepü-
lési hulladékot is 

1 

HU27 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 471 570; 258 669 
Leírás: Kb. 1 m3 háztartási hulladék a cserjék alatt. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes telepü-
lési hulladékot is 

1 

HU28 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 471 639, 258 500 
Leírás: kb 100 db műanyag oszlop. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 02 03 műanyag 2 
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HU29 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 473 002; 257 633 
Leírás: Kb. 1 m3 háztartási hulladék, műanyagvödör és fémalkatrészek a cserjék alatt. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes telepü-
lési hulladékot is 

1 

17 04 05 vas és acél 0,2 

 

HU30 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 473 035; 257 594 
Leírás: Kb. 1 m3 háztartási hulladék (műanyagvödör, sörösdoboz stb.), kb. 1 m3 törmelék és különböző 
fémalkatrészek a cserjék alatt. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes telepü-
lési hulladékot is 

1 

17 04 05 vas és acél 1 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok ke-
veréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

1 

HU31 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 473 329;  257 518 
Leírás: Növényi nyesedék, műanyag vödrök, műanyag cserepek és vegyes háztartási hulladék. 



 

Megvalósíthatósági tanulmány 

A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése 

 

 113 

 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 2 

17 02 03 műanyag 0,5 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes telepü-
lési hulladékot is 

0,5 

 

HU32 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 473 466;  257 502 
Leírás: Növényi nyesedék, műanyag vödrök, műanyag cserepek és vegyes háztartási hulladék. 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 5 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes telepü-
lési hulladékot is 

0,5 

HU33 Pontszerű illegális hulladék 

Koordináta: 475 771;  257 024 
Leírás: 1 db beton oszlop 
 

ECW kód Hulladék megnevezése Hulladék mennyisége (m3) 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok ke-
veréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

0,1 

A hulladékok kezelésének módja 

Az épületromokat maradéktalanul, az alappal együtt el kell bontani. A törmelék és egyéb hulladék el-
szállítását követően a terepet olyan szinten kell rendezni, hogy géppel kaszálható legyen. 
A fertőbozi épületek esetében a sorompó két oldalán ki kell alakítani egy min. 50 cm mély árkot, hogy a 
területre gépjárművel ne lehessen behajtani. 
Az illegális hulladéklerakók esetében a hulladék összegyűjtését követően a terepet rendezni kell, hogy 
a későbbi természetvédelmi kezelések (pl. kaszálás) elvégezhető legyen. 
Az összegyűjtött hulladékot válogatni és osztályozni kell, majd a jogszabályoknak megfelelően haszno-
sítani vagy ártalmatlanítani kell. 
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Összesítő táblázat 

Kód Típus 02 01 02 15 01 02 16 01 03 17 01 06* 17 01 07 17 04 05 17 04 07 20 01 35* 20 02 01 20 03 01 20 03 07 17 02 01 17 02 03 

HU01 Bontás   0,25  66     1    

HU02 Bontás     29     0,2    

HU03 Hulladék    1 1         

HU04 Hulladék         2     

HU05 Hulladék     2     1    

HU06 Hulladék     3     1    

HU07 Hulladék     10     5    

HU08 Hulladék     10     5    

HU09 Hulladék          4    

HU10 Hulladék 20 180 2           

HU11 Hulladék      3        

HU14 Hulladék     1,5     0,5    

HU15 Hulladék    1          

HU16 Hulladék          1    

HU17 Hulladék          1    

HU18 Hulladék  1     1   1 2   

HU19 Hulladék          2    

HU20 Hulladék   0,1  1 0,2        

HU21 Hulladék     10       1  

HU22 Hulladék     2         

HU23 Hulladék     5         

HU24 Hulladék     0,5         

HU25 Hulladék    1      1  1  

HU26 Hulladék    0,5      1    

HU27 Hulladék          1    

HU28 Hulladék             2 

HU29 Hulladék      0,2    1    

HU30 Hulladék     1 1    1    

HU31 Hulladék         2 0,5   0,5 

HU32 Hulladék         5 0,5    

HU33 Hulladék     0,1         

HU34 Bontás     11         

HU35 Bontás     92,5 1        

HU36 Bontás     15         

HU37 Bontás     36,5     1    

Összesen  20 181 2,35 3,5 297,1 5,4 1 0 9 29,7 2 2 2,5 

Természetvédelmi kockázatok értékelése 

A bontásoknak és az illegális hulladéklerakók felszámolásának természetvédelmi kockázata nincs, 
alapvetően pozitív eredmény várható. 

Az elvégzett munkák dokumentálása 

Az elvégzett kezelések dokumentálása az azokat végző vállalkozó feladata. A megfelelő minőségű do-
kumentáció (Munkanapló) készítése a munka elvégzéséről szóló igazolás kiállításának feltétele. 
A gyűjtés, hasznosítás, ártalmatlanítás minden lépését a jogszabályoknak megfelelően dokumentálni 
kell. 
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6.1.5. Fajmegőrzési intézkedések 

A projektelem rövid összefoglalása 

A veszélyeztetett lápi póc megőrzése érdekében természetszerű ívatótavat kialakítunk a Hidegségi 
tőzegbányatónál. A faj számára alkalmas, ragadozóktól mentes kisebb vízfoltokat kibővítjük (kb. 200 
m2-en), megerősítjük az úszó és lebegő hínárt a szomszédos területről történő áttelepítéssel. A folya-
matos nyomon követés érdekében állandó vízminőség monitoring rendszer kerül kialakításra. A meg-
erősített tenyészállományból hosszú távon az összes potenciális (akár mesterséges: pl. bányató) élő-
helyre megkíséreljük a betelepítést, szaporítást. 

A törpeszender állományait tápnövény előfordulási hálózatának sűrűbbé tételével, abundanciájuk nö-
velésével (mesterséges területek bevonásával: rézsűk, bánya területek) próbáljuk megerősíteni. A táp-
növény megléte azonban még nem garancia a faj terjedésére, de a lehetősége adott lesz. 

A korábbi intenzív használat miatt eltűnt vagy megritkult mocsárréti karakterfajok (pl. Serratula tinctoria, 
Cirsium canum, Salvia pratensis, Carex flacca, Carex tomentosa, Thalictum lucidum) magját a területen 
meglévő jó állapotú gyepekben tervezzük begyűjteni. Intenzív kézi gyűjtéssel várhatóan 1-3 kg mag 
begyűjtése lehetséges. A begyűjtött magokat a jellegtelen, degradált üde gyepekben 100-2500 m2-es 
foltokban (összesen 1 hektáron) vetjük el. A vetést követő két évben a vetési helyek és környezetük 
egyedi, a gyep általános kezelésétől eltérő kezelést (szelektív, időben eltolt kézi kaszálás) igényel, amit 
biztosítunk. 

A karcsú pásztorbotmohát a Kistómalom területére telepítjük vissza in vitro kultúrából. A kitelepített pél-
dányok a Természettudományi Múzeum gyűjteményéből származnak. 

A fajmegőrzési intézkedések helyszíneit az alábbi áttekintő térképpel kívánjuk szemléltetni. 

Fajvédelmi intézkedések (áttekintő térkép) 

 



 

Megvalósíthatósági tanulmány 

A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése 

 

 116 

6.1.5.1. Lápi póc részére természetszerű ívatótó kialakítása a Hidegségi 
tőzegbányatónál 

Problémafelvetés 

A fokozottan védett lápi póc a Fertő térségéből több mint 50 éve eltűnt, a működési területen élő hansági 
és alsó-szigetközi állományok kiemelten veszélyeztetettek. A hansági póc állomány helyzete a koráb-
ban ismert populációk élőhelyének kiszáradásával és/vagy vízminőségének romlásával került válságos, 
kipusztulás közeli helyzetbe. A megmaradt populációk felderítésére és alkalmas helyeken való megerő-
sítésre a FHNPI szakemberei - más, lápi póc védelemben érintett nemzeti parkok munkatársaival és 
további halas szakemberekkel való konzultálást követően - 2002 óta végeznek vizsgálatokat.  

A Hidegségi tőzegbányatónál az elmúlt években szaporodóképes, állandó állomány alakult ki (2005-
ben került néhány példány betelepítésre egy havária esetet követően), amely forráspopulációként al-
kalmas lehet a környező potenciális élőhelyekre történő betelepítésre. Az egykor ide betelepített lápi 
póc kolónia utód népessége megerősödött és a tó elfolyó vizével leúszva, csatornákon keresztül bejutott 
a Fertőbe is, ahol 2017-ben két közeli ponton is sikerült kimutatni újra (több, mint 50 év elteltével) a 
pócot. Az állomány helyzete az időszakos kiszáradás miatt ugyanakkor nem megnyugtató, de a csapa-
dék és szivárgóvizek visszatartásával könnyen kezelhető a probléma. 

Az elmúlt évek természetvédelmi kezelésének köszönhetően számos potenciális élőhely állapota jelen-
tősen javult és alkalmasnak tűnnek kisebb-nagyobb lápi póc állományok fenntartására. 

A célfajról 

A lápi póc a csontos halak (Osteichthyes) főosztályának a sugarasúszójú halak (Actinopterygii) osztá-
lyába, ezen belül a csukaalakúak (Esociformes) rendjébe, a pócfélék (Umbridae) családjába tartozó 
fokozottan védett faj. Az euroszibériai fajkomplexum termofil csoportjának a Duna vízrendszeréhez tar-
tozó reliktum, endemikus faja, elterjedésének fő területét a Kárpát-medence alkotja. 

A pócok jellemzően kistermetű ragadozó halak, melynek egyedüli európai képviselője ez az aránylag 
rövid életű, négy évnél tovább csak ritkán élő Magyarországon fokozottan védett faj. Állományának 
jelentős csökkenését a mocsarak lecsapolása és újabban a természetes ellenségeként megjelenő in-
váziós amurgéb is fenyegeti. 

Gyakorlati intézkedések 

 In situ szaporodóhely kialakítása a Hidegségi tőzegbányatónál: A vízügyi beavatkozások kere-
tében a lápi póc számára alkalmas magassásos élőhelyen sekély kotrással állandó vízfelület 
kerül kialakításra, illetve két vízvisszatartó műtárggyal biztosítják, hogy az élőhely ne tudjon 
kiszáradni.  

 A lápi póc állomány és a környezeti paraméterek folyamatos mérése: A szaporodóhely kör-
nyezeti paramétereinek folyamatos mérésére állandó telepítésű műszerek (meteorológiai ada-
tok, vezetőképesség, pH, oldott oxigén, vízhőmérséklet) kerülnek kihelyezésre. 

 A lápi póc állományt a Hidegségi tőzegbányatavon és a telepítési helyeken évente monito-
rozni kell. 

 Visszatelepítés a potenciális élőhelyekre (megfelelő állománynövekedés esetén): Megfelelő 
nagyságú (az áttelepítendő egyedek kiemelése nem veszélyezteti a helyi populációt), szapo-
rodó állomány esetén évente egy-két alkalommal min. 10-20 példány kivételre és áttelepítésre 
kerül a jelenleg nem lakott, potenciális élőhelyekre. Az állományból, annak veszélyeztetése 
nélkül kiemelhető példányok száma előre nem becsülhető, függ a mindenkori szaporulattól. A 
megadott 10-20 példány óvatos becslésnek tekinhető, várhatóan ennél egy nagyságrenddel 
nagyobb mennyiség is kiemelhető lesz. 

Nincs általánosságban kifogásunk a mesterséges szaporítás alkalmazásával szemben, azonban ikra- 
és ivadékgondozó halaknál fontosnak tartjuk a "szülői" gondoskodási viselkedés megőrzését, az anya-
halak által választott optimális ívóhelyek kiválasztásának biztosítását, amit a természetes körülmények 
közt való tartás old meg legjobban. Nem zárkózunk el a későbbiekben a javasolt nevelő ketreces sza-
porítás alkalmazásától sem, de amíg van rendelkezésünkre álló szabad, természetes víz, inkább azt a 
megoldást preferáljuk és a természetes úton való szétterjedést támogatjuk. 
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Időterv 

 2017. III. n.év: Vízügyi beavatkozások tervezése 

 2018. II.n.év: Vízjogi engedélyek beszerzése 

 2018. II.n.év: Lápi póc állomány felmérése 

 2019. II.-III. n.év: Műtárgyépítési és kotrási munkák elvégzése 

 2019. II.-III. n.év: Pallósor építése és műszerek telepítése 

 2020. II.-III. n.év: Befogás és a potenciális élőhelyekre telepítés (ha a szaporulat ezt lehetővé 
teszi) 

Elérendő célok 

Szaporodóképes, forráspopulációnak alkalmas önfenntartó lápi póc állomány kialakulása a területen. 

6.1.5.2. Műszerek megközelítését biztostó pallósor létesítése 

A projektelem célja a Hidegség és Fertőhomok között található tőzegbányatón (9491 Hidegség, külte-
rület, Tőzegbányató, 019/7 hrsz.) a nyílt víz és az időszakosan vízzel borított részek, illetve az ott elhe-
lyezett műszerek megközelítését biztosító pallósor létesítése. A tervezett pallósor tőzegbánya tóra be-
vezető része (P1) 27,70 m, ami kétfelé ágazva (P2) 11,90 m és (P3) 31,90 m hosszan nyúlik 1,00 m 
szélességgel, levert keményfa cölöpökre, merevített keményfa szerkezettel és padozattal építve készül. 
A tervezett vízszint 117,60 mBf (bukószint a szomszédos csatornán), a pallósor tervezett járószintjét e 
felett + 60 cm-rel, tehát 118,20 mBf (+-0,00) magasságban határoztuk meg. A tervezett három pallósor 
találkozásánál próbafúrás történt. A tapasztaltak alapján egy kb. 40 cm-es kotus tőzeg, alatta durva 
homok helyezkedik el. 

A pallósornak min. 200 kg/m terhelést kell elbírnia. Az építményt olyan anyagból kell tervezni, ami a 
jövőben minimális fenntartási igénnyel jár és min. 20 évig jelentősebb felújítás nélkül üzemeltethető. Az 
építés során olyan technológiát kell alkalmazni, amellyel a környező természetes növényzet nem sérül. 
A tervezett pallósor létesítése nem építési engedély köteles tevékenység. 

A vizsgáló pallósor (létesítmény) hasznos alapterülete: 

 P1 pallósor (27,70 fm) 27,70 m2 

 P2 pallósor (11,90 fm) 11,90 m2 

 P3 pallósor (31,90 fm) 31,90 m2 

 A pallósor összes hasznos alapterülete: 75,50 m2 

Rétegterv: 

 Felületkezelt, gyalult akácfa padozat (5/10) 5 cm 

 Felületkezelt, gyalult akácfa gerendázat (10/10) 15 cm 

 Felületkezelt, gyalult akácfa merevítő (15/10) 10 cm 

 Akácfa cölöpözés (12-15 cm átmérőjű) 2,00 m 

Szerkezetek 

Alapozás 

Vert, a felületén égetett akácfa cölöpözés készül egymástól 85 cm tengely távolságban a tervezett pal-
lósor vonalán két sorban, kb. 2,00 méterenként a tőzegréteget (helyenként vízben) átütve a homokré-
tegbe min. 60 cm mélységbe benyúlva. Cölöpcsúcs (alapozás) tervezett szintje - 2,30; 115,90 mBf. 

A pallósor merevítő és tartó szerkezete 

Az egymástól két sorban 85 cm távolságban a tervezett magasságra levert (vágott) cölöpök tetejére 
15/10-120 cm keresztmetszetű lenolajkencével felületkezelt gyalult akácfa tartó-merevítő gerenda kerül 
merevített horganyzott acél csomólemezekkel, csavaros kötésekkel rögzítve. A cölöpözés ill. a tervezett 
pallósor (P1, P2, P3) vonalába két sorban merevítő gerendákra 10/15 cm keresztmetszetű lenolajken-
cével felületkezelt gyalult akácfa tartó gerendák kerülnek merevített horganyzott acél csomólemezekkel, 
csavaros kötésekkel rögzítve. 
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A pallósor burkolata, járófelülete 

A járófelület a tervezett pallósor (P1, P2, P3) vonalába a cölöpözésre rögzített kétsoros tartó gerendá-
zatra kerül 5/10-100 cm keresztmetszetű lenolajkencével felületkezelt gyalult akácfa pallóból, csavaros 
kötésekkel rögzítve 1-1,5 cm hézagokkal. 

 

A tervezett pallósor dél-kelet felőli látványa 

 

6.1.5.3. Törpeszender állományainak megerősítése a tápnövény előfordulási 
hálózatának sűrűbbé tételével 

Problémafelvetés 

A Fertőrákos melletti mészkőbányából 2006-ban publikálták a törpeszender előfordulását. A kicsi, elszi-
getelt és veszélyeztetett állomány a bányászat, illetve a beépítés miatt kipusztulással fenyegetett, ezért 
az Igazgatóság indirekt módon, a tápnövény állományok terjesztésével próbálja meg az állomány nagy-
ságát növelni. Az előfordulás sajátossága, hogy a faj tápnövénye a védett vízparti deréce 
(Chamaenerion/Epliobium dodonei), mely korábban nem volt ismert. 

A célfajról 

A törpeszender a szenderek (Sphingidae) családjába tartozó transzpalearktikus faunaelem. A szende-
rekre jellemzően elülső szárnyai elnyújtottak (szárnyfesztávolság: 40-45 mm). Alapszíne olíva zöld, 
vagy szürkészöld, középsávja és a szegélytér sötétebb. Hátulsó szárnya rövidebb, alapszíne 
sötétsárga. A szárnyak szegélye csipkézett. 

 Repülési időszak: május elejétől (esetenként április végétől) június elejéig. 

 Imágók aktivitása: Ismeretink szerint főleg a kora esti órákban aktívak. 

 Tápnövény: Epilobium spp., Lythrum spp., Chamaenerion spp., Oenothera biennis. A nőstény 
a tojásokat egyesével helyezi a tápnövény levelére.  

 Elterjedés: Európa kontinentális és szubmediterrán területein fordul elő. Hazánkban többfelé 
megtalálható, de sehol nem gyakori. 

 Élőhelyei: Elsősorban patak- és folyómenti magaskórósok, erdőszegélyek magaskórós vege-
tációja. Emellett félszáraz-száraz gyomosodó szegélyek, ahol az Oenothera biennis előfordul. 

 Veszélyeztető tényezők: elsősorban a patakpartokon terjedő invazív növényfajok (Solidago 
gigantea, Impatiens glandulifera, Fallopia japonica), mivel tápnövényei gyengébb 
kompetítorok. 
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Gyakorlati intézkedések 

A tápnövények (Epilobium dodonaei, Epilobium hirsutum, Epilobium parviflorum, Epilobium tetragonum) 
magjának gyűjtése és vetése az alkalmas élőhelyeken. 

A törpeszender állományainak vizsgálata évente a jelenlegi lelőhelyen, illetve a vetési helyeken (pete-
rakás nyomainak keresése). 

Időterv 

 2017. III.n.év: Gyűjtési és vetési terv készítése (közösen az eltűnt vagy megritkult mocsárréti 
karakterfajok telepítése projektelemmel) 

 2017. IV.n.év: Természetvédelmi hatósági engedély beszerzése 

 2018-2020: Tápnövény magjának gyűjtése és vetése 

 2018-2020: Tápnövény vetési sikerének vizsgálata 

 2018-2020: A törpeszender állományának vizsgálata 

Elérendő célok 

Életképes, szaporodó mikropopulációk kialakítása a tápnövényekből 1-2 km-es körzetben. 

6.1.5.4. Eltűnt vagy megritkult mocsárréti karakterfajok telepítése üde gyepekbe 

Problémafelvetés 

A Fertő körül nagy kiterjedésben találunk a korábbi művelés miatt (pl. felülvetés, műtrágyázás, özönnö-
vények terjedése) leromlott állapotú gyepeket. A ritka és karakterfajok visszatelepedése ezen terüle-
tekre megkezdődött, de kizárólag a természetes folyamatokra alapozva a gyepek jó természetességé-
nek elérése még évtizedekig tart. 

Célfajok 

 festő zsoltina (Serratula tinctoria) 

 szürke aszat (Cirsium canum) 

 deres sás (Carex flacca) 

 molyhos sás (Carex tomentosa) 

 réti sás (Carex distans) 

 fényes borkóró (Thalictrum lucidum) 

 közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris) 

 mocsári orbáncfű (Hypericum tetrapterum) 

 réti füzény (Lythrum salicaria) 

 gyíkhagyma (Allium angulosum) 

 ördögharaptafű (Succisa pratensis) 

 őszi vérfű (Sanguisorba officinalis) 

 bársonykerep (Tetragonolobus maritimus) 

 szarvas kerep (Lotus corniculatus) 

 fűzlevelű peremizs (Inula salicina) 

 réti peremizs (Inula britannica) 

 magyar imola (Centaurea jacea subsp. angustifolia) 

 tejoltó galaj (Galium verum) 

 közönséges galaj (Galium mollugo) 

 pasztinák (Pastinaca sativa) 

 keskenylevelű lórom (Rumex stenophyllus) 

 ligeti zsálya (Salvia nemorosa) 

 mezei zsálya (Salvia pratensis) 

 réti útifű (Plantago media) 

 macskafarkú veronika (Pseudolysimachion spicatum) 

Gyakorlati intézkedések 
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A természetes folyamatok gyorsítása érdekében a térség jó állapotú gyepjeiben tervezzük a gyepekre 
jellemző ritka karakterfajok (nem védett fajok) magjainak gyűjtését, illetve a gyűjtött magok elvetését a 
gyepekben kialakított ún. „kolonizációs ablakok”-ban. 

A maggyűjtés menete, tárolása 

A maggyűjtés minden esetben kézi erővel történik. A gyűjtés módszere fajtól függően változik. Ez lehet 
a terméses hajtásrész metszőollóval való levágásával, vagy a könnyen elváló termések esetében kézzel 
való lehúzással és zsákba gyűjtéssel. A magok a begyűjtést követően különböző módszerekkel tisztí-
tásra kerülnek. Tárolásuk száraz, szellős helyen papír tasakban, szövetzsákban történik.  

Magvetés menete 

A magvetés ősszel (10. hó), a csapadékos időszak utáni napokon tervezett végezni. A pontos vetési 
helyszínek (2-10 m2) a növényfajok termőhelyi igényei mellett a vetési helyszíneken található gyep zá-
ródásától függően kerülnek kiválasztásra. A vetési helyeknek alapvetően a nyílt, vagy közepesen záró-
dott pontok a leginkább alkalmasak, de szóba kerülhetnek pl. a vaddisznó által feltúrt felszínek is. 

A magvetésnél kézi gereblyével/kapálógéppel kerül megnyitásra a felszín, majd a magszórás után be-
taposásra került vetési hely. Egyes vetési pontokon vetési árok nyitása nélkül a bolygatott felszínre 
(vaddisznó túrás) történik magszórás, amelyet gereblyézés és taposás követ. A vetési helyszíneken 
(növényfajok igényeit figyelembe véve) véletlenszerű kombinációban történik a magszórás. A vetett fa-
jok száma vetési területenként változó lehet, ennek megfelelően lehetnek egyfajos, kétfajos és három, 
vagy annál több fajt tartalmazó vetési négyzetek.  

Vetési pontok sarokpontjai színezett karókkal kerülnek kijelölésre. A vetési területen belül a vetési he-
lyeket és a vetési négyzetek sarokpontjait visszakeresés, az eredményesség későbbi ellenőrzés érde-
kében a GPS-szel rögzítjük. A vetési pontokról a vetést megelőzően rövid jellemzés (fajlista, borítási 
érték, területkezelés, állapot stb.) készül. Célfajt már korábban tartalmazó helyszínre célfaj vetése nem 
történik.  

Időterv 

 2017. III.n.év: Gyűjtési és vetési terv készítése (közösen az eltűnt vagy megritkult mocsárréti 
karakterfajok telepítése projektelemmel) 

 2017. IV.n.év: Természetvédelmi hatósági engedély beszerzése a felülvetéshez 

 2017. III.-IV.n.év: Maggyűjtés és vetés 

 2018-2020: Az előző évi vetések sikereségének ellenőrzése, további gyűjtés és vetés évente 

Elérendő célok 

Karakterfajok új állományainak létrehozása 100-2500 m2-es foltokban, összesen 1 hektáron. 

6.1.5.5. Karcsú pásztorbotmoha visszatelepítése a Kistómalomi láprétre 

Problémafelvetés 

A karcsú pásztorbotmoha Magyarország és a Kistómalom területéről is eltűnt, évtizedek óta nincs ak-
tuális előfordulási adata. A Kistómalom területén az elmúlt 15 évben végzett élőhely-helyreállító és fenn-
tartó kezelések jelentős állapotjavulást eredményeztek, így az élőhely alkalmas lehet a faj visszatelepí-
tésére. 

 

A célfajról 

A karcsú pásztorbotmoha szerepel az Európai Unió Élőhelyvédelmi Irányelvének 2. mellékletén. Az 
1995-ös Európai Moha Vörös Könyvben a kevéssé ismert (K) kategóriában van. Magyarországon vé-
dett, eszmei értéke 5000 Ft. 
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Boreális elterjedésű oligotróf moha, legalább időszakosan jelentős vízborítású, tocsogós alacsony füvű 
lápréteken élő faj. A faj nagyméretű és ahol előfordul ott gyakran elég nagy, tiszta gyepeket alkot. Ha-
sonló lápréti, rokon fajoktól gyakorlott mohász terepen is elkülöníti. Korábban hazánkban 10 populációja 
volt ismert. Annak ellenére, hogy az ország egyes helyein (pl. Őrség) tömeges előfordulásai is voltak 
(Szőce, Vendvidék – Pócs Tamás in verb.), eddig nem sikerült a többszöri ellenőrzések során újra meg-
találni egyetlen populációját sem, így a Magyar Moha Vörös Listán az adathiányos-eltűnt (DD-va) kate-
góriában tartják nyilván. A számára megfelelő élőhely milyenségéről viszont a környező országokban 
(Horvátország, Románia, Szerbia) talált néhány populációja alapján képet alkottunk. Magyarországon 
található korábbi lelőhelyei többségének a vízellátottsága leromlott, benádasosodtak, befüzesedtek, 
eutrofizálódtak. 

Gyakorlati intézkedések 

A karcsú pásztorbotmoha romániai gyűjtésből származó mintából a MTM kutató 2015 folyamán létre-
hoztak egy in vitro kultúrát. 2016 folyamán a mintákat felszaporították, és miután megerősödtek alkal-
massá váltak a kitelepítésre. 

A fajmegőrzési munka keretében 4 cm2–es in vitro kultúrából származó karcsú pásztorbotmoha minták 
kerülnek kihelyezésre egy-egy 2x2 méteres kvadrát különböző mikroélőhelyeiben. A pontos megfigye-
lések céljából a minták helyzetét, a kiindulási állapotokat fotókkal és térképre rajzolt pontokkal kell do-
kumentálni. Mintánként 3-3 db hajtás kerül megjelölésre a csúcstól 3 cm-re, hogy a fejlődés (sikeres 
megtelepedés) nyomon követhető legyen. 

Az eredményesség vizsgálata során a mohákat kéthavonta ellenőrizni kell, ennek keretében fel kell 
jegyezni a jelölt hajtások növekedését és a kihelyezett egyedek állapotát dokumentálni a hálón belül és 
a későbbiek során a hálón kívül is. Az élőhely állapotának nyomon követésére további mérések (pH, 
konduktivítás, vízhőmérséklet, vízszint) kerültek tervezésre. A visszatelepítés eredményességéről a 
projekt végén összefoglaló jelentés készül. 

Időterv 

 2017. III.n.év. Természetvédelmi hatósági engedély beszerzése 

 2017. III.n.év.  Kísérleti telepítés 

 2018. A kísérleti telepítés rendszeres ellenőrzése, esetleg megismétlése 

 2019. A kísérleti telepítés rendszeres ellenőrzése, esetleg megismétlése 

 2019. IV.n.év – 2020. I.n.év – Védőkerítés építése 

 2020. A kísérleti telepítés rendszeres ellenőrzése, esetleg megismétlése  

Elérendő célok 

 A karcsú pásztorbotmoha életképes állományának létrehozása. 

 A terület felesleges zavarásának megakadályozása 

6.1.6. A beavatkozások sikerességét és hatását vizsgáló kutatásokhoz 
beszerezendő eszközök 

Az Igazgatóság munkatársai által a projekt időszaka alatt végzett ellenőrzési és monitoring feladatok, 

illetve a projekt lezárultát követően az elért eredmények megőrzését szolgáló kezelések vizsgálatának 

hatékony ellátása érdekében az Igazgatóság a projekt keretében monitoring eszközök beszerzését ter-

vezi. Az eszközök tervezett felhasználását az alábbi táblázatban ismertetjük. 

Eszköz megnevezése 
Mennyiség 

(db) 
Felhasználás 

RTK GPS vevő (pl. South S660P) 1 
 Minden projektelem. 

 Természetvédelmi kezelés haté-
konyságának vizsgálata 
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Eszköz megnevezése 
Mennyiség 

(db) 
Felhasználás 

Terepi használatra alkalmas tablet az RTK 
GPS vevőhöz (pl. Samsung T395 Galaxy 
Tab Active2 8.0 LTE 16GB + SD kártya + 
tok) 

2 
 Minden projektelem. 

 Természetvédelmi kezelés haté-
konyságának vizsgálata 

Ütés és vízálló mobiltelefon adatgyűjtéshez 
+ SD kártya + képernyővédő fólia (pl. 
Ulefone Armor 2 64GB vagy BLACKVIEW 
BV8000 Pro) 

5 
 Minden projektelem. 

 Természetvédelmi kezelés haté-
konyságának vizsgálata 

Dokumentációs fényképező (készítés helyé-
nek rögzítésével) pl. Olympus Tough TG-5 
vagy Sony DSC-HX400V + SD kártya, tarta-
lék akkumulátor, tok 

4 
 Minden projektelem. 

 Természetvédelmi kezelés haté-
konyságának vizsgálata 

Denevérdetektor (automata) és kiegészítői 
pl. Pettersson D500X 

1  Denevérek vizsgálata 

Távcső pl. Nikon Monarch HG 10x42 2 

 Énekesmadár közösségek vizsgá-
lata 

 Vízimadarak vonuló-, telelő- és át-
nyaraló állományainak vizsgálata 

Spektív pl. Kowa tokkal + állvány 1 

 Énekesmadár közösségek vizsgá-
lata 

 Vízimadarak vonuló-, telelő- és át-
nyaraló állományainak vizsgálata 

Mobil munkaállomás (laptop+dokkoló+moni-
tor) 

4 
 Minden projektelem. 

 Természetvédelmi kezelés haté-
konyságának vizsgálata 

Vadkamera pl. Reconyx HC600 4 
 Természetvédelmi kezelés haté-

konyságának vizsgálata 

Sztereo mikroszkóp + fényképezőadapter pl. 
Nikon SMZ745T 

1 
 Természetvédelmi kezelés haté-

konyságának vizsgálata 

Műholdas jeladók ragadozómadárra és liba-
félékre + jelvásárlás 

6 
 Vízimadarak vonuló-, telelő- és át-

nyaraló állományainak vizsgálata 

Talajvíz megfigyelő kút és automata adat-
gyűjtő Dataqua 

6 
 Vízkormányzó műtárgyak épí-

tése/cseréje/helyreállítása és az 
ökológiai vízigény kielégítése 

Terepjáró (pl. Ford Ranger, Toyota Hilux 
stb.) 

1 
 Minden projektelem. 

 Természetvédelmi kezelés haté-
konyságának vizsgálata 

Meteorológiai mérőállomás a Hidegségi tő-
zegtóra 

1  Fajmegőrzés (lápi póc) 

Vízkémiai mérőállomás a Hidegségi tőzeg-
tóra 

1  Fajmegőrzés (lápi póc) 

Összesen 40  

 

A talajvíz megfigyelő (monitoring) kutak 

A létesítendő kutak műszaki terveit, főbb fúrási adatait, műszaki szerkezetét a tervdokumentációk 
tartalmazzák.  A tervezés során elsősorban a műszaki megfelelőség és a gazdaságosság volt a 
cél. A terv készítése során az MSZ 22.116:2002 számú, „Fúrt vízkutak és vízkutató fúrások” című 
nemzeti szabvány előírásaira támaszkodtunk.  
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A következőkben a tervezett kutak építésének menetét vesszük sorra. A szerepeltetett mélység-
adatok csak előirányzatok, amelyek a ténylegesen föltárt rétegadottságoknak megfelelően módo-
sulhatnak. Lényeges eltérés esetén a tervezőt értesíteni kell, hogy a jelen, iránymutatóul szolgáló 
terv szükség szerinti módosítása elvégezhető legyen!  

 

A létesítendő kutak fúrási helyszíne és közelítő EOV koordinátái:  

S.sz 
Kút elneve-

zése 
hrsz Y X Z 

1. M-1 Fertőszéplak 0172/1 483 176 260 170 114,9 

2. M-2 Fertőszéplak 0186 482 003 259 373 115,1 

3. M-3 Hegykő 050/15 480 087 256 045 116,5 

4. M-4 Hidegség 019/7 477 787 255 899 118,5 

5. M-5 Fertőboz 058/1 473 377 257 678 115 

6. M-6 Sopron 01513 472 045 259 141 116 

 

A tervezett monitoring kutak áttekintő térképe 

 

 

Kúthelykitűzés  

A tervezett kutak véglegesített helyét a kivitelezés megkezdése előtt az engedélyes (majdani üzemel-
tető), a kivitelező cég felelős műszaki vezetője, valamint a kivitelezés műszaki ellenőre jelenlétében 
közösen kell kijelölni. Bár a kutak terv szintű kitűzésénél a kiszemelt fúrási helyszínek a kutak létesíté-
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sére megfelelőnek bizonyultak, újra ellenőrizni kell, hogy annak tehergépjárművel, munkagépekkel tör-
ténő megközelítése nem ütközik nehézségbe, a fúróberendezés fölvonulásának, a fúrótorony fölállítá-
sának és a kivitelezési munka elvégzésének nincs előre látható műszaki akadálya. A tervezett fúrás-
pontokon felszín alatti közművek, elektromos vezetékek nincsenek, és az nem is esik semmiféle, a 
telken futó felszíni, vagy felszín alatti közmű védőzónájába. Az itató kutak és a vízellátást biztosító Hídi-
majori kút kijelölt kúthelyei a 20×20 méteres oldalhosszú, négyzet alapú védőterületek későbbi kialakí-
tására is lehetőséget nyújtanak. A monitor kutaknál nincs védőterületi előírás.  
A munkavégzés során az öblítővizet lajtkocsival vagy egyéb tartályos kocsival történő szállítással kell 
biztosítani, míg a próbatermeltetés alkalmával kitermelt felszín alatti víz az ingatlanok területén szétön-
tözhető.  
Az elkészült kutak vízszintes koordinátái, valamint a csőperem és a terepfelszín magassági szintadata 
a kivitelezési munkálatok befejezése után geodéziai pontossággal bemérésre és dokumentálásra ke-
rülnek.  
A monitor kutakról kút adatlap készül.  

 
 

A kivitelezés műszaki leírása  

A kivitelezőnek a megvalósítás teljes időtartama alatt a munkavégzés minden lényeges körülményét 
rögzítő dokumentációt kell vezetnie. A dokumentációnak részét képezi a külön jogszabály szerinti épí-
tési napló, a létesítési engedélyben, illetve kiviteli tervben előírt vizsgálatok jegyzőkönyvei, feljegyzései, 
adatai, és a fúrási napi jelentés. A tervezett  beruházások e-építési napló vezetés köteles tevékenysé-
gek. 
Mivel a létesítendő kutak kivitelezője egyelőre még ismeretlen a kiviteli tervet általánosan, és nem kivi-
telezőre szabva készítettük el. A hazai gyakorlatot ismerve a kivitelezés módjául a víztermelő kutak 
esetében a hagyományos folyadéköblítéses, ún. Rotary eljárást föltételeztük, illetve terveztük. A monitor 
kutak kiképzése más technológiát igényel! Száraz fúrási technológiával, csigás, vagy kanalas fúrófejjel 
fognak készülni.  
Fölhívjuk a figyelmet, hogy a kiválasztott kivitelezőnek meg kell felelnie „A felszín alatti vízkészletekbe 
történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről” szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM ren-
deletben rögzített személyi és képesítési, valamint egyéb feltételeknek. 
A kivitelezés megkezdésének időpontjáról a kivitelezőnek a hatóságot a munkálatok megkezdése előtt 
legalább 8 nappal értesíteni kell! 
 
 

A fúróberendezés fölvonulása a fúrás helyszínére  

 

A kivitelezésre kiválasztott fúróberendezés helyszínre történő fölvonulását megelőzően a kivitelező cég 
felelős műszaki vezetője és felelős munkavédelmi megbízottja köteles fölmérni a kijelölt fúrásponton a 
vonatkozó rendelkezések szerinti biztonságos munkavégzés szempontjait, különös tekintettel „A Mély-
fúrási Biztonsági Szabályzatról” szóló 6/2010. (VII. 30.) NFM rendelet, valamint „A munkavédelemről” 
szóló 1993. évi XCIII. törvény, és az annak végrehajtásáról intézkedő, „A munkavédelemről szóló 1993. 
évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról” szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet elő-
írásaira. Amennyiben a szóban forgó munkahely valamilyen tekintetben nem lenne megfelelő, a fölme-
rült akadály elhárításáról gondoskodni kell, és csak azt követően szabad a kivitelezési munkát megkez-
deni. Szükség esetén a kijelölt fúráspont kismértékű, telken belüli módosítása az engedélyes, és a mű-
szaki ellenőr jelenlétében megengedett.  
 
A tervezett fúráspontra csak olyan fúróberendezés vonultatható föl, amely a kivitelező székhelye szerint 
illetékes Bányakapitányság által kiadott mélyfúrási alkalmassági bizonyítvánnyal, valamint „A gépek biz-
tonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról” szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet 
szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik. Erről a műszaki ellenőrnek a munkálatok megkez-
dése előtt meg kell győződnie. 
  
 

Fúrás és kútépítés  
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A fúrási, kútépítési munkálatokat az előzőekben fölsorolt előírásokon túl az MSZ 22.116:2002 számú, 
„Fúrt vízkutak és vízkutató fúrások” című nemzeti szabvány előírásai szerint kell végezni. 
 
Monitor kutak építése 

A talajvíz kutakat száraz fúrási móddal, csigás fúróval, teljes szelvénnyel, védőcső biztosítás mellett 
200 mm-es átmérővel kell mélyíteni.  
A kútépítés során a monitoring szerepből adódóan, az első vízadó réteg kerül megnyitásra. A szűrőrakat 
beépítése során csak olyan csőkötés alkalmazható, mely biztosítja a kút teljes belső keresztmetszeté-
nek átjárhatóságát. A szűrőrakat beépítése előtt a védőcsövezett furatot talpig ki kell tisztítani. 
A kutakat, a Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft irányterve alapján kell kiképezni, a helyi földtani körülmények-
nek megfelelően. A 125/110 mm KPE csövet a perforált szakasznál 0,2 mm résméretű szitaszövettel 
kell ellátni. A szűrőrakat alatt 1 méteres iszapzsák kerül kialakításra. A lyukak talpát fadugóval kell le-
zárni. 
Lyuktalptól a szűrő felett 1,0 méterig, 1-3 mm mosott kavicsot, további 1 méterig homokot, majd a fel-
színig agyagot kell döngölni a gyűrűs térbe. A 165/155 mm-es 2 méter hosszú acél védőcsövet utólag 
kell lehelyezni, és az agyag és a cső között keletkezett hézagot cementpéppel kell kitölteni. 
A 0,8 méter magasságban kiálló kútfej kiképzés az MI-10-243:1985 2.1.4.1. szerint készítendő.  
A kút köré 0,4x1,0x1,0 méteres C 12/15-16 F2 betonból készült gallért kell kiképezni úgy, hogy a gallér 
a kúttól a perem felé lejtsen. A betontestbe kell beépíteni a védő korlátot. A védőkorlátot, a védőcsövet 
és a védősapkát kék színűre kell mázolni, és a kút azonosítási számát, mind a sapkára, mind a védő-
csőre rá kell festeni. Amennyiben mélyítés során a furatokban nem lenne víz, a kutat akkor is ki kell 
képezni, hiszen a területen a talajvízállás erősen csapadékfüggő. 
A munkavégzés során ügyelni kell arra, hogy a munkagépekből kenő, vagy üzemanyag elfolyás, elcsö-
pögés ne történjen. A munkavégzés alatt tilos a talaj, a talajvíz valamint a felszíni vizek káros szennye-
zéssel történő veszélyeztetése. Az esetleg bekövetkező környezetszennyezést a hatóságnak haladék-
talanul be kell jelenteni. 
 
Kúttisztítás, hidraulikai kútkiképzés  

A víztermelő kutak szerkezetének elkészülte után előirányzottan 24-48 órás tisztítókompresszorozás 
végzendő a kutak körüli természetes szűrőváz kialakítása céljából. A műveletet a nyugalmi vízszint 
lemérése után kis vízhozammal indulva kell megkezdeni, és csak a víz teljes letisztulását követően 
szabad a következő, megemelt vízhozam lépcsőre váltani. Letisztult víznek a 100 literenként maximáli-
san 0,5 g szárazsúlyú homok üledéket (5 mg/L) tartalmazó víz tekinthető, melyet a kút már legalább 1 
órán keresztül szolgáltat.  
A tisztítókompresszorozás célja a minél nagyobb - igény szerint legalább 100 l/perc nagyságú - homok-
mentes vízhozam elérése. Arra kell törekedni, hogy ez a művelet minél teljesebb értékű legyen, és a 
vízadó rétegben a kút felé szivárgó víz útjában álló, a víz mozgását erőteljesen lassító apró kőzetszem-
csék a kútkörnyezetből fokozatosan eltávolításra kerüljenek. A tisztítószivattyúzás során kétóránként 
méréssel kell ellenőrizni a vízhozamot és a hozzá kapcsolódó vízszintet. Rendszeresen mérendő és 
naplózandó a víz homoktartalma is. Az elért maximális homokmentes vízhozam nagyságát dokumen-
tálni kell.  
A tisztítókompresszorozás akkor fejezhető be, ha a legnagyobb vízhozam lépcsőnél (maximális, vagy 
legnagyobb vízhozam) legalább 12 órán keresztül a kút tiszta, üledékmentes vizet szállít.  
A víztermelés során a vízhozamot köbözéssel (ismert térfogatú tartállyal), a vízszintet centiméter be-
osztású mérőszalagra függesztett elektromos mérőszondával kell mérni. A mérés pontossága a vízho-
zam tekintetében ±10 l/perc, a vízszint esetében ±1 cm legyen.  
A tisztítókompresszorozás során kitermelt maximális homokmentes vízhozam százalékában kell meg-
határozni az ún. megengedett üzemi vízhozam nagyságát, amelyet a későbbi üzemeltetés során átlépni 
nem szabad. Mértéke az MSZ 22.116:2002 jelzetű nemzeti szabvány szerint porózus vízadó rétegek 
esetében 75 %, míg kavicsolt kutak esetében 95 %. Esetünkben ezt az értéket - a biztonságra törekedve 
- 75 %-ban határozzuk meg 
 
A kúttisztítást és a hidraulikai vizsgálatokat a monitor kutakban is el kell végezni. Ezekben azonban a 
termeltetést elegendő 20 l/perc kapacitású szivattyúval elvégezni. 
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Hidrodinamikai vizsgálat  

A fönti kúttisztítási műveletet a próbaszivattyúzással kell folytatni. Ekkor a nyugalmi vízszint lemérését 
követően 2-4 órás időlépcsőkben, fokozatosan növekvő vízhozamú termeltetést kell végezni az előző-
ekben elért maximális homokmentes vízhozam 40, 60, majd 80 %-ának megfelelő értékekkel. Minden 
egyes szivattyúzási szakasz elején, és azt követően kétóránként mérni és dokumentálni kell az egyes 
vízhozam lépcsőkhöz tartozó üzemi vízszintet és a vízhőmérsékletet. A hőmérsékletmérés pontossága 
±0,5 °C legyen.  
A próbatermeltetést folyamatosan kell végezni, a leghosszabb kényszerű üzemszünet 24 óránként ma-
ximum 2 óra időtartamú lehet. 
A próbatermeltetés akkor fejezhető be, amikor annak utolsó lépcsőjében a termelési jellemzők (vízho-
zam, üzemi vízszint, homokmentesség) legalább 2 órán keresztül változatlanok maradnak, és ugyanez 
a feltétele az egyes hozamlépcsőkről a következőre való átállásnak is.  
A legnagyobb vízhozamú szivattyúzási ütem végén el kell végezni az előirányzottan négyórás időtar-
tamú vízszint visszatöltődés mérést.  
 
Ez a vizsgálat az alábbiak szerint hajtandó végre: a szivattyú pillanatszerű leállítása előtt meg kell mérni 
az üzemi vízszintet, majd a leállítást követő 1., 2., 3., 4., 6., 8., 10., 15., 20., 25., 30., 40., 50., 60., 80., 
100., 120., 150., 180., 210. és 240. percben mérni, és az építési naplóban vezetni kell a vízszint alaku-
lását. Amennyiben a vízszint a kútban a negyedik óra elteltével még nem állandósulna, úgy a vizsgálatot 
kétórás időközökkel folytatni kell mindaddig, amíg három egymást követő mérés azonos eredményt nem 
ad. A mérés végeztével az építési naplóban dokumentálni kell a véglegesen beálló - előrejelezhetően 
24 órai - nyugalmi vízszint helyzetét is.  
A próbaszivattyúzás befejezése után az üzemszerűen kitermelhetőnek ítélt vízhozammal történő több-
szöri hirtelen indítást követően ellenőrizendő a kútvíz gyakorlati homok- és üledékmentessége, tiszta-
sága.  
Azt követően egy újabb 24 órás folyamatos szivattyúzásos üzem következik a maximális homokmentes 
vízhozam 60 %-ának megfelelő értékkel, melyet az előzőekhez hasonlóan végrehajtott visszatöltődés 
mérés követ.  
 
A próbaszivattyúzás alapján a kút kapacitásgörbéje (vízhozam–leszívás függvény), a visszatöltődés 
mérések alapján a visszatöltődési görbék rajzolhatók föl. Az előbbi a kút üzemszerű vízhozamának 
megállapításában nyújt segítséget - melyet a későbbiek során túllépni nem szabad -, míg az utóbbiak a 
rétegparaméterek meghatározását, és a kút víztermelési hatékonyságának értékelését, a hidraulikai 
kútkiképzés eredményességének vizsgálatát teszik lehetővé. 
Az itató-, és monitor kutak hidraulikai - hidrodinamikai vizsgálata itt véget ér. 
 
A monitor kutak műszerezettsége 

A monitor kutak észlelése a kútba épített,  0-5 méteres vízoszlop, és 0 - +30 C  mérési tartományban 
regisztráló és adattovábbító DA-S-LTRB 122 típusú vízszint és hőmérséklet érzékelő műszerrel, és 
DA+SMDMv32-D adattovábbító, kommunikációs modemmel fog történni. 
A műszerek beépítése, kalibrálása, beüzemelése is a kivitelező feladata természetesen a szakcég be-
vonásával. 

6.1.7. Natura 2000 fenntartási terv készítése 

A projektelem rövid összefoglalása 

A HUFH20002 Fertő tó kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, illetve a HUFH10001 Fertő 
különlegs madárvédelmi terület egységes Natura 2000 fenntartási tervének elkészítése az európai kö-
zösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 
13. számú mellékletének megfelelő tartalommal és a Natura 2000 fenntartási tervek készítésére vonat-
kozó útmutató (2017) 2. mellékletnek megfelelő formai követelmények szerint. 

Problémafelvetés 
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A terület nem rendelkezik Natura 2000 fenntartási tervvel, az elért eredmények fenntartása érdekében 
szükséges azt elkészíteni. A projekt jelentősen megváltoztatja a terület élőhelyeit és egyes elemei je-
lentős hatással lehetnek az itt élő védett, illetve közösségi jelentőségű élőhelyekre, ezért a fenntartási 
terv készítése során az adatokat aktualizálni kell. 

Időterv 

 2018-2020. Adatgyűjtés 

 2019.IV-2020. I. n. év: Megalapozó dokumentáció összeállítása 

 2020.III. n. év: Fenntartási terv összeállítása 

 2020.IV. n. év: Társadalmi egyeztetés 

Elérendő célok 

A terület a projekt zárásakor rendelkezzen miniszteri elfogadásra alkalmas, a területhasználókkal és 
hatóságokkal egyeztetett Natura 2000 fenntartási tervvel. 

6.1.8. Alapállapot felmérés 

Célkitűzések 

 A természetvédelmi beavatkozások előtti természeti állapot felmérése azon komponensek 
esetében, amelyekre a beavatkozások hatással lehetnek 

 A beavatkozások tervezésének megalapozása 
 
Vizsgált akciók 

 Gyepek helyreállítása és állapotának javítása, a gyepeket tagoló árkok és útszegélyek termé-
szetességének javítása 

 Vízkormányzó műtárgyak építése/cseréje/helyreállítása és az ökológiai vízigény kielégítésé-
hez szükséges árkok, csatornák rehabilitációja, vízelvezetés megszüntetése 

 Japánkeserűfű irtása a teljes területen 

 Fajmegőrzési intézkedések 

 Legeltetési infrastruktúra fejlesztése 
 
Vizsgált objektumok 

 Élőhelyek kiterjedése és természetessége 

 Özönnövények elterjedése 

 Élőhelyek részletes vizsgálata a gyeprekonstrukciós területeken 

 Lápi póc állomány előzetes vizsgálata - célfaj 

 Magyar tarsza előzetes vizsgálata – célfaj és potenciális hatásviselő 

 Északi pocok előzetes vizsgálata (potenciális hatásviselő) 

 Fészkelő énekesmadarak előzetes vizsgálata a cserjeirtással érintett területeken (potenciális 
hatásviselő) 

 Denevérek előzetes vizsgálata (potenciális hatásviselő) 
 
Vizsgálat időszaka 
Az alapállapothoz kapcsolódó felméréseket a projektfejlesztés időszakában kellett elvégezni, ezért a 
vizsgálatok 2017. április 24. és 2018. május 31. között megtörténtek. 

Eredmények 

Élőhelyek kiterjedése és természetessége 

A felmérés során elkészült a HUFH20002 Fertő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
1:10.000 léptékű, Á-NÉR 2011 kategóriákkal jellemzett élőhely-térképe. A vizsgált terület kiterjedése 
11.298 ha. Az Á-NÉR kategória mellett minden élőhelyfolthoz rögzítésre került a természetességi ér-
téke, a jellemző közösségi jelentőségű élőhely, illetve készült egy rövid szöveges jellemzés és az elő-
forduló gyakoribb vagy tipikus fajok listája. 
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A terület belső, fertői részét a tó nyílt vízfelülete, nádasok és nádasokkal mozaikoló nyílt vízfelület bo-
rítja, ezek együttesen a teljes kutatási terület mintegy 65%-át lefedik. E nádasok többé-kevésbé egybe-
függő, érintetlen tömböt képeznek, állandó vízborítással. Egy részükön télen nádaratás folyik, a belső 
csatornák hálózatát az elmúlt években részben rekonstruálták, de a nádas és télisásos nagy része így 
is járhatatlan. Kisebb nádas foltok a magasabban fekvő területrészeken is kialakultak, főleg nem kezelt 
nedvesebb rétek helyén. 

Jelentős területet borítanak a különböző degradált és féltermészetes gyepek (1375 ha, 12,2%). Ezek 
nagy része szántók felhagyása után visszagyepesítéssel vagy spontán visszagyepesedéssel alakult ki, 
kisebb területen (Balf és Fertőboz térségében) találhatók nedves rétek elgyomosodásával létrejött altí-
pusok. Természetességi állapotuk változó, az 1-2 éves parlagoktól a kaszálással helyreállítható gyepe-
kig. A lágyszárú özönfajok aránya e gyepeken még csekély. Sokfelé megfigyelhető a becserjésedés 
(gyakran ezüstfával és amerikai kőrissel), amely a későbbiekben nehezítheti az élőhelykezelést. Mezs-
gyéken, gyepek szélein, de néhol a régóta nem kaszált gyepeken is spontán cserjések alakultak ki 
meglehetősen nagy területen (208 ha, 1,8%). 

A jó természetességű gyepek többsége a rendszeresen kezelt (legeltetett vagy kaszált) területeken ta-
lálható meg. Fertőújlaknál szikes gyepek, míg a tómedence déli és nyugati peremén mocsár- és láprétek 
sorolhatók e csoportba. Apró fragmentumokban a Fertőmelléki-dombsornak a kutatási területbe benyúló 
lábain száraz és félszáraz gyepek is kialakultak.  

Természetszerű erdő csak a Fertőmelléki-dombsor lábánál található néhány kis foltban (0,2%), viszont 
elég jelentős a fasorok, jellegtelen és kultúrerdők részesedése (2,5%). Főleg Hidegség térségében nagy 
kiterjedésű szántók, Fertőrákos és Balf között intenzív szőlők terülnek el. 

A természetszerű besorolást néhány láprét, a Fertő víztestének nagy része és a nádasok, télisásosok 
belső része kapta meg (59,3%). Természetközeli besorolást kapott számos peremhelyzetű nádas, to-
vábbá a jobb állapotú, kaszált ill. legeltetett gyepek (11,4%). A nádasok besorolását a hatalmas, átjár-
hatatlan tömb miatt több helyen csak becsléssel állapíthattuk meg, így lehetséges, hogy egyes nádas 
foltok rosszabb természetességi állapotúak (kiszáradó nádasok). A másodlagos gyepek jellemzően kö-
zepes besorolást kaptak. Összességében a terület közel 85 %-a tartozik a közepes, jó vagy kiváló ter-
mészetességű csoportba, ami az egyéb művelésre nem alkalmas, nedves élőhelyeknek, tófelszínnek 
köszönhető. Az erősen leromlott területek aránya 2,3%, főleg degradált fás élőhelyek és a másodlagos 
gyepek degradáltabb típusai kaptak ide besorolást. A teljesen leromlott élőhelyeket (7,7%) a szántók, 
települések, agrár- és turisztikai létesítmények képviselik. 

A természetes élőhelyek közül a degradáció elsősorban a megfelelő kezelés hiányára vezethető vissza. 
A láprétek és mocsárrétek egyes foltjai a kaszálás elmaradása miatt magaskórósodnak, gyomosodnak, 
cserjésednek. Jellemző a volt nyomsávnál az ezüstfa és amerikai kőris agresszív terjedése. A keleti 
parton és a néhány éve legeltetett déli peremen komoly természetvédelmi problémát okoz/okozhat a 
túllegeltetés is. A regenerációs folyamatok közül kiemelendő a felülvetett gyepek lassú átalakulása, 
amely mocsár- vagy lápréti irányba halad. Fontos ezeken a trágyázás, illetve felülvetés kizárása, a 
megfelelő vízellátás és kaszálási rendszer kidolgozása. 

A vizsgált területen 2017-ban 13 közösségi jelentőségű élőhely kimutatására került sor, ezek közül két 
élőhely (6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek és 91E0 Puhafás ligeterdők, éger- és kőris-
ligetek, illetve láperdők) a területen új, az elmúlt 10 évben alakult ki. A közösségi jelentőségű élőhelyek 
összes kiterjedése 4593 ha, a teljes terület 40,5%-a. Az egyes közösségi jelentőségű típusok közül 
kiterjedésük, természetességi állapotuk és biogeográfiai jelentőségük közül kiemelhetők a 1530 Pannon 
szikesek, 3150 Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja, 6410 Kékperjés láprétek, 7210 Télisásosok 
és 7230 Mészkedvelő (meszes talajú) üde láp- és sásrétek. Érdekes jelenség a 6440 Ártéri mocsárrétek 
típus állományainak területnövekedése, amely a természetes regenerációnak köszönhető. 

Özönnövények elterjedése 

Az élőhelytérképezéssel párhuzamosan végzett özönnövény felmérés hat természetvédelmi szempont-
ból releváns özönnövény jelenlétét mutatta ki. 

A keskenylevelű ezüstfa a Fertő parton általánosan elterjedt. Teljesen zárt és a környező gyepek felé 
terjedő állományok vannak az egykori határsáv mentén, illetve agresszíven terjedt a nyugati part felha-
gyott szántóin. A rendszeresen legeltetett keleti parti gyepekben inkább szórt, jelentős részben magról 
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visszatelepedett példányok fordulnak elő. Az ezüstfa teljes kiirtása a védett területről teljesen nem le-
hetséges (a környező területeken is nagyszámban fordul elő, így folyamatosan tudják terjeszteni a ma-
darak), de visszaszorítása folyamatos beavatkozásokkal feltétlenül szükséges. 

A mirigyes bálványfa a Fertő parton jelenleg még nem általánosan elterjedt, összesen 12 állományát 
azonosítottuk elsősorban a nyugati parton. Ezek többsége kicsit, 100-800 m2 kiterjedésű, a foltok mint-
egy felében található nagyméretű, magszóró fa. Tekintve, hogy a bálványfa az expanzió kezdeti stádi-
umában lévő faj, minden állományát javasolt kiirtani a lehető leggyorsabban. 

Az akác (Robinia pseudoacacia) a Fertő parton jelenleg szórványos előfordulású, lassan terjedő faj. 
Elsősorban utak mentén, cserjesávokban fordulnak elő kisebb állományai. Jelentősebb, összefüggő 
állománya csak a Csárdakapu mellett, illetve Fertőrákosnál a vízügyi mérőállomás melletti árok szélén 
található. Bár a kezelt (kaszált vagy legeltetett) területeken lévő kisebb foltok terjedése nem várható, de 
a cserjésekben folyamatosan terjeszkedik, ezért minden állományát javasolt kiirtani a lehető leggyor-
sabban.  

Az amerikai kőris a Fertő parton eredetileg árkok mellé, fasorokként ültették, de az elmúlt évtizedekben 
elterjedt a környező gyepekben. Előfordulásai elsősorban a nyugati és a déli partra korlátozódnak, he-
lyenként Fraxinus excelsior-ral együtt. Jelen vannak teljesen zárt, csaknem homogén, idősebb állomá-
nyok 15-30 cm törzsátmérővel, sokszor sűrű cserjeszinttel. Gyakran veresgyűrűs sommal és ezüstfával 
képeznek teljesen zárt, járhatatlan állományokat. Az elmúlt években/évtizedekben a korábbi idősebb 
állományok körül jelentős terjedés történt, ennek eredményeképp nagy kiterjedésű területeken találunk 
fiatal 1-3 cm átmérőjű kefesűrű állományokat is. 

A magas és a kanadai aranyvessző közül elsősorban a magas aranyvessző fordul elő, a kanadai arany-
vesszőt csak néhány területen találtuk, kis mennyiségben. A magas aranyvessző a Fertő parton első-
sorban a Balf környéki felhagyott gyepeken és szántókon terjedt el, de kisebb nagyobb mennyiségben 
jelen van a Balf és Fertőrákos közti kaszált gyepek szegélyében is. 

A területen a gyakori és közeljövőben potenciálisan problémát okozó fajok mellett számos özönnövény 
előfordulását mutatták ki. 

Selyemkóró: A területen nemrég megjelent özönnövény, három előfordulását találtuk. A Fertőrákostól 
délre elhelyezkedő gyepekben két kis foltban, mintegy 300, a Széplaki-legelőn egy foltban mintegy 100 
hajtása él. Az állományokat haladéktalanul ki kell irtani. 

Zöld juhar (Acer negundo): Hidegség és Hegykő mellett találtuk többfelé részben a kerékpárút mellett, 
részben a környező cserjések szegélyében. 

Ördögcérna (Lycium barbarum): A Fertőrákos és Balf közötti út mezsgyéjében gyakori, helyenként ál-
lományalkotó faj, egy-egy kisebb állományát a Csárdakapunál, illetve a Manőver út mellett találtuk. 

Szerbtövis (Xantium sp.): A Hegykő melletti egykori budaiföld-bányában él néhány töves állománya. 

Lándzsás őszirózsa (Aster lanceolatus): Öt helyen találtuk kisebb állományát, Balf alatt egy kis foltban, 
a hidegségi kapuhoz vezető út mellett, a hidegségi nádtelep nyugati végén, illetve a hegykői budaiföld-
bánya melletti fasorban két helyen. 

Betyárkóró (Conyza canadensis): Felhagyott szántókon, utak szegélyében többfelé. 

Egynyári seprence (Erigeron annuus): Felhagyott szántókon, utak szegélyében többfelé. 

Császárfa (Paulownia tomentosa): Fertőboz mellett az egykori karácsonyfásban, ültetve. 

Álkörmös (Phytolacca esculenta): Hegykőn a kempingen szembeni nemesnyáras szegélyében. 

Élőhelyek részletes vizsgálata a gyeprekonstrukciós területeken 

A gyeprekonstrukciós beavatkozási területek alapállapotának részletes jellemzésére összesen 20 db 
mintaterületet jelöltek ki. A mintaterületek reprezentálták a gyeprekonstrukcióra kijelölt területek főbb 
típusait, ezeken belül a kiterjedés alapján súlyozták a minták számát: (1) különböző záródású ezüstfá-
sok és amerikai kőrisesek, (2) különböző záródású őshonos cserje-állományok üde gyepeken (veres-
gyűrű som, fekete bodza), (3) nitrofil magaskórósok, (4) nádasodó-cserjésedő nedves lápos rétek, va-
lamint felvételezésre került egy felhagyott szőlőterület is. 
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A munka során általában 50×50 m-es (2500 m2), néhány folton a jellemzendő folt kiterjedése vagy sa-
játos alakja miatt kisebb méretű vagy eltérő (megnyújtott) alakú négyszögön belül végeztük a felvétele-
zést. 

A felvételezés során a mintaterületeken belül 25-25 db 1×1 m-es négyzetet (mikrokvadrátot) jelöltek ki. 
A négyzeteket a „nagy” négyszög területén belül véletlenszerűen, de nagyjából egyenletes eloszlásban 
jelölték ki, törekedve arra, hogy a foltokon belüli összes eltérő jellegű vegetációs alegység reprezentálva 
legyen. A kis (belső) mintanégyzeteket nem állandósították. A felvételezést a nyári aszpektusban vé-
gezték el (2017. augusztus 20. és szeptember 5. között). 

A munka során készített cönológiai felvételek alkalmasak a későbbi beavatkozások hatásának, sikeres-
ségének mérésére, a beavatkozásokat követően megismételt, hasonló módszertanú cönológiai felvé-
telekkel történő összevetés alapján. A mintaterületek egy részén (ahol jó a vízellátottság, az eredeti 
természetes növényzet pedig legalább nyomokban megtalálható) néhány éven belül értékelhető ered-
ményre számíthatunk. A leromlott, elcserjésedett, csak gyom- vagy özönnövény-fajokat tartalmazó fol-
tokon a fő cél a gyep formáció helyreállítása lehet, ezek regenerációja csak évtizedes léptékben vár-
ható. 

Lápi póc állomány előzetes vizsgálata – célfaj 

A lápi póc hazánk egyik legveszélyeztetettebb halfaja, 1974 óta élvezi a hazai természetvédelem oltal-
mát, ma fokozottan védett. Elterjedési centruma a Duna-medencéje, ezen belül is a Kárpát-medence, 
ezért hosszútávon itt kell megőrizni a meglévő maradványpopulációkat. A XVIII. század közepéig nem 
számított ritkaságnak a nagy kiterjedésű mocsárvidékeinken, azonban a vízrendezésekre, a mocsarak 
lecsapolására nagyon érzékenyen reagált, számuk jelentősen megfogyatkozott. Élőhelyeinek beszűkü-
lése, kiszáradása, egyes inváziós fajok megjelenése és gradációja tovább rontotta ezt a helyzetet a XXI. 
századra. 

A Fertő környékéről Heckel (1847) említi elsőként, egész pontosan a „Fertő-tavi turfa lyukak”-ból írta le. 
A további szerzők vélhetően az ő adatát vették át, de Mika & Breuer (1928) a Fertő-tó melléki csator-
nákból mutatták ki. Majd Stokovszky 1938-ban és Hankó 1965-ben említi még a Fertő környékéről, de 
ők már valószínűsíthető, hogy a korábbi szerzők adatai vették át.  

A Fertőn 2017-ben egy részletes halfaunisztikai vizsgálat kezdődött, ami 2018 tavaszán folytatódott. A 
vizsgálat során a Hidegség mellett lévő felhagyott tőzegbányató parti zónájában előkerült a lápi pócnak 
két egyede, bár maga a tó kevésbé elégíti ki a faj ökológiai igényeit, azonban a tó melletti magassásos 
vízállás foltokban és a mellette lévő csatornában 2018. áprilisában egy kisebb önfenntartó populációját 
találtuk meg. Vélhetően ennek tudható be, hogy a fertői vizsgálat során több lápi élőhelyről is megkerült 
a fajnak néhány adult és fiatal egyede, 2017. 09. 13-án a Homoki-csatornából a Homoki kapunál, Fer-
tőhomoknál, 2017. 09. 17-én a Hidegségi-csatornából a Hidegségi kapunál, Hidegségnél és 2018. 04. 
14-én ugyanezen a szakaszon megfogtuk egyedeit. Ezek a lelőhelyek több mint 1500 méterre vannak 
a hidegségi tőzegbányatótól. Ez alapján kijelenthető, hogy a Fertő környéki lápi póc populáció, ívatótó 
kialakításával történő állomány felduzzasztásának létjogosultsága van, hogy a faj a térségben hosszú 
távon fennmaradhasson. 

Magyar tarsza előzetes vizsgálata – célfaj és potenciális hatásviselő 

A magyar tarsza vizsgálata 2007 óta folyik a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi te-
rületén. A fertői állományainak méretére vonatkozóan évente, az élőhelyet jelentő növényzeti típusokra 
vonatkozóan háromévente történik adatgyűjtés. Az Isophya costata állományra vonatkozó standard 
adatgyűjtést az idei évben is sávtranszekt módszerrel végezték öt mintavételi területen (összesen 25 
transzekt mentén). A 10 éve végzett vizsgálatok alapján az állomány szempontjából a kis kiterjedésű, 
fragmentált élőhely és a teljes területű kaszálások okozzák a legnagyobb problémát. A gyeprekonstruk-
ciós munkák tervezése érdekében az alapállapot felmérés keretében részletesen vizsgálták a Sopron 
melletti állomány fragmentáltságát, valamint az annak felszámolásával kapcsolatos lehetőségeket is. A 
faj potenciális élőhelyének tekinthető egykori gyepes, mára becserjésedett parcellák területén található 
habitatok gyeppé alakítása jelentős mértékben megnövelheti az Isophya costata számára alkalmas élő-
helyek lokális kiterjedését. Az élőhelyek kiterjedésének növelésén túl a helyi állományt terhelő 
fragmentáció csökkenthető a parcellák közötti cserjesávok és fasorok 50-100 méter széles átjárókkal 
történő megnyitása által is. 
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Északi pocok előzetes vizsgálata - potenciális hatásviselő 

A Fertő-tájon elsőként 1951-ben, Neusiedl mellől került elő az északi pocok az osztrák természettudós 
Kurt Bauer nyomán (Bauer 1953). A tó hazai oldalán csak az 1970-es évek végén sikerült bizonyítani a 
faj jelenlétét bagolyköpet-vizsgálatok, valamint Fertőújlak közelében talált elhullott példányok alapján 
(Szörényi 1987). Az 1970-es években a Tómalom - Kistómalom területén került kézre több egyede pa-
razitológiai célú csapdázásos vizsgálatok során (Murai 1974, Matskási et al. 1992). A Fertő magyar 
oldalán az előfordulási helyek pontosan nem ismertek, az elmúlt években élvefogó csapdázással pró-
bálta az Igazgatóság és megbízott kutatók a potenciális élőhelyeken kimutatni. A legeltetés, így legel-
tetési infrastruktúra bővítése potenciálisan hatással lehetnek a faj állományaira, ezért az alapállapot 
felmérés keretében a tényleges előfordulási helyeket fel kell kutatni és a kezelési intézkedéseket olyan 
módon meghatározni, hogy az az északi pocok állományait ne veszélyeztesse. 

Az alapállapot felmérés keretében 2017-ben az északi pocok állományinak feltérképezését a Fertő tó 
déli partvidékének potenciális magassásos élőhelyein végezték a vizsgálatokat. Az őszi időszakban 8 
mintaterületen helyeztek ki csapdakvadrátokat, valamint transzekteket, 5-5 napos vizsgálati időszakra, 
így a 10 élőhely esetében összesen 2500 csapdaéjszaka fogási adatai álltak rendelkezésre. Az összes 
élőhely esetében 265 fogást regisztráltunk, amelyek 11 kisemlős fajt jelentettek. Az északi pocok, a 
kutatás célfaja egyik mintaterületen sem került kézre, ami azonban nem jelenti a faj hiányát a területen. 
Az északi pocok esetében az állomány nagysága évről évre jelentősen ingadozhat és a hansági tapasz-
talatok alapján akár több évre is a kimutathatóság alá csökkenhet az állománynagyság. A 2017-es vizs-
gálatok során legnagyobb számban a pirók erdeiegér és az erdei cickány került elő. A mintaterületek 
nagy részén fajszegény, alacsony denzitású kisemlős közösségeket találtunk. A pirók erdeiegér térhó-
dítása az összes mintaterületen jellemző, mely hatás kedvezőtlen az északi pocok jelenléte szempont-
jából. 

Fészkelő énekesmadarak vizsgálata a cserjeirtással érintett területeken - potenciális hatásviselő 

A Fertő táj komplex természetvédelmi élőhely-rekonstrukciós munkálatainak keretében a tó peremvidé-
kének hazai oldalán cserjeirtásokat terveznek az idegenhonos cserje- és fafajok visszaszorítása és a 
gyepek természetes állapotainak visszaállítása céljából. A beavatkozások jelentősen érinthetik a terü-
leten élő - költő- és vonuló - énekesmadár fajokat, így szükségessé vált a célcsoport előzetes felmérése, 
hogy képet kaphassunk a madártani természetvédelmi értékek helyzetéről. A kutatás során a beavat-
kozással érintett területeken 60 megfigyelési pontot jelöltek ki, amelyeken évi három alkalommal (ta-
vasz, nyár, ősz) végezték az énekesmadarak felmérését. 2017-ben összesen 54 énekesmadár faj egye-
deit figyelték meg a 60 vizsgálati helyszínen. Legnagyobb számban (legtöbb ponton) a barátposzáta, 
kék cinege és feketerigó, seregély, sárgarigó, fülemüle, nádirigó, és barkós cinege fordult elő. 

A felmérések előzetes eredményei már beépültek a gyeprekonstrukciók terveibe, így az őshonos cser-
jesávok, facsoportok minden beavatkozási területen meg lesznek kímélve, illetve az özönnövények ki-
vágása során kialakuló lékekben a madaraknak kedvező fa- és cserjefajok kerülnek telepítésre.  

Denevérek előzetes vizsgálata - potenciális hatásviselő 

A denevérek rejtett életmódjuknál fogva hazai emlősfajaink között igen alulkutatottnak számítanak. Ter-
mészetvédelmi jelentőségük viszont kimagasló, a legtöbb élőhely állapotát jó jelző indikátor fajoknak 
tekinthetjük őket. A Fertő-Hanság Nemzeti Park területén 2015-óta folynak faunisztikai vizsgálatok 
akusztikus megfigyeléssel, de a Fertő-tó közvetlen környékén idáig csak szórványos megfigyelések 
voltak. A tervezett fakivágások, különösen az idősebb egyedeket tartalmazó állományokban hatással 
lehetnek a denevérállományra, ezért a beavatkozások előtt a denevérfaunát fel kellett mérni, a denevé-
rek fészkelése szempontjából jelentős élőhelyeket ki kellett jelölni.  

A mintavételek 2017. 08. 16-17. és 2017. 08. 20-21. között történtek Az akusztikai mintavételek elem-
zése során a felvett, 10 másodperc hosszúságú hangfájlok kerültek átvizsgálásra 23:00 óráig. Az egyes 
fajok, fajcsoportok adott mintavételi helyen való aktivitásának kvantifikálásához az adott taxonok hang-
jait tartalmazó fájlok mennyiségét használták (figyelembe véve, ha az adott hangfájlon például ugyan-
azon taxon több egyedének a hangjai is szerepeltek). Összesen 3569 denevéregyed hangszekvenciát 
észleltek a feldolgozott felvételeken. 

A szonogramok elemzésével biztosan kimutatott fajok: a kis patkósdenevér (Rhinolphus hipposideros), 
a nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus), a vízi denevér (Myotis daubentonii), a rőt 
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koraidenevér (Nyctalus noctula), a szoprán törpedenevér (Pipistrellus pygmaeus), a közönséges törpe-
denevér (Pipistrellus pipistrellus) és az alpesi denevér (Hypsugo savii), a felvételek alapján pontosan 
nem azonosítható, de fajcsoport és/vagy az élőhely alapján nagy valószínűséggel előforduló fajok a: 
közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus), horgasszőrű denevér (Myotis nattereri), közönséges 
denevér (Myotis myotis) és hegyesorrú denevér (Myotis blythii) a durvavitorlájú törpedenevér 
(Pipistrellus kuhlii) és fehérszélű törpedenevér (Pipistrellus nathusii). 

A kutatási eredmények jelzik, hogy a területek denevérfaunája természetvédelmi szempontból jelentős, 
ritka és fokozottan veszélyeztetett elemeket tartalmaz. A gyeprekonstrukciók keretében tervezett be-
avatkozások ugyanakkor a fontosabb fészkelőhelyeket nem érintik, a munkálatok a denevérfaunára 
nem vagy csak időszakos hatást gyakorolhatnak. 

6.1.9. A természetvédelmi kezeléshez szükséges mezőgazdasági géppark 
fejlesztése 

A projektelem rövid összefoglalása 

Ahhoz, hogy az FHNPI területkezelésének munkafolyamatait saját tulajdonban és használatban lévő 
erő- és munkagépekkel tudja ellátni, a következő gépek beszerzése szükséges: 

 1 db 200 LE mezőgazdasági vontató - New Holland T7.245 vagy azzal egyenértékű; 

 1 db teleszkópos rakodógép - Bobcat TL470 HF 3B AGRI vagy azzal egyenértékű; 

 1 db erős kivitelű hengerbálázó - Krone Fortima V1500MC vagy azzal egyenértékű; 

 1 db bálagyűjtő kocsi - Pronar TB4 vagy azzal egyenértékű; 

 1 db nagy teherbírású bálaszállító pótkocsi - Pronar T026 vagy azzal egyenértékű; 

 1 db szerves trágyaszóró kocsi - Fliegl ADS200 vagy azzal egyenértékű; 

 1 db szártépő - Falc Zenit Avant 3000S vagy azzal egyenértékű; 

 1 db magágykészítő sekélykultivátor - Kerner Stratos SA500 vagy azzal egyenértékű; 

 1 db középrendképző - Krone Swadro TC880 vagy azzal egyenértékű; 

 1 db sorközművelő kultivátor - Gaspardo HS-6R 5 MP vagy azzal egyenértékű; 

 1 db vontatott silózó adapter (függesztett, sorfüggetlen) - Gaspardo Scorpione 976 vagy azzal 
egyenértékű; 

 1 db tárcsás kasza (frontkasza, függesztett) - Lely Splendimo 280 F vagy azzal egyenértékű; 

 1 db motorfűrész - Stihl MS 461 vagy azzal egyenértékű; 

 1 db bozótvágó - Oleo-Mac 755 Master vagy azzal egyenértékű; 

 1 db 5-6 személyes pick-up gépjármű (brigádautó 6 fő (pick-up 3,5+3,5)) - VW T6 Doka HT 2.0 
TDI BMT 4Motion platós vagy azzal egyenértékű; 

 1 db nehéz pótkocsi 18 t+ - Wielton PRS 2S W14 vagy azzal egyenértékű. 

A beszerzésre tervezett gépeket a FHNPI működési területén, a kezelési feladatok ellátására, az élőhely 
rekonstrukciós területek töltéseinek, árkainak fenn- és karbantartására, a védett területeken termő 
széna és a kezelési céllal eltávolítandó szerves anyag betakarítására és elszállítására, a fajta-fenntartó 
állattenyésztésben tartott háziállatok takarmányozásának, biztonságos tartási feltételeinek biztosítá-
sára, a természetvédelmi területek megközelíthetőségét és kezelhetőségét lehetővé tevő, az Igazgató-
ság kezelésében álló utak és egyéb műtárgyak javítására és karbantartására kívánjuk használni. Az 
Igazgatóság álta kezelt terület nagysága a Fertő-tájon mintegy 5 690 ha. 

A gépek beilleszkednek az Igazgatóság meglévő gépparkjába, segítve a hatékonyság javítását, a gép-
park feladatokhoz alkalmazását, illetve részben pótolva a kiöregedett, selejtezésre megérett eszközö-
ket. Ennek megfelelően a beszerzendő gépek fenn- és karbantartását is a jelenlegi gépparkba illesztve 
oldjuk meg, az Igazgatóság Gépüzemeltetési és gyepgazdálkodási csoportjának (Területkezelési osz-
tály) személyi állományával. Ehhez a bázis Sarródon, a lászlómajori telephelyen biztosított. 

A projekt megvalósulása után is saját kezelésben, illetve hasznosításban tartjuk az érintett területeket, 
mert a természetvédelmi célok megvalósulása érdekében ezt tartjuk célravezetőnek és szükségesnek. 

Az élőhelykezeléshez szükséges mezőgazdasági eszközbeszerzés által elérni, illetve megvalósítani kí-
vánt célkitűzések a következők: 

 az Igazgatóság kezelésében lévő vagyonnal való gazdálkodás színvonalának folyamatos 
javítása, emelése; 
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 a területkezelés gazdaságosságának javítása; 

 a gazdálkodási tevékenységben olyan módszerek, technológiák kialakítása, amelyek biz-
tosítják az elvárható gazdasági eredmények elérését úgy, hogy a termelési folyamatok a 
lehető legnagyobb mértékig összeegyeztethetők legyenek a természetvédelmi érdekekkel 
és elvárásokkal; 

 olyan egyeztetési és tervezési, irányítási módszerek kialakítása, amelyek lehetővé teszik 
valamennyi érintett terület (ökológiai, gazdasági érdekek) szempontjainak optimális érvé-
nyesítését; 

 olyan gép- és eszközpark felállítása, amely mind minőségében, mind mennyiségében (ka-
pacitásában) lehetővé teszi a kialakult, illetve jövőben kialakítandó technológiák kezelési 
tervek szerint szükséges munkák megfelelő időben, megfelelő módon való elvégzését;  

 olyan színvonal elérése a saját kezelésünkben lévő természetvédelmi területeken végzett 
gazdasági, gazdálkodási és területkezelési tevékenységünkben, amely példaként állítható 
minden, hasonló területen működő gazdálkodó elé. 

A beszerezni tervezett eszközöket, illetve műszaki specifikációjukat az alábbiakban ismertetjük. 

Élőhelykezeléshez szükséges mezőgazdasági eszközök műszaki specifikációja 

Eszköz megnevezése: 
1 db 200 LE mezőgazdasági vonatató 
 
Típus megnevezése: 
New Holland T7.245 
(vagy azzal egyenértékű) 
 
Műszaki specifikáció: 
Max. motorteljesítmény kW/LE (CV): 
162/200 
Névl. motorteljesítmény kW/LE (CV): 
147/200 
Tengelytávolság (mm): 2884 
Max. EPM motorteljesítmény kW/LE 
(CV): 180/245 
Névl. EPM motorteljesítmény kW/LE 
(CV): 165/225 

 

Eszköz megnevezése: 
1 db teleszkópos rakodógép 
 
Típus megnevezése: 
Bobcat TL470 HF 3B AGRI 
(vagy azzal egyenértékű) 
 
Műszaki specifikáció: 
Névleges teherbírás: 3.500 kg 
Emelési magasság: 6.957 mm 
Teljesítmény: 89,5 kW 
Szabvány kerék: 405/70x20 
Nettó súly: 7,13 t 
Haladási sebesség: 40 km/h 
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Eszköz megnevezése: 
1 db erős kivitelű hengerbálázó 
 
Típus megnevezése: 
Krone Fortima V1500MC 
(vagy azzal egyenértékű) 
 
Műszaki specifikáció: 
Fix bálakamra 1,25m bálaátmérővel 
Változó bálakamra 1,00 és 1,50 m, 
vagy 1,00 és 1,80 m közötti bálaátmé-
rővel 
Rúdláncos elevátor szélssőséges kö-
rülményekhez 

 
Eszköz megnevezése: 

1 db bálagyűjtő kocsi 
 
Típus megnevezése: 
Pronar TB4 
(vagy azzal egyenértékű) 
 
Műszaki specifikáció: 
Teherbírás: 3500 kg  
Rakodótér felülete: 12 darab 
1200×1200-as méretű bála  
Rakodótér hossza: 6910 mm 
Rakodófelület szélessége: 2550 mm 
Méretek, hossz/szélesség/magasság: 
8940/2720/1980 mm 

 

Eszköz megnevezése: 
1 db nagy teherbírású bálaszállító pót-
kocsi 
 
Típus megnevezése: 
Pronar T026 
(vagy azzal egyenértékű) 
 
Műszaki specifikáció: 
Teherbírás: 13720 kg  
Rakodótér felülete: 24 m2 
Rakodófelület: 9880 mm 
Rakodófelület szélessége: 2435 mm 
Méretek, hossz/szélesség/magasság: 
11995/2550/2860 mm 
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Eszköz megnevezése: 
1 db szerves trágyaszóró kocsi 
 
Típus megnevezése: 
Fliegl ADS200 
(vagy azzal egyenértékű) 
 
Műszaki specifikáció: 
Megengedett össztömeg: 20000 kg 
Tengelyek száma: 1  
Vontatási kapcsolás: alsókapcsolás 
Önsúly:  kb. 6300 kg 
Teknőhossz (h x sz x m): kb. 
6500x1450 / 2100x1600 mm 
Raktérfogat: kb.19 m3  

Eszköz megnevezése: 
1 db szártépő 
 
Típus megnevezése: 
Falc Zenit Avant 3000S 
(vagy azzal egyenértékű) 
 
Műszaki specifikáció: 
Munkaszélesség: 3,0 m 
Kalapács: 32 db 
Súly: 1030 kg 
Teljesítmény-igény: 80-100 LE 

 

Eszköz megnevezése: 
1 db magágykészítő sekélykultivátor 
 
Típus megnevezése: 
Kerner Stratos SA500 
(vagy azzal egyenértékű) 
 
Műszaki specifikáció: 
Önsúly: kb 5000 kg 
Intelligens vonórúd technika, fokozat-
mentes hidraulikus munkamélység állí-
tás, gyorkapcsolós késcsúcscsere 
rendszer, felületegyengető eszközök, 
hengerválaszték  

Eszköz megnevezése: 
1 db középrendképző 
 
Típus megnevezése: 
Krone Swadro TC880 
(vagy azzal egyenértékű) 
 
Műszaki specifikáció: 
Munkaszélesség: 7,60 m - 8,80 m  
Rotor átmérő: 3,60  
Rend szélessége: 1,3 m - 2,5 m  
Traktor teljesítmény-igény: kb. 40 
kW/55 LE  
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Eszköz megnevezése: 
1 db sorközművelő kultivátor 
 
Típus megnevezése: 
Gaspardo HS-6R 5 MP 
(vagy azzal egyenértékű) 
 
Műszaki specifikáció: 
5 rugós kapa, kétoldalt védőlemez, gu-
mírozott mélységhatároló kerék 
Munkaszélesség: 5 m 
Tartály térfogat: 950 l 
Teljesítmény-igény: 59 kW/80 LE 

 
Eszköz megnevezése: 
1 db vontatott silózó adapter (függesz-
tett, sorfüggetlen) 
 
Típus megnevezése: 
Gaspardo Scorpione 976 
(vagy azzal egyenértékű) 
 
Műszaki specifikáció: 
Hidraulikus off-set rendszer 
3 soros vágófej 
8 vagy 12 kés 
Teljesítmény-igény: 100-150 LE  
Eszköz megnevezése: 
1 db tárcsás kasza (frontkasza, függesz-
tett) 
 
Típus megnevezése: 
Lely Splendimo 280 F 
(vagy azzal egyenértékű) 
 
Műszaki specifikáció: 
Munkaszélesség: 2,80 m 
Súly: 810 kg 
Teljesítmény-igény: 44 kW 
Rendszélesség: 1,40-2,55 m  

Eszköz megnevezése: 
1 db motorfűrész 
 
Típus megnevezése: 
Stihl MS 461 
(vagy azzal egyenértékű)  
 
Műszaki specifikáció: 
Lökettérfogat: 76,5 cm³ 
Teljesítmény: 4,4 kW/6 LE 
Súly: 6,7 kg 
Rollmatic E vezetőlemez: 45 cm 
Oilomatic lánc: 3/8 coll (RS) 1,6 mm 
66 szemes 
Állandó zajszint: 105 dB(A) 
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Eszköz megnevezése: 
1 db bozótvágó 
 
Típus megnevezése: 
Oleo-Mac 755 Master 
(vagy azzal egyenértékű)  
 
Műszaki specifikáció: 
Hengertérfogat: 52,5 ccm  
Teljesítmény: 2,8 Le 
Hajtótengely átmérő: 32 mm 
Üzemanyagtartály: 1,5 l 
Damilfej: félautomata 
Tartozék: 3-ágú vágótárcsa, vállheve-
der, damilfej 
Vibráció elleni védelem: kettős 
Súly: 8,5 kg 

 

Eszköz megnevezése: 
1 db 5-6 személyes pick-up gépjármű 
 
Típus megnevezése: 
VW T6 Doka HT 2.0 TDI BMT 4Motion 
platós 
(vagy azzal egyenértékű) 
 
Műszaki specifikáció: 
Üzemanyag típusa: Dízel 
Hengerűrtartalom: 168 cm3 
Teljesítmény: 103 kW, 140 LE 
Váltó típusa: manuális 6 fokozatú 
Meghajtási rendszer: Első kerék 
Üzemanyagtartály térfogata: 130 L 
Szállítható személyek: 6 fő 
Raktér hossza: 2241 mm 

 

Eszköz megnevezése: 
1 db nehéz pótkocsi 18 t+ 
 
Típus megnevezése: 
-Wielton PRS 2S W14 
(vagy azzal egyenértékű) 
 
Műszaki specifikáció: 
Tengelyek száma: 2 
Maximális terhelhetőség: 14 000 kg 
Hossz: 7250 mm 
Szélesség 2550 mm 

 

6.1.10. Hídi-major felújítása és a legeltetési infrastruktúra fejlesztése 

A projektelem rövid összefoglalása 
A Hídi-major felújítása a következő elemeket foglalja magában: 

 Épület:  
o tetőfelújítás; 
o elektromos hálózat felújítás; 
o vízhálózat felújítás; 
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o szociális blokk felújítása; 

 Karámrendszer teljes felújítása, részbeni átalakítása: 
o oszlopok cseréje; 
o karámfák cseréje; 
o oltó (kezelő) folyosó újraépítése, fedése, mérleg opció kialakítása; 
o kezelési, válogatási feladatokhoz alakítás; 
o itató- és etetőhelyek kialakítása; 
o juh hodály kerítésének felújítása (cseréje); 

 Az álltartási központhoz kapcsolódóan állattartási eszközök beszerzése: 
o 40 db mobil karámelem (dranka); 
o 7 db fagymentes itató. 

 

A legeltetési infrastruktúra fejlesztése az alábbi elemekre terjed ki: 

 100 db etetőkeret beszerzése; 

 16 db itatóvályú beszerzése; 

 9 db itatókút létesítése legelőkön; 

 Villanypásztor (4 soros) – fix telepítése 52 000 méteren; 

 Vadhálós kerítés (1 m magas) telepítése 3 625 méteren. 

 

Az állattartási infrastruktúra fejlesztések helyszíneit az alábbi áttekintő térképpel kívánjuk szemléltetni. 

Állattartási infrastruktúra fejlesztések (áttekintő térkép) 

 

6.1.10.1. Hídi-major felújítása 

Előzmények 

Az ingatlanon ridegen tartott szürkemarhák és bivalyok ellátására, gondozására és időnkénti átte-
lepítésére szolgáló major működik. Az ingatlan a Sarród község külterü letén, a településtől kb. 5 
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km-re található. A telep a 0147/2 helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el. A telep, mai formájá-
ban, mint rideg állattartó és gondozó központ az 1990-as években alakult ki. Az érintett ingatlanon 
építették, ekkor építették fel a ma is álló fő- és melléképületet valamint a betonozott elkerített kará-
mot. 

A Hídi-major mintegy 20 éve készített főépületének nádfedése felújításra, pótlásra szorul, a pihenő -
szociális épületrész korszerűtlenné vált, a vizesblokk burkolatai és berendezései fagyások miatt 
tönkrementek. A major karámrendszere ugyancsak elavult, részint tönkrement, a betonburkolat fel-
töredezett. A beterelt állatok (szürkemarhák és bivalyok) szakszerű ellátása, kezelése érdekében 
a karámrendszer teljes átépítése szükséges. A régi karámok bontásra kerülnek és új acéloszlopok 
között, részint fix acél ill. mozgatható, szerelhető fa korlátok kerülnek elhelyezésre a tervezett alap-
rajz szerint. A főépület fedett-szín helyiségétől induló, átépítésre kerülő terelő-oltó folyosó részle-
gesen fedetten készül. 

A fejlesztéssel a jelenlegi üzemi szinthez képest a tervezett üzemi szint nem jelent bővítést, hiszen 
a meglévő épület és karámrendszer felújítását valamint korszerűsítését célozza meg.  

Beépítési jellemzők bemutatása 

A telep 0147/2 helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el, az egész egy telepként működik. A szom-
szédos ingatlanokon is mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, a ridegtartású állatok legeltetése, 

terelése és ellátása a fő tevékenység. Az érintett telekkel szomszédos ingatlanok egy egységben 

vannak. Az érintett telek keleti, nyugati telekszomszédjai utak, északról a Hanság főcsatorna hatá-
rolja. Az utakon túl pedig olyan mezőgazdasági, természetvédelmi területek helyezkednek el, ame-
lyek nagyrészben kiszolgálják a telepet, azaz itt folyik a ridegtartású állatok legeltetése és itt ter-
melik meg a telep működéséhez szükséges takarmányt, biztosítva ezzel az kikerülő állomány ma-
gas minőségét. 

A területről készített ortofotós helyszínrajzon jól látható a telep beépítettsége, annak használata és 
működési rendje. 
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Vízfelhasználás és szennyvízkezelés 

A létesítmény ivóvízellátása, a keletkező kommunális szennyvíz a meglévő kiépített közművekre 
történő csatlakozással történik. A keletkező szennyvíz zárt szennyvíztárolóba kerül elvezetés re. A 
létesítményben az üzemszerű állapot szerint nem fog olyan jellegű tevékenység folyni, melynek 
révén a csapadékvíz szennyeződhet, az építményre hulló csapadékvíz saját ingatlanon elszikkad.  

Hulladékgazdálkodás 

Építési, bontási hulladékok 

Az építés során keletkező hulladékok mennyisége várhatóan nem haladja meg a 45/2004. (VII. 26.) 
BM-KvVM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti küszöbértéket, a kitermelt talajt saját területen 
terítik el. 

Kommunális, termelési hulladékok 

A létesítményben keletkező kommunális és termelési hulladékot a meglévő kialakult gyakorlatnak 
megfelelően az erre szolgáló edényzetben gyűjtik és a rendszeres települési szemét szállítás ke-
retében, valamint az erre szakosodott vállalkozással kerül elszállításra és ártalmatlanítás ra a szol-
gáltatókkal kötött szerződés alapján. 

Levegőtisztaság-védelem 

A pihenő-szociális épületrész társalgó helyiségében meglévő fatüzelésű kandalló átépítésre kerül. 
A fűtés korszerűsítés ill. a vizesblokk temperálásához a kandallóba acél vízteres bélés  kerül beépí-
tésre, amely új radiátoros központi fűtésű rendszert lát el hőenergiával. Melegvizes, radiátoros köz-
ponti fűtési rendszer készül falon kívüli rozsdamentes acélcső szereléssel, acéllemez radiátorokkal. 
A fűtési rendszer pontos méretezése a kiviteli tervek készítése során történik, a hőteljesítménye 
nem éri el a 140 kW-ot. A létesítményben folytatott tevékenységhez technológiai légszennyező 
pontforrás nem létesül. Ez alapján, a telephelyen a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálya alá 
tartozó bejelentés köteles légszennyezőpontforrás nem kerül kialakításra.  
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Műszaki leírás 

Tervezési program 

A major főépületén a felújítással kapcsolatosan alaprajzi, tartószerkezeti és homlokzati változás 
nem történik. A terelő-oltó folyosó részleges lefedése két részben történik, amelyek nem emberi 
tartózkodásra szolgáló építmények és nem érik el a jogszabály szerinti nagyságot, ma - gasságot 
(kisebb mint 100 m3 és alacsonyabb mint 4,50 m). Így a Hídi-major létesítményeinek jelen tervezett 
rekonstrukciós felújítási és bővítési munkái nem építési engedély köteles tevékenységek.  

Átalános adatok 

Mezőgazdasági övezet: Má-1 
Az ingatlan nagyság adatai: 

 kivett major (gazd. ép. udvar) területe: 9 999,00 m2 

 szántó: 81 735,00 m2 

 az ingatlan összes területe: 91 734,00 m2 
Meglévő mezőgazd. főépület beép. alapterület: 837,10 m 2 
Meglévő tárolóépület beép. alapterülete: 235,00 m2 
Tervezett 2 db fedett folyosó beép. alapterülete: 44,43 m 2 
Kialakuló összes beépített alapterület: 1 116,53 m2 
Gerincmagasság: 

 meglévő főépület: + 8,50 m 

 tervezett fedett oltófolyosó: + 2,64 m 
Párkánymagasság: 

 meglévő főépület: + 3,21 m; + 1,15 m 

 tervezett fedett oltófolyosó: + 1,97 m 
Belmagasság: 

 meglévő főépület: 3,60 m 

 tervezett fedett oltófolyosó: + 2,55 m 
Padlóvonal: 

 meglévő főépület: +- 0,00 m 

 tervezett fedett oltófolyosó: - 0,10 m 
Járdaszint: -0,10 m 
Terepszint: - 0,13 m 
Útkoronaszint: - 0,65 m 

Főépület felújítása 

Alapozás: Sávalapozás betonból készült. Tervezetten új szerkezet nem készül. A tervezett felújítás 
során tartószerkezeti és homlokzati változás nem történik. 

Lábazatok: Tégla lábazati falak készültek 25-38 cm-es vastagságban lábazati vakolattal és festés-
sel. Tervezetten új szerkezet nem készül. A tervezett felújítás során tartószerkezeti és homlokzati 
változás nem történik. 

Főfalak, pillérek: A pihenő-szociális épületrészen tégla főfalak készültek 25-38 cm-es vastagságban 
külsű-belső vakolattal és festéssel. A fedett-nyitott szín épületrészen 40/50 cm keresztmetszetű 
vasbeton pillérsorok készültek, melyekre a tetőszerkezet támaszkodik. Tervezetten új szerkezet 
nem készül. A tervezett felújítás során tartószerkezeti és homlokzati változás nem történik.  

Válaszfalak: Tégla belső válaszfalak készültek 12 cm-es vastagságban kétoldali vakolattal és fes-
téssel ill. ragasztott csempeburkolattal. Tervezetten új szerkezet nem készül. A tervezett felújítás 
során tartószerkezeti és homlokzati változás nem történik.  

Födémek: A pihenő-szociális épületrészen borított fafödém készült, látszó gerendázattal, valamint 
felső deszkaborítással felette hőszigeteléssel. A fedett-nyitott szín épületrészen födémszerkezet 
nem készült. Tervezetten új szerkezet nem készül. A tervezett felújítás során tartószerkezeti és 
homlokzati változás nem történik. 
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Áthidalók: A pihenő-szociális épületrész nyílásai felett egyenes és íves boltövek készületek részint 
téglából ill. vasbetonból. A fedett-nyitott szín épületrészen nyílásait fa szerkezet elemek, szeleme-
nek hidalják át. Tervezetten új szerkezet nem készül. A tervezett felújítás során tartószerkezeti és 
homlokzati változás nem történik. 

Tetőszerkezet: Hagyományos, torokgerendás, 40°-os kontytető készült, fa szerkezettel, átkötő acél 
erősítéssekkel. A tervezett részleges tetőfelújítás során a faszerkezetek ellenőrzését és TETOL -
FB gomba- és rovarölő, tűzgátló szerrel való bevonását el kell végezni! A tervezett felújítás során 
tartószerkezeti és homlokzati változás nem történik. 

Héjalás: Az épület héjalása szelemenezésre rögzítve nádfedéssel készült, amely az idők folyamán 
több helyütt, de főképpen a tetőgerinc mentén kilazult, kihullott és beázás veszélyessé vált. A sérült 
tetőfelületek javítása részleges átnádazással, pótlással történik. Javasolt a fedésjavítást követően 
teljes felületen a nádfedés impregnálása. 

Nyílászárók: A tervezett felújítás során a tönkrement, rossz állapotú  külső nyílászárók hőszigetelt 
üvegezésű ill. zárt, a régiekkel megegyezű osztású és kialakítású, fa szerkezetűekre cserélendők. 
A belső ajtók egyedi asztalos termékek küszöb nélküli, akadálymen tes szerkezetek. 

Burkolatok: Az épület belső felújításakor a vizes blokk helyiségekben a padló és falburkolatok bon-
tásra kerülnek. Itt új ragasztott kerámia lapburkolatok csúszásmentes felülettel készülnek. A 
mosdó-WC falai új ragasztott csempeburkolatot kaptak 2,10 m magasságig. 

Belső falfelület: Az épület belső falfelületein simított belső alapvakolatra, festés készült. A felújítás 
során a nyílászáró cserével valamint az épületgépészeti és villanyszerelési munkákkal járó javítá-
sok után simítás és belső fehér festés készül. 

Homlokzat: A homlokzatokon simított homlokzati alapvakolatra, festés készült. A felújítás során a 
nyílászáró cserével valamint az épületgépészeti és villanyszerelési munkákkal járó javítások után, 
külső festés készül. 

Kémény: A pihenő-szociális épületrészen falazott kémény kisméretű tömör téglából készült 
fedkővel, tetőn kívül vakolva, festve. A kémény a felújítás során a tetőn kívül javítandó. Új kémény 
nem készül. 

Hőszigetelés: A pihenő-szociális épületrész zárófödémén szálas hőszigetelés került beépítésre pá-
rafékező réteggel. Új hőszigetelés nem készül. 

Párkány: Az épületen csüngő nádazott párkányok készültek. Új szerkezet nem készül. 

Csapadékvíz elvezetés: A tetőfelületek nádfedéséről a csapadékvizet betonozott járdák vezetik el 
az épület környezetéből, ahol az elszikkadás megtörténik. Új szerkezet nem készül. 

Fűtőberendezés, kandalló: A pihenő-szociális épületrész társalgó helyiségében meglévő fatüzelésű 
kandalló átépítésre kerül. A fűtés korszerűsítés ill. a vizesblokk temperálásához a kandallóba acél 
vízteres bélés kerül beépítésre, amely új radiátoros központi fűtésű rendeszert lát el hőenergiával.  

Épületgépészeti műszaki leírás 

Az épület meglévő megmaradó víz és szennyvíz vezetéki rendszerrel ellátott biztosított, a felújítás-
nak a vizesblokkok a része. Kialakításra kerül egy darab WC csoport és egy darab zuhanyzó csat-
lakozva a meglévő közművekre. A HMV ellátást az új Hajdu 120 l-es elektromos bojler biztosítja 
központi rendszerben. 

Az ingatlan tűzi víz ellátása a külső tűzcsapokról biztosítható. Az épületben tűzivíz hálózat nem 
létesül. 

A csapadék víz ingatlanon belül elszikkasztásra kerül. 

Központi fűtés Az épület fűtési hőigénye: 8,43 kW. 

Az épületben radiátoros fűtés került betervezésre. A radiátoros fűtési rendszer alapvezetékei az 
oldalfalon a mennyezet alatt futnak. Az épületben egy zónát különböztettünk meg a szabályozás 
szempontjából, melyet rádiós szobatermosztát vezérli. A radiátorok Vogel & Noot típusú acéllemez 
lapradiátorok, a szelepek Oventrop termosztatikus radiátor szelepek. A tervezett felszálló és ágve-
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zeték Comap vékonyfalú szénacél csővezetéki rendszer gyári idomokkal és rögzítő elemekkel sze-
relve. A felszálló vezetékek szerelésénél a hőtágulásból adódó feszültségek felvételéről gondos-
kodni kell. A felszálló vezetékeket Polifoam hőszigetelő csőhéjjal kell ellá tni és az átmérő figye-
lembe vételével szakaszonként rögzíteni szükséges alkalmazva a fix és csúszó megfogásokat. A 
fűtési vezeték végpontjain automata légtelenítő elhelyezése szükséges. A faláttöréseknél védőcsö-
vet kell alkalmazni. 

A HU 409 N vezérlő tervezett működése. 

A kandalló felfűtése 50°C-ra történik, ekkor bekapcsol a primer köri szivattyú és amennyiben a 
termosztát jelet ad a vezérlő felé, akkor a szekunder köri szivattyú is. Amennyiben nem kér fűtést 
az épület, a kandalló a puffer tartályt fűti fel max 90°C-ra. Amikor a kandallóban leég a tűz, a primer 
szivattyú leáll 30°C-nál. Abban az esetben ha az épület még kér fűtést, akkor csak a szekunder 
szivattyú működik és a pufferben lévő energiát használja el. A szekunder köri szivattyú sz intén leáll, 
ha a tartályban 30°C alá esik a hőmérséklet. 

A kandalló túlfűtését illetve áramkimaradás esetén egy segédenergia nélküli víz visszahűtés védi 
és engedi el a vizet a csatornába. A kandalló meglévő kéményének felülvizsgálata és tisztítása 
szükséges, az égési levegő utánpótlásról gondoskodni kell!  

A biomassza fűtés üzemeltetéséhez szükséges személyzetet az üzemeltető tud biztosítani. A 
hőenergiát a jelenlegi technológiai és árviszonyok mellett kondenzációs gázkazánnal nem tudjuk 
biztosítani, mert a telken nem áll rendelkezésre gázvezeték. 

Villamos műszaki leírás 

A létesítmény villamos csatlakozása kisfeszültségen történik. A létesítmény villamos energiaellátást 
az EON biztosítja. A felújítás villamos energiabővítéssel nem jár.  

A mesterséges megvilágítást a létesítmény túlnyomó részén LED-es lámpatestekkel oldjuk meg, 
ami jelentősen csökkenti az épület energiafelhasználását. Az időszakosan nedves vagy poros 
jellegű helyiségekben IP 44 védettségű, kültéren IP54-ös lámpatestekkel biztosítjuk a megfelelő 
megvilágítást. A világítási áramkörök védelmét kismegszakítókkal biztosítjuk. A világításvezérlést 
új kiépítés esetén mozgásérzékelős, a teraszon meglévő kapcsolós.  

Biztonsági és irányfény világítás lámpatestek kerülnek elhelyezésre a közlekedőkbe, amelyek há-
lózat kimaradás esetén, egyedi akkumulátoron keresztül tovább világítanak a kiürítési útvonalak, 
közlekedők, lépcsőházak, menekülési útvonalak területén.  

Biztonsági világítás: A létesítményben a kiürítést biztosító kijárati utakon az OTSZ-t és az MSZ EN 
1838:2000 szabvány előírásait kielégítő biztonsági világítást, világító irányjelzést és világító bizton-
sági jelzéseket kell kiépíteni az újonnan kialakított területeken. A biztonsági világítás lámpatestei-
nek jellemző elhelyezési magassága (padlóvonal) pv +2,5m. A világító irányjelzők és az egyéb 
biztonsági jelzések felső élének maximális elhelyezési magassága legfeljebb pv+2,5m. Az 
irányjelzők és az egyéb biztonsági jelzések minden esetben belülről megvilágítottak.  

A biztonsági világítás előírt paraméterei: A menekülő útvonal tengelyében min 1 lux megvilágítást 
kell biztosítani 40:1 határegyenletességgel. 

A villamos elosztó berendezést teljesen át kell alakítani, az új igényeknek és elvárásoknak 
megfelelően. 

Az épületekben falba/födémbe süllyesztett védőcsöves szerelést kell alkalmazni, a vizesblokk terü- 
letén. Kültéren a szigetelés anyagának megfelelő rögzítést kell alkalmazni. Falon kívüli szerelés a 
meglévő épületrészen engedélyezett. A meglévő Vasbeton szerkezetek megvésése szigorúan ti-
los!!! Az elágazó dobozoktól direkt csőrendszerrel kell a villamos végpontokat elérni. Ezzel elkerül-
hetjük az azonos kábelek feleslegesen párhuzamos vezetését, valamint könnyebben megtörténhet 
a hálózat bővítése és hibakeresése. A kötődobozokba az egyes kábeleket, sorkapcsokat külön fel 
kell iratozni a későbbi hibakeresés és karbantartások miatt. Az erős és gyengeáramú hálózatok 
részére külön tartószerkezetet kell készíteni. Az épületben NYM -J kábelt vagy MCu vezetéket kell 
alkalmazni. 

Az érintésvédelem módja nullázás. A nulla és védővezetők szétválasztása a Fogyasztás mérőnél 
történik. Ezen kívül a nulla és védővezetőt összekötni, vagy a nullavezetőt leföldelni nem szabad. 
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A védővezetőt minden áramkörben ki kell építeni, még akkor is, ha nem lesz bekötve (pl. csillárhe-
lyek). Az elosztóknál EPH csomópontot kell létesíteni, ide kell csatlakoztatni közvetlenül, EPH 
vezető útján az épület fémes vezetékhálózatát (víz, gáz, fűtés stb.), az üzemi földet, valamint 
ugyancsak ide kerül bekötésre a védőföld. Az érintésvédelem felülvizsgálatát a műszaki átadásra 
el kell készí- teni, a vízmérőt fémes vezeték esetén át kell hidalni. Az elkészült hálózaton (a teljes 
épületben) és az elosztókon érintésvédelmi felülvizsgálatot kell végezni és erről minősítő iratot kell 
készíteni. 

Fedett terelőfolyosó és karámrendszer kialakítása 

Alapozás: A karámrendszer és a fedett terelőfolyosó új acéloszlopai C20/25 -XC1-16-F2 min. beton 
50x50cm keresztmetszetű pilléralapokba kerülnek leállításra. Alapozási mélység min. 80 cm. 

Oszlopok, korlátok: A karámrendszer és a fedett terelőfolyosó új oszlopai 150 mm átmérőjű, 
vastagfalú acélcsőből készülnek hegesztett fix 4 soros 50 mm átmérőjű, vastagfalú acélcső korlá-
tokkal, helyenként hegesztett fülekről csavarosan rögzített, bontható 4 soros 120 mm átmérőjű fa-
korlátokkal. Az acélszerkezeteken alapozó és színre mázolás készül.  

Tetőszerkezet: A terelő-oltó folyosó fölé részlegesen tető készül. A kialakításra kerülő szűk folyosó 
határoló acéloszlopai fölé csavaros rögzítéssel acél zártszelvény szerkezet készül enyhe lejtéssel. 
Az acél tetőszerkezetre 4 cm vtg. gyalult, nútolt, keményfa padlóterítés készül átmenő -csavaros 
rögzítéssel, amelyre a tetőfedés kerül. Az acélszerkezeteken alapozó és színre mázolás készül. A 
faszerkezetek TETOL-FB gomba- és rovarölő, tűzgátló szerrel való bevonását el kell végezni!  

Héjalás: A részben fedett terelő-oltó folyosó héjalása a rögzített 4 cm vtg. gyalult, nútolt, keményfa 
padlóterítésre szürke, korcolt acéllemezzel készül bitumenes alátét lemezre, csúszófülekkel rög-
zítve történik. 

Nyílászárók, ajtók, kapuk: A kialakításra kerülő karámrendszerhez ajtók és kapuk készülnek az 
acéloszlopokhoz nyílósarkokkal és zárakkal csatlakozva vastagfalú acélcsőből, hegesztve, festett 
kivitelben. 

Burkolatok: A karámrendszer meglévő térbeton padozata helyenként megsérült, feltöredezett. A 
betonburkolat javítása, pótlása a szerkezet részleges visszavésését, bontását és felületi tisztítását 
követően C20/25-XC1-16-F2 min. betonból o8/10/10-es B 500 (B60.50) minőségű hegesztett acél-
háló vasalással a meglévő szerkezetbe befúrt, ragasztott tüskézéssel tömörített kavicságyazatra 
készül. 
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A Hídi-major látványterve 
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Állattartási eszközök beszerzése 

Mobil karámelem (dranka) 

40 db horganyzott juh karámelem kerül beszerzése. 

 

 

Fagymentes itató 

Az eredetileg tervezett 6 db fagymentes itató helyett 7 db kerül beszerzésre az alábbiak szerint. 

3 db 3340-es juh itató: Fűtés nélkül is fagybiztos, labdás itató. Megfelelő vízellátást biztosít 100 juhnak. 
Előnyök: strapabíró, energiatakarékos, könnyen tisztítható, tisztább ivóvíz, könnyen karbantartható, 
nyíltvizű itató. Automata műanyag szeleppel ellátva. Kapacitás: 57 l. Ivási magasság: 36 cm. 

 

 

 

4 db 3501-es marha itató: Nyíltvizű állatitató 225 húsmarhának vagy 110 tejelő tehénnek. Körbeállható, 
4 oldalról ihatnak az állatok. Anyaga egyaránt ellenáll az állatok mindennapos rohamának és a napsu-
gárzás anyagot fárasztó hatásának. Előnyök: strapabíró, körülállható, könnyen tisztítható. 1 víztükrös. 
Fűthető: 220 V 225W termosztátos merülő fűtőtest a vizet 8°C-on tartja. Automata műanyag szeleppel 
ellátva. Kapacitás: 151 l. Ivási magasság: 66 cm. 
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6.1.10.2. Legeltetési infrastruktúra fejlesztése 

100 db etetőkeret beszerzése 

Egyszerűsített kivitelű köretető/körbálatartó 30*30 mm zártszelvény, osztó pálca átmérő 21,5 mm 
cső, körátmérő 180 cm. 

16 db itatóvályú beszerzése 

Az itatóvályú 3 mm acéllemezből készül, h= 4000 mm (kb:1000 liter), alapozva, színre festve 
szánkó talppal, vontatható szárral, vízszinttartó rendszer kialakításával. 

9 db itatókút létesítése legelőkön 

A létesítendő kutak műszaki terveit, főbb fúrási adatait, műszaki szerkezetét a tervdokumentációk 
tartalmazzák.  A tervezés során elsősorban a műszaki megfelelőség és a gazdaságosság volt a 
cél. A terv készítése során az MSZ 22.116:2002 számú, „Fúrt vízkutak és vízkutató fúrások” című 
nemzeti szabvány előírásaira támaszkodtunk.  

A következőkben a tervezett kutak építésének menetét vesszük sorra. A szerepeltetett mélység-
adatok csak előirányzatok, amelyek a ténylegesen föltárt rétegadottságoknak megfelelően módo-
sulhatnak. Lényeges eltérés esetén a tervezőt értesíteni kell, hogy a jelen, iránymutatóul szolgáló 
terv szükség szerinti módosítása elvégezhető legyen!  

A tervezett kutak fúrási helyszíne és közelítő EOV koordinátái: 

S.sz Kút elnevezése hrsz Y X Z 

1. I-1 Sarród 0423 484 158 263 428 115,2 

2. I-2 Sarród 0147/1 484 728 261 421 114,7 

3. I-3 Sarród 0151/1 484 137 261 164 115 

4. I-4 Sarród 0143 484 629 260 796 115 

5. I-5 Sarród 0163 483 904 260 358 114,9 

6. I-6 Fertőszéplak 0186 482 602 259 799 114,9 

7. I-7 Fertőszéplak 0157/1 481 718 258 547 116 

8. I-8 Sarród 01777/1 484 277 259 206 115 

9. I-9 Hidegség 0177/1 476 920 256 966 116,1 

A fenti kutak közül az összes kilenc darab, 1-9. sorszámú kutak létesítése megvalósul! 
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A létesítendő kutak előirányzott talpmélysége max. 40,0 m. 

A várható földtani rétegsor: 

Holocén tőzeg mocsári agyag, homokos feltalaj 0,0 - 0,5 m 

Pleisztocén homok, agyagos homok, aleurit 0,5 - 6,0 m 

 homokos kavics 6,0 - 40,0 m 

Kúthelykitűzés 

A tervezett kutak véglegesített helyét a kivitelezés megkezdése előtt az engedélyes (majdani üze-
meltető), a kivitelező cég felelős műszaki vezetője, valamint a kivitelezés műszaki ellenőre jelenlé-
tében közösen kell kijelölni. Bár a kutak terv szintű kitűzésénél a kiszemelt fúrási helyszínek a kutak 
létesítésére megfelelőnek bizonyultak, újra ellenőrizni kell, hogy annak tehergépjárművel, munka-
gépekkel történő megközelítése nem ütközik nehézségbe, a fúróberendezés fölvonulásának, a fú-
rótorony fölállításának és a kivitelezési munka elvégzésének nincs előre látható műszaki akadálya. 
A tervezett fúráspontokon felszín alatti közművek, elektromos vezetékek nincsenek, és az nem is 
esik semmiféle, a telken futó felszíni, vagy felszín alatti közmű védőzónájába. Az ita tó kutak kijelölt 
kúthelyei a 20×20 méteres oldalhosszú, négyzet alapú védőterületek későbbi kialakítására is lehe-
tőséget nyújtanak. 

A munkavégzés során az öblítővizet lajtkocsival vagy egyéb tartályos kocsival történő szállítással 
kell biztosítani, míg a próbatermeltetés alkalmával kitermelt felszín alatti víz az ingat lanok területén 
szétöntözhető.  

Az elkészült kutak vízszintes koordinátái, valamint a csőperem és a terepfelszín magassági szint-
adata a kivitelezési munkálatok befejezése után geodéziai pontossággal bemérésre és dokumen-
tálásra kerülnek.  

Az állatitató kutakról „A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai 
követelményeiről” szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendeletben, valamint az MSZ 15.298:2002 jel-
zetű, a „Vízföldtani napló tartalmi és formai követelményei” című nemzeti szabványban foglaltaknak 
megfelelően vízföldtani napló készül, amely által a kút bevezetésre kerül az Országos Kútkataszteri 
Nyilvántartásba. 

A kivitelezés műszaki leírása  

A kivitelezőnek a megvalósítás teljes időtartama alatt a munkavégzés minden lényeges körülmé-
nyét rögzítő dokumentációt kell vezetnie. A dokumentációnak részét képezi a külön jogszabály sze-
rinti építési napló, a létesítési engedélyben, illetve kiviteli tervben előírt vizsgálatok jegyzőkönyvei, 
feljegyzései, adatai, és a fúrási napi jelentés. A tervezett beruházások e-építési napló vezetés kö-
teles tevékenységek. 

Mivel a létesítendő kutak kivitelezője egyelőre még ismeretlen , a kiviteli terve általánosan, és nem 
kivitelezőre szabva készült el. A hazai gyakorlatot ismerve a kivitelezés módjául a víztermelő kutak 
esetében a hagyományos folyadéköblítéses, ún. Rotary eljárást fö ltételeztük, illetve terveztük. 

A kiválasztott kivitelezőnek meg kell felelnie „A felszín alatti vízkészletekbe  történő beavatkozás és 
a vízkútfúrás szakmai követelményeiről” szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendeletben rögzített sze-
mélyi és képesítési, valamint egyéb feltételeknek. 

A kivitelezés megkezdésének időpontjáról a kivitelezőnek a hatóságot a munkálatok megkezdése 
előtt legalább 8 nappal értesíteni kell! 

A fúróberendezés fölvonulása a fúrás helyszínére  

A kivitelezésre kiválasztott fúróberendezés helyszínre történő fölvonulását megelőzően a kivitelező 
cég felelős műszaki vezetője és felelős munkavédelmi megbízottja köteles fölmérni a kijelölt fúrás-
ponton a vonatkozó rendelkezések szerinti biztonságos munkavégzés szempontjait, különös tekin-
tettel „A Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról” szóló 6/2010. (VII. 30.) NFM rendelet, valamint „A 
munkavédelemről” szóló 1993. évi XCIII. törvény, és az annak végrehajtásáról intézkedő, „A mun-
kavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról” szóló 5/1993. 
(XII. 26.) MüM rendelet előírásaira. Amennyiben a szóban forgó munkahely valamilyen tek intetben 



 

Megvalósíthatósági tanulmány 

A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése 

 

 149 

nem lenne megfelelő, a fölmerült akadály elhárításáról gondoskodni kell, és csak azt követően sza-
bad a kivitelezési munkát megkezdeni. Szükség esetén a kijelölt fúráspont kismértékű, telken belüli 
módosítása az engedélyes, és a műszaki ellenőr jelenlétében megengedett. 

A tervezett fúráspontra csak olyan fúróberendezés vonultatható föl, amely a kivitelező székhelye 
szerint illetékes Bányakapitányság által kiadott mélyfúrási alkalmassági bizonyítvánnyal, valamint 
„A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról” szóló 16/2008. (VIII. 30.) 
NFGM rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik. Erről a műszaki ellenőrnek a 
munkálatok megkezdése előtt meg kell győződnie. 

Fúrás és kútépítés 

A fúrási, kútépítési munkálatokat az előzőekben fölsorolt előírásokon túl az MSZ 22.116:2002 
számú, „Fúrt vízkutak és vízkutató fúrások” című nemzeti szabvány előírásai szerint kell végezni.  

A fúrás során hévíz föltárása, túlnyomásos réteg megütése, kitörést okozó szénhidrogén telep ér in-
tése kizárt. A fúrás során harántolt vízvezető rétegek mindegyikének nyomásszintje a felszín alatt 
-2,0 méternél nagyobb mélységben helyezkedik el. A megcsapolásra kijelölt pleisztocén kori vízadó 
homok, homokos kavics rétegek nyugalmi nyomásszintje a tervezési területen a terepfelszín alatt 
mintegy -5 - -7 méter körüli mélységben, tehát a 109 - 111 mBf szint táján várható. A tervezett kutak 
nyugalmi vízszintje ezzel lesz megegyező. 

A munkahelyre történő fölvonulást, a fúrótorony fölállítását és a fúróberendezés fölszerelését kö-
vetően a víztermelő kutak fúrását a hagyományos folyadéköblítéses, ún. Rotary technológiával cél-
szerű végrehajtani. Ennek megfelelően - a gépalap elkészítését követően - a fúrótorony pontra 
állását, majd fölállítását, fölszerelését az öblítőrendszer kialakítása kell kövesse.  Az öblítő közeg 
tekintettel a természetvédelmi előírásokra, tartályba, vagy fóliával kibélelt iszapgödörbe és csator-
nába kerül gyűjtésre, ülepítésre, forgatásra. 

A víztermelő kutak kivitelezésének menete megegyezik, csak mélységükben, illetve beépített anya-
gukban különböznek egymástól. Az állatitató kutak egy "típus terv" alapján lesznek megépítve.  

A fúrási munkát két szál (10 méter) 280/250 mm átmérőjű, KM PVC kútbéléscső elhelyezésével kell 
kezdeni. Amennyiben - és erre a földtani-vízföldtani helyzet lehetőséget ad, - a szűrőrakat kisebb 
átmérőjű lesz, az iránycső rakat is lehet kisebb átmérőjű, ti. 195/175 mm -es KM PVC. Ez az irány-
rakat biztosítja a lyukszáj védelmét, stabilitását, a felszínközeli lazább homokos, aleuritos, vagy 
már kavicsos rétegek megtámasztását és a furat függőlegességét. Ehhez a fúrási munkát teljes 
szelvénnyel, iszapöblítéssel 13 3/4" (11 1/2") körüli, fúróátmérővel (háromélű vagy görgős fúró) kell 
végezni.  

A fúrás során természetes agyagbázisú öblítőiszapot kell alkalmazni, melynek főbb paraméterei a 
következők: 

 sűrűség: 1,1-1,15 t/m3;  

 viszkozitás: 15-25 cP, illetve az ezzel azonos Marsh-féle arányszám: 1,25-1,40;  

 homoktartalom: 2-4 %;  

 pH: 8,0-9,5.  

Ezt az iszapminőséget a fúrás során mindvégig tartani kell. Az öblítőiszap fönti jellemzőit - sorrend-
ben - merülő sűrűségmérővel, Marsh-féle viszkozitásmérő tölcsérrel, Liszenko-féle üveg mérő-
edénnyel, illetve indikátorpapírral kell meghatározni. Az iszapparamétereket műszakonként ellen-
őrizni kell, és a mérési eredményeket minden műszak kezdetekor és befejezésekor az építési nap-
lóba föl kell jegyezni. 

Az iránycsövet annak elhelyezése után cementtejjel kell körülszigetelni. A cementezéshez 1,8 t/m 3 
sűrűségű cementtej készítendő, melyet legalább 500-as portland cementből víz - és szükség esetén 
kötésgyorsítók - hozzáadásával kell előállítani. A víztermelő kutak iránycsövének lesüllyesztése és 
palástcementálása azonos módon történik. Ennek a cementezésnek az anyagszükséglete 1 kút 
esetén, 20 % ráhagyással az alábbi: 

 cementtej: 0,3 m3  

 cement: 14 db 25 kg-os zsák (350 kg) CEM I 52,5 N minőség;  

 víz: 0,12 m3.  
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A palástcementezés szakszerű végrehajtásához a következő eszközök szükségesek:  

 keverőtölcsér a cement és a víz csomómentes összekeveréséhez;  

 mérőtartály a víz és a cementtej részére;  

 nagynyomású cementező szivattyú;  

 nagynyomású vezeték a cementező fej és a szivattyú összekötéséhez;  

 cementező fej.  

A cementezés művelete akkor tekinthető befejezettnek, amikor a lehelyezett csőrakatba benyomot t, 
és a lyuktalpról a gyűrűs térben alulról fölfelé emelkedő cementtej megjelenik a felszínen. Akkor a 
cementező fej lezárandó, és cementkötésre való várakozás következik 24-36 órás időtartamban.  A 
cementdugó kifúrása után a fúrási munka tovább folytatódik. 

A kisátmérőjű kereső előfúrást az állatitató kutaknál a tervnek megfelelően 40,0 méterig kell mélyí-
teni a földtani, vízföldtani adottságok megismerése céljából. A fúrás 114 mm átmérőjű görgős fúró-
val végzendő. E fúrás során a korábban is alkalmazott 1,1-1,15 t/m3 sűrűségű, természetes agyag-
bázisú öblítőiszapot kell fölhasználni. 

A fúrás közben minden rétegváltáskor, de legalább 5,0 méterenként az öblítőfolyadék által fölhozott 
furadékanyagból - mintavételi alkalmanként 1-1 l térfogatú - mintát kell venni. A mintasorozatot - a 
kőzetanyag kiszárítását követően - a helyszínen rekeszes mintaládában kell tárolni úgy, hogy a 
minta származási helye és mélysége egyértelműen azonosítható legyen. Az állatitató kutaknál geo-
lógusnak kell a helyszínen a mintát azonosítani, leírni, korolni. 

A fúrómester a kinyert furadékminták makroszkópos szemrevételezése, a fúró előrehaladása, va-
lamint egyéb fúrási tapasztalatok alapján írja le a harántolt földtani rétegsort és egyezteti a geoló-
gussal a helyszínen.  

A kivitelező és a műszaki ellenőr a fúrás során nyert adatok (a fúró előrehaladása, a furadékminták 
anyaga, a furat omlásra való hajlama stb.), a fúrómesteri rétegleírás és a karotázs vizsgálat ered-
ményeinek együttes kiértékelése alapján a beruházó jelenlétében közösen hozzák meg a döntést 
a véglegesítendő kút talpmélységét, a beépítendő technikai béléscső rakat (zárórakat) sarumély-
ségét illetően, és választják ki a bekapcsolásra kerülő rétegszakaszokat, valamint határozzák meg 
az alkalmazandó szűrőszerkezetet. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a csapolandó víz-
adó mélység az állatitató kutaknál 30-35 méter.  

Az állatitató kutak esetében, ha az előfúrás  ezt igazolja, kisebb mélységű 20,0 - 40,0 méter közötti 
kút is kiképezhető, ha ebben a mélység közben található olyan kevésbé porózus (aleuritos, agya-
gos, finom homokos) réteg, amibe a kút talpát biztonsággal le lehet ültetni.    

A talpmélység és a megnyitandó mélységközök meghatározása után a fúrást teljes szelvénnyel kell 
folytatni az eldöntött mélységig, tervek szerint 40,0 -, illetve 90 méterig. A 140/125 mm átmérőjű 
KM PVC réselt szűrő cső lehelyezésének érdekében 8 1/2" átmérőjű görgős fúróval kell a lyukat 
felbővíteni.  

Az állatitató kutak esetében, ha erre a karotázs eredménye lehetőséget ad, 125/113 mm KM PVC 
is beépíthető. A fúrási átmérőt azonban ebben az esetben is célszerű 8 1/2" -ra bővíteni. 

Ennek során a hagyományos, természetes agyagbázisú öblítőiszap már nem (!), csak tiszta víz 
vagy polimer iszap alkalmazható a megnyitni szándékozott vízadó rétegek védelme érdekében. Ez 
utóbbinak előnye a hagyományos fúróiszappal szemben, hogy a fúrás során előnyös jelentős visz-
kozitása mellett a vízadó rétegekből maradéktalanul eltávolítható, s ezáltal a járatok fönnmar adó 
eltömődését nem idézi elő. 

A furatbővítés elvégzését követően kerül beépítésre a szűrőcső rakat várhatóan 40,0 m (vagy ki-
sebb) mélységig, a KM PVC anyagú, 125/113 mm átmérőjű, erősített falú, tokos, menetes kapcso-
lódású mezőfalvi béléscső sor. Ezt a vakcső sort a korábbi egyeztetés alkalmával kijelölt  mélység-
tartományban, előirányzottan az itató kutaknál 30-35 (lehet sekélyebb kútnál feljebb, de 20 méter 
alatt!) méter között, egy 0,7 mm résszélességű réselt szűrőcső váltja föl. Ez a szűrőcső gyárilag 
kerül hasítékolásra a gyártó pl. GWE Budafilter Kft.  (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.) telephelyén. 
A kút béléscső típusa lehet alternatív, de egyenértékűnek kell lenni a Budafilter Kft . által gyártott 
minőséggel. A szűrőrakat egészen a felszínig emelkedik föl. 
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Ezzel a tervezett műszaki kialakítással és csőanyag választással biztosítható egyrészt egy tetsző-
leges típusú búvárszivattyú - kellő mélységbe, az üzemi vízszint alá történő - beépítése, másrészt 
elérhető az, hogy az esetlegesen agresszív tulajdonságú rétegvíz a felszínre emelkedése során 
vasat ne tudjon a kút szerkezeti elemeiből magába beoldani.  

A szűrő alsó pereme alatt az itató kutaknál 5,0 méter hosszúságú, iszapzsákként funkcionáló vak-
cső elhelyezését tartjuk szükségesnek, a kútba a későbbi üzemeltetés során esetlegesen behulló 
homokszemek vízbeáramlást nem akadályozó tárolása céljából. A kútcső alját egy erre a célra 
szolgáló PVC záróelemmel kell lezárni. 

A szűrőrakat behelyezése központosítók (!) alkalmazásával történjen a 8 1/2"-ra fölbővített furatban 
való centrikus csőelhelyezkedés biztosítása érdekében. 

A szűrőcső körüli körgyűrűs teret a vízadó réteg szemcseösszetételéhez igazodóan megválasztott 
mosott, rostált gyöngykaviccsal kell kitölteni. Ennek szerepe a szűrőszerkezet átmérőjének a növe-
lése és a szűrőképesség fokozása. A kavicsköpeny egyrétegű, az alkalmazandó szűrőkavics elő-
irányzott szemcseátmérője 3-5 mm nagyságú legyen. Az anyagszükséglet előreláthatólag egy ita-
tókútnál < 0,12 m3.  

A kavicsköpeny kialakítása lassan, fokozatosan történjen, a felszínről a körgyűrűs térbe beszó rt 
kavicsszemek ellenáramú, 50 l/perc körüli vízhozamú „lebegtetése” mellett. Csak ily módon bizto-
sítható, hogy a beszórt kavics ne akadjon el, ne boltozódjon föl, hanem egyenletesen kitöltse a 
teljes körgyűrűs teret. A munkafolyamat végeztével a kavicstető a kutakban a szűrő tetejétől 5 mé-
terre legyen mérhető.  

A kavics elhelyezését már visszafordított vízáramú roskasztó szivattyúzás kövesse, amelynek so-
rán a kavicstetőt rendszeresen ellenőrizni kell. Szükség esetén a hiányzó szűrőkavics újbóli rátöl-
téssel pótolandó.  

Azt követően homokgyűrű helyezendő el a kavics fölé mintegy 2,0 méter magasságban, amit azután 
szigetelés és megtámasztás céljából a felszínig tartó cementtejes feltöltés követ. A homokgyűrű 
kialakításához 0,02 m3 térfogatú tiszta, folyami homokra van szükség.  

A szűrőcső körüli cementszigeteléshez 1,8 t/m3 sűrűségű cementtej készítendő, melyet legalább 
500-as portland cementből víz - és szükség esetén kötésgyorsítók - hozzáadásával kell előállítani. 
A cementezés anyagszükséglete - 20 % ráhagyással - a következő: 

 cementtej egy itató kútnál < 0,25 m3; 

 cement: 30 zsák (750 kg) illetve 14 zsák (350 kg) CEM I 52,5 N minőség;  

 víz: 1,2 m3.  

A cementtej elhelyezését most is legalább 24 órás cementkötési szünet kell kövesse.  

Ezzel a kutak műszaki szerkezete kialakítottnak tekinthető. A kútfej akna megépüléséig a felszín 
fölé mintegy 0,5 méterre kiemelkedő 125/113 mm szűrőcső rakat száját ideiglenesen egy PVC 
zárósapkával kell lezárni a felszíni eredetű szennyeződések kútba való bejutásának megakadályo-
zása végett. 

 

Villanypásztor 

Összesen 52 000 méteren új karámrendszer kerül kialakításra az alábbi paraméterekkel:  

 oszlopok, karók kiosztása: 2 x 8 méterenként 2 db 5 x 5 x 210 cm -es akác karó, harmadik 
8 méternél 5 x 7 x 250 cm-es karó, 48 méterenként 2,5 méteres natúr gömb akác oszlop 
kérgezve, hegyezve; 

 sarkok és kapuk H-támasztással rögzítve; 

 4 sor acél vezeték kifeszítése, 10 mm-es szigetelőkkel, ezek rögzítése 2 db ck-csavarral; 

 belső kerítések kapuihoz 3 sor 20 mm-es villanypásztor szalag, rugós kapufogókkal és  ka-
puakasztó rollerrel; 

 napelemes elektronikával, elektronikánként 2 db villanypásztor készülékkel  
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Vadhálós kerítés 

A szikes gyepeken történő legeltetés infrastruktúrájának javítása céljából 1 m magas kerítés tele-
pítésére kerül sor 3 625 méteren. A természetvédelmi célú kezelést az Igazgatóság rackanyáj le-
geltetésével látja el. A bekerítendő területek nagysága összesen 26,31 ha. A kerítés fenntartásának 
tervezett ideje 10 év. 

A kialakítandó kerítés műszaki jellemzői: 

 hossza 3.625 fm; 

 oszlopai fából készülnek, melyek átmérője 10 cm, hossza 200 cm; 

 az oszlopok kiosztása 4 m, 50 m-ként H támasszal; 

 az oszlopközökbe szintén 4m-ként 5x5x200 cm karók kerülnek; 

 a kerítés típusa: csuklósan kapcsolt, huzalos vadháló; 

 anyaga: horganyzott acél; 

 a vízszintes és függőleges szálak 2 mm, az alsó és felső szálak 2,8 mm átmérőjűek; 

 magassága: 100 cm; 

 rácsosztása az ábra szerinti: 

A gyalogos és a gépjárművel történő közlekedést biztosító kapu esetében a kapuoszlopok kérge-
zett, hengeres akácból készülnek, méretük 260 cm, 20 cm csúcsátmérővel. A tartóoszlopok távol-
sága 4 m, a szükséges megerősítésekkel. Kétszárnyú, egyenként 2 x 2,0 m táblaméretű kapuszárny 
készül a keményfa kereten a kerítés anyagát képező vadhálóval borítva. A kapuszárnyak rögzíté-
sére szolgáló kapuoszlopokat legalább 60 cm mélyen kell a talajban rögzíteni. 
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6.1.11. A kezeléshez szükséges mezőgazdasági földutak felújítása 

A projektelem rövid összefoglalása 

A projektelem keretében megvalósult a PMT-ben jelzett valamennyi felújítandóútszakasz terve-
zése, melyek teljes hossza 12 039 méter, azonban a költségkereteket figyelembe véve ezek nem 
mindegyike tud megvalósulni jelen projekt keretében. A PMT-ben szereplő útszakaszok közül a 
használat gyakorisága, így az adott útszakasz feladatellátás szempontú fontossága alapján kerül-
tek kiválasztásra a tényleges felújítással érintett utak. A területek elérhetőségét szolgáló utak ter-
mészet közeli módon történő kiépítése, felújítása 3467 méter hosszban történik meg. A felújítás 
során 4 m szélességben történik gréderezés és zúzott kővel/kaviccsal történő szórás, majd tömö-
rítés. 

Az útrekostrukciók helyszíneit az alábbi áttekintő térképen kívánjuk bemutatni, külön jelölve a csak ter-
vezéssel érintett útszakaszokat. 

Útrekonstrukciós munkák (áttekintő térkép) 

 

Sarród 0143 hrsz. út 

A terveket az érvényben lévő előírásoknak megfelelően készítettük el. A tervezési műszaki 
jellemzőket az e-Út 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) e-ÚT 03.01.13 Mezőgazdasági utak terve-
zési előírásai (KTSZ kiegészítése) útügyi műszaki előírásnak megfelelően határoztuk meg.  

Meglévő állapot 

Jelenleg a meglévő mezőgazdasági út pályaszerkezete meglehetősen leromlott állapotú, helyen-
ként megsüllyedt, ezért a burkolat felújításra szorul.  

Helyszínrajzi vonalvezetés 

Az út nyomvonalát úgy terveztük, hogy a meglévő pályaszerkezethez illetve telekviszonyokhoz iga-
zodjon. A teljes tervezési szakasz 750 m hosszú. 
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Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett útburkolat egyoldali 2,5%-os esésű, 4 m széles, a meglévő vízelvezetési megoldást 
(nyílt árok) megtartottuk, ezért az esés átfordítására szükség van néhány esetben. A padka 0 ,5-0,5 
m széles mindkét oldalon. 

Útburkolat megerősítés rétegrendje: A terhelési osztályt, illetve a meglévő pályaszerkezet állapotát 
figyelembe véve: 

 5 cm homokos kavics 

 25 cm zúzott szemcsés inert anyag 

Az inert anyag szemmegoszlása egyezzen meg az M56 mechanikai stabilizációéval.  

Műtárgyak építésére, útburkolati jelek elhelyezésére nincs szükség. Az utak vízelvezetését a 
meglévő rendszerek biztosítják, így külön nem kellett tervezni.  

Sopron 01506 hrsz. út 

A terveket az érvényben lévő előírásoknak megfelelően készítettük el. A tervezési műszaki 
jellemzőket az e-Út 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) e-ÚT 03.01.13 Mezőgazdasági utak terve-
zési előírásai (KTSZ kiegészítése) útügyi műszaki előírásnak megfelelően határoztuk meg.  

Meglévő állapot 

Jelenleg a meglévő mezőgazdasági út pályaszerkezete meglehetősen leromlott állapotú, helyen-
ként megsüllyedt, ezért a burkolat felújításra szorul.  

Helyszínrajzi vonalvezetés 

Az út nyomvonalát úgy terveztük, hogy a meglévő pályaszerkezethez illetve telekviszonyokhoz iga-
zodjon. 

Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett útburkolat egyoldali 3,0%-os esésű, 3 m széles. 

Útburkolat megerősítés rétegrendje: A terhelési osztályt, illetve a meglévő pályaszerkezet állapotát 
figyelembe véve: 

 5 cm homokos kavics 

 15 cm zúzott szemcsés inert anyag 

Műtárgyak építésére, útburkolati jelek elhelyezésére nincs szükség. Az utak vízelvezetését a 
meglévő rendszerek biztosítják, így külön nem kellett tervezni.  

Sopron 01516 hrsz. út 

A terveket az érvényben lévő előírásoknak megfelelően készítettük el. A tervezési műszaki 
jellemzőket az e-Út 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) e-ÚT 03.01.13 Mezőgazdasági utak terve-
zési előírásai (KTSZ kiegészítése) útügyi műszaki előírásnak megfelelően határoztuk meg.  

Meglévő állapot 

Jelenleg a meglévő mezőgazdasági út pályaszerkezete meglehetősen leromlott állapotú, helyen-
ként megsüllyedt, ezért a burkolat felújításra szorul.  

Helyszínrajzi vonalvezetés 

Az út nyomvonalát úgy terveztük, hogy a meglévő pályaszerkezethez illetve telekviszonyokhoz iga-
zodjon. 

Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett útburkolat egyoldali 3,0%-os esésű, 3 m széles. 

Útburkolat megerősítés rétegrendje: A terhelési osztályt, illetve a meglévő pályaszerkezet állapotát 
figyelembe véve: 

 5 cm homokos kavics 

 15 cm zúzott szemcsés inert anyag 
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Műtárgyak építésére, útburkolati jelek elhelyezésére nincs szükség. Az utak vízelvezetését a 
meglévő rendszerek biztosítják, így külön nem kellett tervezni.  

Sopron 01525 hrsz. út 

A terveket az érvényben lévő előírásoknak megfelelően készítettük el. A tervezési műszaki 
jellemzőket az e-Út 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) e-ÚT 03.01.13 Mezőgazdasági utak terve-
zési előírásai (KTSZ kiegészítése) útügyi műszaki előírásnak megfelelően határoztuk meg.  

Meglévő állapot 

Jelenleg a meglévő mezőgazdasági út pályaszerkezete meglehetősen leromlott állapotú, helyen-
ként megsüllyedt, ezért a burkolat felújításra szorul.  

Helyszínrajzi vonalvezetés 

Az út nyomvonalát úgy terveztük, hogy a meglévő pá lyaszerkezethez illetve telekviszonyokhoz iga-
zodjon. 

Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett útburkolat egyoldali 3,0%-os esésű, 3 m széles. 

Útburkolat megerősítés rétegrendje: A terhelési osztályt, illetve a meglévő pályaszerkezet állapotát 
figyelembe véve: 

 5 cm homokos kavics 

 15 cm zúzott szemcsés inert anyag 

Műtárgyak építésére, útburkolati jelek elhelyezésére nincs szükség. Az utak vízelvezetését a 
meglévő rendszerek biztosítják, így külön nem kellett tervezni.  

Fertőhomok 0114/3 hrsz. út 

A terveket az érvényben lévő előírásoknak megfelelően készítettük el. A tervezési műszaki 
jellemzőket az e-Út 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) e-ÚT 03.01.13 Mezőgazdasági utak terve-
zési előírásai (KTSZ kiegészítése) útügyi műszaki előírásnak megfelelően határoztuk meg. 

Meglévő állapot 

Jelenleg a meglévő mezőgazdasági út pályaszerkezete meglehetősen leromlott állapotú, helyen-
ként megsüllyedt, ezért a burkolat felújításra szorul. 

Helyszínrajzi vonalvezetés 

Az út nyomvonalát úgy terveztük, hogy a meglévő pályaszerkezethez illetve telekviszonyokhoz iga-
zodjon. A teljes tervezési szakasz 2288 m hosszú. 

Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett útburkolat egyoldali 2,5%-os esésű, 4 m széles, 1-1 m padkával az 1+000 szelvényig, 
onnan a végéig 3 m szélességre csökken a pálya szélessége az ingatlanviszonyok miatt. A padka 
minden esetben mindkét oldalon 0,5 m széles. 

Útburkolat megerősítés rétegrendje: A terhelési osztályt, illetve a meglévő pályaszerkezet állapotát 
figyelembe véve: 

 5 cm homokos kavics 

 15 cm zúzott szemcsés inert anyag 

Műtárgyak építésére, útburkolati jelek elhelyezésére nincs szükség. Az utak vízelvezetését a 
meglévő rendszerek biztosítják, így külön nem kellett tervezni.  

Fertőszéplak 0150 hrsz. út 

A terveket az érvényben lévő előírásoknak megfelelően készítettük el. A tervezési műszaki 
jellemzőket az e-Út 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) e-ÚT 03.01.13 Mezőgazdasági utak terve-
zési előírásai (KTSZ kiegészítése) útügyi műszaki előírásnak megfelelően határoztuk meg. 
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Meglévő állapot 

Jelenleg a meglévő mezőgazdasági út pályaszerkezete meglehetősen leromlott állapotú, helyen-
ként megsüllyedt, ezért a burkolat felújításra szorul.  

Helyszínrajzi vonalvezetés 

Az út nyomvonalát úgy terveztük, hogy a meglévő pályaszerkezethez illetve telekviszonyokhoz iga-
zodjon. A teljes tervezési szakasz 1696 m hosszú. 

Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett útburkolat egyoldali 1,5%-os esésű, 3 m széles. A földhivatali térképen látható telekha-
tárok behatárolják a tervezési területet, ezért az útburkolat mellett 0,5-0,5 m padkát terveztünk, 
1:1,5 esésű rézsűvel. A 0+500-0+950 szelvények között a bal oldali padka eltűnik a telekviszonyok 
miatt. 

Útburkolat megerősítés rétegrendje: A terhelési osztályt, illetve a meglévő pályaszerkezet állapotát 
figyelembe véve: 

 5 cm homokos kavics 

 15 cm zúzott szemcsés inert anyag 

Az inert anyag szemmegoszlása egyezzen meg az M56 mechanikai stabilizációéval.  

Műtárgyak építésére, útburkolati jelek elhelyezésére nincs szükség. Az utak vízelvezetését a 
meglévő rendszerek biztosítják, így külön nem kellett tervezni. 

Hegykő 0106/5, 096/4 hrsz. út 

A terveket az érvényben lévő előírásoknak megfelelően készítettük el. A tervezési műszaki 
jellemzőket az e-Út 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) e-ÚT 03.01.13 Mezőgazdasági utak terve-
zési előírásai (KTSZ kiegészítése) útügyi műszaki előírásnak megfelelően határoztuk meg.  

Meglévő állapot 

Jelenleg a meglévő mezőgazdasági út pályaszerkezete meglehetősen leromlott állapotú, helyen-
ként megsüllyedt, ezért a burkolat felújításra szorul.  

Helyszínrajzi vonalvezetés 

Az út nyomvonalát úgy terveztük, hogy a meglévő pályaszerkezethez illetve telekviszonyokhoz iga-
zodjon. A teljes tervezési szakasz 999 m hosszú. 

Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett útburkolat egyoldali 2,5%-os esésű, 4 m széles, 1-1 m padkával. 

Útburkolat megerősítés rétegrendje: A terhelési osztályt, illetve a meglévő pályaszerkezet állapotát 
figyelembe véve: 

 5 cm homokos kavics 

 15 cm zúzott szemcsés inert anyag 

Az inert anyag szemmegoszlása egyezzen meg az M56 mechanikai stabilizációéval. 

Műtárgyak építésére, útburkolati jelek elhelyezésére nincs szükség. Az utak vízelvezetését a 
meglévő rendszerek biztosítják, így külön nem kellett tervezni.  

Hegykő 0125/4 hrsz. út 

A terveket az érvényben lévő előírásoknak megfelelően készítettük el. A tervezési műszaki 
jellemzőket az e-Út 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) e-ÚT 03.01.13 Mezőgazdasági utak terve-
zési előírásai (KTSZ kiegészítése) útügyi műszaki előírásnak megfelelően határoztuk meg.  

Meglévő állapot 

Jelenleg a meglévő mezőgazdasági út pályaszerkezete meglehetősen leromlott állapotú, helyen-
ként megsüllyedt, ezért a burkolat felújításra szorul. 

 



 

Megvalósíthatósági tanulmány 

A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése 

 

 157 

Helyszínrajzi vonalvezetés 

Az út nyomvonalát úgy terveztük, hogy a meglévő pályaszerkezethez illetve telekviszonyokhoz iga-
zodjon. A teljes tervezési szakasz 701 m hosszú. 

Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett útburkolat egyoldali 2,5%-os esésű, 4 m széles, az oldalesés váltásra szükség van. A 
padka mindkét oldalon 0,50 m széles. 

Útburkolat megerősítés rétegrendje: A terhelési osztályt, illetve a meglévő pályaszerkezet állapotát 
figyelembe véve: 

 5 cm homokos kavics 

 15 cm zúzott szemcsés inert anyag 

Az inert anyag szemmegoszlása egyezzen meg az M56 mechanikai stabilizációéval.  

Műtárgyak építésére, útburkolati jelek elhelyezésére nincs szükség. Az utak vízelvezetését a 
meglévő rendszerek biztosítják, így külön nem kellett tervezni.  

Hegykő 0161/2 hrsz. út 

A terveket az érvényben lévő előírásoknak megfelelően készítettük el. A tervezési műszaki 
jellemzőket az e-Út 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) e-ÚT 03.01.13 Mezőgazdasági utak terve-
zési előírásai (KTSZ kiegészítése) útügyi műszaki előírásnak megfelelően határoztuk meg.  

Meglévő állapot 

Jelenleg a meglévő mezőgazdasági út pályaszerkezete meglehetősen leromlott á llapotú, helyen-
ként megsüllyedt, ezért a burkolat felújításra szorul.  

Helyszínrajzi vonalvezetés 

Az út nyomvonalát úgy terveztük, hogy a meglévő pályaszerkezethez illetve telekviszonyokhoz iga-
zodjon. A teljes tervezési szakasz 1058 m hosszú. 

Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett útburkolat egyoldali 2,5%-os esésű, 3 m széles. A töltés szélesítése a 0+000-0+067 
szelvények között a 17 m sugarú ív belső részén az állékonyság javítása érdekében megvalósí-
tandó. Ezen a szakaszon a töltés korona 5 m szélességű. 

Útburkolat megerősítés rétegrendje: A terhelési osztályt, illetve a meglévő pályaszerkezet állapotát 
figyelembe véve: 

 5 cm homokos kavics 

 15 cm zúzott szemcsés inert anyag 

Az inert anyag szemmegoszlása egyezzen meg az M56 mechanikai stabilizációéval.  

Műtárgyak építésére, útburkolati jelek elhelyezésére nincs szükség. Az utak vízelvezetését a 
meglévő rendszerek biztosítják, így külön nem kellett tervezni.  

Sopron 01509 hrsz. út 

A terveket az érvényben lévő előírásoknak megfelelően készítettük el. A tervezési műszaki 
jellemzőket az e-Út 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) e-ÚT 03.01.13 Mezőgazdasági utak terve-
zési előírásai (KTSZ kiegészítése) útügyi műszaki előírásnak megfelelően határoztuk meg.  

Meglévő állapot 

Jelenleg a meglévő mezőgazdasági út pályaszerkezete meglehetősen leromlott állapotú, helyen-
ként megsüllyedt, ezért a burkolat felújításra szorul.  

Helyszínrajzi vonalvezetés 

Az út nyomvonalát úgy terveztük, hogy a meglévő pályaszerkezethez ille tve telekviszonyokhoz iga-
zodjon. 

 



 

Megvalósíthatósági tanulmány 

A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése 

 

 158 

Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett útburkolat egyoldali 3,0%-os esésű, 3 m széles. 

Útburkolat megerősítés rétegrendje: A terhelési osztályt, illetve a meglévő pályaszerkezet állapotát 
figyelembe véve: 

 5 cm homokos kavics 

 15 cm zúzott szemcsés inert anyag 

Műtárgyak építésére, útburkolati jelek elhelyezésére nincs szükség. Az utak vízelvezetését a 
meglévő rendszerek biztosítják, így külön nem kellett tervezni.  

Sopron észak út 

A terveket az érvényben lévő előírásoknak megfelelően készítettük el. A tervezési műszaki 
jellemzőket az e-Út 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) e-ÚT 03.01.13 Mezőgazdasági utak terve-
zési előírásai (KTSZ kiegészítése) útügyi műszaki előírásnak megfelelően határoztuk meg.  

Meglévő állapot 

Jelenleg a meglévő mezőgazdasági út pályaszerkezete meglehetősen leromlott állapotú, helyen-
ként megsüllyedt, ezért a burkolat felújításra szorul.  

Helyszínrajzi vonalvezetés 

Az út nyomvonalát úgy terveztük, hogy a meglévő pályaszerkezethez ille tve telekviszonyokhoz iga-
zodjon. 

Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett útburkolat egyoldali 3,0%-os esésű, 3 m széles. 

Útburkolat megerősítés rétegrendje: A terhelési osztályt, illetve a meglévő pályaszerkezet állapotát 
figyelembe véve: 

 5 cm homokos kavics 

 15 cm zúzott szemcsés inert anyag 

Műtárgyak építésére, útburkolati jelek elhelyezésére nincs szükség. Az utak vízelvezetését a 
meglévő rendszerek biztosítják, így külön nem kellett tervezni.  

 

6.1.12. Output indikátorok bemutatása 

A 6.1.1-6.1.10. fejezetekben bemutattuk az egyes projektelemek részletes műszaki tartalmát, ennek 
összefoglalásaként az alábbi táblázatban ismertetjük a projekt output indikátorait. 

Output indikátorok 

Az output indikátor megnevezése 
Mérték-
egység 

Kiindulási 
érték 

Dátum Célérték Dátum 

A projekt előkészítése keretében szük-
séges műszaki tervdokumentációk és 
felmérések elkészítése, engedélyek be-
szerzése. 

db 0 2016.12.01. 9 2018.06.30. 

Gyepek helyreállítás és állapotjavítása ha 0 2016.12.01. 270,39 2020.11.30. 

Gyepek közé ékelődő árokpart/útsze-
gély állapotának javítása 

ha 0 2016.12.01. 13,94 2020.11.30. 

Kialakult erdős-cserjés terület megőr-
zése és állapotának javítása 

ha 0 2016.12.01. 32,82 2020.11.30. 

Őshonos facsoportok kialakítása ha 0 2016.12.01. 2 2020.11.30. 

Őshonos fák és cserjék ültetése db 0 2016.12.01. 31600 2020.11.30. 

Vízszabályozó műtárgyak száma db 13 2016.12.01. 21 2018.12.31. 



 

Megvalósíthatósági tanulmány 

A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése 

 

 159 

Az output indikátor megnevezése 
Mérték-
egység 

Kiindulási 
érték 

Dátum Célérték Dátum 

Kotrás m 0 2016.12.01. 1517 2018.12.31. 

Féloldalas kotrás, jó karba helyezés m 0 2016.12.01. 6260 2018.12.31. 

Japánkeserűfű irtása m2 0 2016.12.01. 3151 2019.11.30. 

Illegális hulladék elszállítása m3 0 2016.12.01. 555,5 2019.06.30. 

Fajmegőrzési intézkedések db 0 2016.12.01. 4 2020.10.31. 

Natura 2000 fenntartási terv készítése db 0 2016.12.01. 1 2020.10.31. 

Monitoring kutatási eszközök db 0 2016.12.01. 40 2019.03.30. 

Állattartó telep felújítása, fejlesztése db 0 2016.12.01. 1 2019.06.30. 

Gépek (mg. eszközök és gépjármű) db 0 2016.12.01. 16 2019.06.30. 

Állattartási eszközök db 0 2016.12.01. 163 2019.06.30. 

Állattartást segítő külterületi beruházási 
elemek (villanypásztor, kerítések) 

m 0 2016.12.01. 55 625 2019.12.31. 

Állattartást szolgáló külterületi itatóhe-
lyek 

db 0 2016.12.01. 9 2019.12.31. 

Felújított külterületi utak m 0 2016.12.01. 3467 2019.12.31. 

6.1.13. Kapcsolódás megvalósítás alatt álló, és már megvalósított 
fejlesztésekhez 

Jelen fejlesztés a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság által sikeresen lebonyolított, a Hanság terü-
letét érintő valamennyi élőhely rekonstrukciós pályázat eredményeinek felméréséhez, dokumentálásá-
hoz és értékeléséhez jelentősen hozzájárul. 

Az L000157 azonosítószámú, „Vogelwarte Madárvárta Neusiedler See - Hansag (Madármegfigyelő inf-
rastruktúra létesítése és bővítése a Fertő tó és a Hanság magyar-osztrák ramsari területein)” című pro-
jekt a közös határon átnyúló Fertő-Hanság / Neusiedler See – Seewinkel Nemzeti Parkban megvalósí-
tott madártani monitoring tevékenység összehangolására irányult. A közös nemzeti park ramsari terü-
letei kiemelkedő jelentőségű madárélőhelyek Európában. A határ révén magyar és osztrák oldalon kü-
lön fejlődött az ökoturizmus és a madár monitoring. A projekt célja az ökoturizmus és madár monitoring 
határon átnyúló összehangolása a magyar és osztrák oldal intenzív összeköttetésével, a madármegfi-
gyelés infrastruktúrájának javításával, az egymással egyeztetett madártani tájékoztató anyagok, to-
vábbképzések, internetalapú adatbázis létrehozásával. A projekt magában foglalta új madármegfigyelő 
helyek kialakítását, illetve régiek felújítását Ausztriában és Magyarországon, határon átnyúló regionális 
internetes madártani adatbázis létrehozását, madárgyűrűző és madártani kutatóállomások felújítását és 
a célnak megfelelő átalakítását, illetve a nádasban használható kutató csónak beszerzését. Az új mo-
nitoring eszközök használatával a madármonitorozási tevékenységek is hatékonyabbá válnak. 

A „Vogelwarte Madárvárta Neusiedler See – Hansag” című projekt folytatására ugyancsak támogatást 
nyertek a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság vezető partnerségével pályázó oszták-magyar part-
ner szervezetek. Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország program keretében megvalósítás alatt álló 
Vogewarte Madárvárta 2 rövid című projekt keretében egyrészt sor került az Esterházy-Madárvárta fel-
újítására és berendezésére, másrészt továbbfejlesztésre kerül a madármegfigyelő infrastruktúra háló-
zat, amely a Hanság területét érintően 15 db új madármegfigyelő torony létesítésével jár. Az infrastruk-
turális fejlesztések mellett a projekt másik fő hangsúlyos eleme a határon átnyúló ökológiai kutatások 
összehangolására irányul, mely tevékenység e projekt keretében már nem csak az ornitológiai kutatá-
sokra, hanem további közösségi jelentőségű fajokra irányuló, illetve limnológiai és hidrobiológiai kuta-
tásokra egyaránt kiterjed. 

A LIFE13 NAT/HU/000183 azonosítószámú, „RAPTORSPREYLIFE, A veszélyeztetett kerecsensólyom 
és parlagi sas populációk zsákmánybázisának biztosítása a Kárpát-medencében” című projekt a világ-
szerte veszélyeztetett parlagi sas (Aquila heliaca) és kerecsensólyom (Falco cherrug) Európában kulcs-
szerepet betöltő állományainak megerősítését tűzte ki céljául. Mindkét faj az EU Madárvédelmi Irány-
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elve és a LIFE+ Nature szempontjából kiemelten védendő fajnak számít, legjelentősebb európai popu-
lációiknak a Kárpát-medence ad otthont. A korábbi védelmi törekvéseknek köszönhetően a parlagi sas 
és a kerecsensólyom populációinak megerősödése tapasztalható a Kárpát-medencében. Ugyanakkor 
a két faj fontos táplálékbázisát képező kisemlősök, mint a közönséges ürge (Spermophilus citellus), a 
mezei hörcsög (Cricetus cricetus) és a mezei nyúl (Lepus europaeus) állományai egyre csökkennek. 
Ahogy e fajoknak élőhelyet biztosító füves puszták, életében kulcsszerepet játszó délvidéki földikutya 
(Nannospalax montanosyrmiensis) és csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis) állományai is. Ez a tenden-
cia veszélyezteti a két ragadozómadár-faj védelmére irányuló erőfeszítések eddigi eredményeit. Mind-
ezekre tekintettel, a projekt közvetlenül az említett kisemlősök populációinak megerősítésére törekszik, 
hogy ezzel is segítse ritka ragadozó madaraink hatékony védelmét. A beszerezni kívánt új terület spe-
cifikus terepjárókkal könnyebben lesznek megközelíthetőek az e projektet érintő elszórt területek. Az új 
monitoring eszközök használatával hatékonyabbá válnak a monitoring tevékenységek, a mobil munka-
állomásokkal pedig egyszerűsödik az adatfeldolgozás folyamata. 

6.2. A projekt környezeti hatásainak bemutatása 

A projekt keretében tervezett beavatkozások nem esnek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá. 

Az egyes projektelemek környezeti hatásainak bemutatását, illetve a projektelemek kapcsán megcélzott 
azon védett és közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok felsorolását, amelyek helyzete az értéke-
lés egyes paraméterei tekintetében hosszabb távon javul, az alábbi táblázat tartalmazza. 

 
A fontosabb indikátorszámok változása a PMT-hez viszonyítva 

 Déli és nyugati part Keleti part Dombsor 

 PMT BT PMT BT PMT BT 

Gyep helyreállítása vagy ál-
lapotának javítása 

337 268,03 123 0 2,36 2,36 

Gyepek közé ékelődő árok-
part/útszegély állapotának 
javítása 

21,5 13,94 0 0   

Kialakult erdős-cserjés te-
rület megőrzése és állapo-
tának javítása 

16,6 32,82 0 0   

Összesen 375,1 314,79 123 0 2,36 2,36 
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A projekt környezeti hatásainak bemutatása, illetve a megcélzott védett és közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok felsorolása 

Projektelem megnevezése Környezeti hatás bemutatása  Jobb védettségi állapotba kerülő élőhelytípusok és fajok felsorolása  

Gyeprekonstrukciók megva-
lósítása 

Növekszik a Natura 2000 terület termé-
szetszerű gyeptársulásainak kiterje-
dése, javul azok ökológiai állapota. 
A gyepek közti árkok és útszegélyek ter-
mészetességének javításával javul azok 
ökológiai állapota. 

6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei, 7230 Mészked-
velő üde láp- és sásrétek, 6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy 
agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae), 7210 Meszes lápok 
télisással (Cladium mariscus) és a Caricion davallianae fajaival, 6210 Szálka-
perjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek 
kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum), nagy tűzlepke (Lycaena dispar), 
sötét hangyaboglárka (Maculinea nausithous), vérfű hangyaboglárka 
(Maculinea teleius), vöröshasú unka (Bombina bombina), északi pocok 
(Microtus oeconomus), hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana), magyar 
tarsza (Isophya costata), ürge (Spermophilus citellus), haris (Crex crex), 
kékbegy (Luscinia svecica) 

Csatorna rekonstrukciók és 
vízkorányzó műtrágyak 
(Balfi rétek) 
 

A szükséges mértékben felújított és a 
természetvédelmi szempontokat figye-
lembe véve üzemeltetett csatornahálózat 
segítségével javítható a védett gyepte-
rületek ökológiai állapota (inváziós- 
és gyomnövény állományok vissza-
szorulnak, megfelelő hidrológiai álla-
potok alakulhatnak ki a szitakötők, ha-
lak, kétéltűek szaporodásához, egyes 
madárfajok fészkeléséhez) 

6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett vál-
tozataik (Festuco-Brometalia), 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó 
mocsárrétjei, 7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek, 6410 Kékperjés láp-
rétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion 
caeruleae) 
kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum), díszes légivadász (Coenagrion 
ornatum), dunai gőte (Triturus dobrogicus), réti csík (Misgurnus fossilis), lápi 
póc (Umbra krameri), nagy tűzlepke (Lycaena dispar), sötét hangyaboglárka 
(Maculinea nausithous), vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius), vöröshasú 
unka (Bombina bombina), északi pocok (Microtus oeconomus), hasas törpe-
csiga (Vertigo moulinsiana), magyar tarsza (Isophya costata) 

Csatorna rekonstrukciók és 
vízkorányzó műtrágyak (Hi-
degségi rétek és tőzegtó) 
 

A szükséges mértékben felújított és a 
természetvédelmi szempontokat figye-
lembe véve üzemeltetett csatornahálózat 
segítségével javítható a védett gyepte-
rületek ökológiai állapota (inváziós- 
és gyomnövény állományok vissza-
szorulnak, megfelelő hidrológiai álla-
potok alakulhatnak ki a szitakötők, ha-
lak, kétéltűek szaporodásához, egyes 
madárfajok fészkeléséhez) 

6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei, 7230 Mészked-
velő üde láp- és sásrétek, 6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy 
agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) 
kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum), dunai gőte (Triturus dobrogicus), 
vöröshasú unka (Bombina bombina), lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis), 
hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana), réti csík (Misgurnus fossilis), lápi 
póc (Umbra krameri), nagy tűzlepke (Lycaena dispar), sötét hangyaboglárka 
(Maculinea nausithous), vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius), északi po-
cok (Microtus oeconomus), fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon), bö-
lömbika (Botaurus stellaris), kékbegy (Luscinia svecica) 
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Projektelem megnevezése Környezeti hatás bemutatása  Jobb védettségi állapotba kerülő élőhelytípusok és fajok felsorolása  

Csatorna rekonstrukciók 
Fertő meder 
 

A szükséges mértékben felújított és a 
természetvédelmi szempontokat figye-
lembe véve üzemeltetett csatornahálózat 
segítségével javítható a nádasok vízel-
látása.  

3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition nö-
vényzettel  
dunai gőte (Triturus dobrogicus), vöröshasú unka (Bombina bombina), kis-
fészkű aszat (Cirsium brachycephalum), fülemülesitke (Acrocephalus 
melanopogon), bölömbika (Botaurus stellaris), nagy kócsag (Egretta alba), 
kékbegy (Luscinia svecica) 

Csatorna rekonstrukciók 
(sziki élőhelyrekonstrukciók) 
 

A szükséges mértékben felújított és a 
természetvédelmi szempontokat figye-
lembe véve üzemeltetett csatornahálózat 
segítségével biztosítható a szikes 
élőhelyrekonstrukciók természetvé-
delmi szempontú vízkormányzása.  

1530 Pannon szikes sztyeppék és mocsarak  
dunai gőte (Triturus dobrogicus), vöröshasú unka (Bombina bombina), 
északi pocok (Microtus oeconomus), gólyatöcs (Himantopus himantopus), 
pajzsos cankó (Philomachus pugnax), gulipán (Recurvirostra avosetta), ka-
nalas réce (Anas clypeata), tőkés réce (Anas platyrhynchos), kendermagos 
réce (Anas strepera), kanalasgém (Platalea leucorodia), küszvágó csér 
(Sterna hirundo), vetési lúd (Anser fabalis), csörgő réce (Anas crecca), széki 
lile (Charadrius alexandrinus), nagy lilik (Anser albifrons), barna rétihéja (Cir-
cus aeruginosus), nagy kócsag (Egretta alba), nyári lúd (Anser anser), kis 
lilik (Anser erythropus), rétisas (Haliaeetus albicilla), bölömbika (Botaurus 
stellaris), vörösgém (Ardea purpurea) 

Özönnövény állományok fel-
számolása 

A japánkeserűfű (Rexnoutria x 
bohemica) állományait felszámoljuk az 
egész célterületen, így javul az élőhe-
lyek természetessége. 

6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 

Inert hulladék felszámolása Az inert hulladék felszámolásával lehe-
tőséget teremtünk a honos növénytár-
sulások kiterjedésének a növekedésé-
hez. 

6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett vál-
tozataik (Festuco-Brometalia), 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó 
mocsárrétjei, 7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek, 6410 Kékperjés láp-
rétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion 
caeruleae), 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

Lápi póc ívató kialakítása A vízvisszatartással stabilizálható a Hi-
degségi tó vízszintje (kiszáradás meg-
előzése), a kis kiterjedésű, elzárt  kotrá-
sokkal biztosítható a konkurencia nél-
küli sekély vizes élőhelyek megőr-
zése. 

3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition nö-
vényzettel 
 
lápi póc (Umbra krameri), réti csík (Misgurnus fossilis), lápi szitakötő 
(Leucorrhinia pectoralis) 
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Projektelem megnevezése Környezeti hatás bemutatása  Jobb védettségi állapotba kerülő élőhelytípusok és fajok felsorolása  

Törpeszender tápnövényei-
nek terjesztése 

A faj tápnövényeinek (Epilobium fajok) 
terjesztésével a törpeszender populáció 
élőhelyének kiterjedése növekszik. 

törpeszender (Proserpinus proserpina) 

Eltűnt és ritka karakterfajok 
vetése 

Az élőhelyek diverzitása és természe-
tessége növekszik. 

6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei,  

Karcsú pásztorbormoha 
visszatelepítése 

A kipusztult fajnak ismét lehet élő állomá-
nya a területen. 

karcsú pásztorbotmoha (Hamatocaulis vernicosus) 

Földutak felújítása Az élőhelyfejlesztések és az ökológiai 
monitoring megvalósításához, valamint a 
rendszeres természetvédelmi kezelés-
hez szükséges utak helyreállításával ja-
vul a fenti tevékenységek hatékonysága. 
Közvetetten járul hozzá a Natura 2000 
terület természeti értékeinek jobb vé-
dettségi állapotba kerüléséhez. 

 

Állattartási infrastruktúra fej-
lesztése 
 

Az állattartási infrastruktúra fejlesztések 
lehetőséget teremtenek újabb gyepterü-
letek legeltetésbe vonására és a korábbi 
legelő területek ökológiai szempontból 
szakszerűbb kezelésére. A megfelelő 
intenzitással legeltetett gyepterületek 
ökológiai állapotának javulása vár-
ható. 

6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett vál-
tozataik (Festuco-Brometalia), 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó 
mocsárrétjei, 1530 Pannon szikes sztyeppék és mocsarak  

A természetvédelmi keze-
léshez szükséges mezőgaz-
dasági géppark fejlesztése  

A természetvédelmi kezeléshez szüksé-
ges mezőgazdasági géppark fejlesztése 
lehetőséget teremt a gyepterületek öko-
lógiai szempontból szakszerűbb kezelé-
sére. A megfelelő intenzitással kaszált 
és legeltetett gyepterületek ökológiai 
állapotának javulása várható. 

6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett vál-
tozataik (Festuco-Brometalia), 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó 
mocsárrétjei, 1530 Pannon szikes sztyeppék és mocsarak  
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6.3. A fejlesztés pénzügyi és közgazdasági költség-haszon 
elemzése 

A fejlesztés pénzügyi elemzése és közgazdasági költség-haszon elemzése vonatkozásában elsőként 
az általános módszertani kérdéseket rögzítjük összhangban az MT útmutató költség-haszon elemzési 
útmutatójában foglaltakkal. 

Fejlesztési különbözet módszere 

Az elemzések során a fejlesztési különbözet módszere kerül alkalmazásra. Ehhez meg kell határozni a 
projekt nélküli esetet, amelyet az 5.1. fejezet ismertet részletesen. Ebből számítható a projekt nélküli 
eset és a fejlesztés közötti különbözet. A projekt beruházási, működési költségei, bevételei és hatásai 
a projekt nélküli változathoz viszonyítva állapítható meg a teljes vizsgált referencia időtávra vonatko-
zóan. 

Reálértéken történő tervezés 

Az elemzések elvégzése reálértéken történik, a reálértéken történő számítás esetében reál diszkontráta 
kerül alkalmazásra. 

Infláció 

Az elemzések során változatlan árakkal (a kezdő évre inflációval kiigazított, a kiinduló évhez rögzített 
árakkal) kalkulálunk. 

Alkalmazott pénzügyi és közgazdasági diszkontráta 

A Bizottság 2014/480/EU felhatalmazáson alapuló rendelete szerint a Kohéziós Tagországok, így 
Magyarország, számára 4%-os pénzügyi diszkontráta alkalmazása javasolt. A magyarországi 
elemzések alapján ezt a diszkontrátát kell alkalmazni a pénzügyi elemzésekben. 

Az elemzés kezdő éve és a vizsgált időtáv 

Az elemzés kezdő éve 2016. (bázis év), ami a rögzített árszínvonal éve is. Kezdő évnek a támogatási 
kérelem benyújtását követő első kifizetés éve minősül. A referencia időszak a beruházási időszak (2016-
2021) és az azt követő 5 év (2022-2026), azaz a projekt fenntartási időszaka. 

Áfa 

A projektet megvalósító Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság nem jogosult a fejlesztések tekinteté-
ben az ÁFA levonására, ezért mind a beruházási költségek, mind a működési pénzáramok közt figye-
lembe vételre került az ÁFA összege. 

A projekt nettó bevételt termelő jellegének vizsgálata 

Tekintettel arra, hogy a projekt ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatásnyújtást nem foglal magá-
ban, ezért a projekt nem minősül nettó bevételt termelőnek. Az elemzés a projekt költségeinek bemu-
tatására fókuszál, de nem tér ki a finanszírozási hiány és a támogatási arány számítására. A projekt 
keretében igényelhető támogatási arány 100%. 

6.3.1. A fejlesztés pénzügyi költségeinek becslése 

6.3.1.1. A beruházási költségek becslése 

A beruházás becsült költségeit a fajlagos költségek feltüntetésével, illetve évenkénti bontásban az 
alábbi táblázatok tartalmazzák. 
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A beruházás becsült költségei 

Tevékenység Mértékegység 
Becsült 

mennyiség 
Egységár 

Nettó költ-
ség (Ft) 

ÁFA (Ft) 
Bruttó költ-

ség (Ft) 

Vízügyi beavatkozások tervezése db 1 5 000 000 5 000 000 1 350 000 6 350 000 

Megvalósíthatósági Tanulmány db 1 7 000 000 7 000 000 1 890 000 8 890 000 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása db 1 5 700 000 5 700 000 1 539 000 7 239 000 

Kutak létesítésének tervezése  db 1 1 889 000 1 889 000 510 030 2 399 030 

Lidar parti zónára db 1 4 130 000 4 130 000 1 115 100 5 245 100 

Gyeprekonstrúkciók és egyéb élőhelyfejlesztési beavatkozások 
bevatkozási tervének elkészítése és költségbecslése 

db 1 2 362 205 2 362 205 637 795 3 000 000 

Alapállapot felmérés db 1 7 992 480 7 992 480 42 520 8 035 000 

Hídi-major és Hidegségi pallósor tervezése  db 1 2 115 000 2 115 000 571 050 2 686 050 

Útfelújítási tervek elkészítése, engedélyezési eljárás lefolytatása, közbe-
szerzési dokuemntáció műszaki mellékletének összeállítása 

db 1 3 900 000 3 900 000 1 053 000 4 953 000 

Engedélyezési eljárások hatósági díjai db 1 1 257 900 1 257 900 0 1 257 900 

Projekt előkészítés: 
    

  41 346 585 8 708 495 50 055 080 

Projekt menedzsment db 1 20 894 500 20 894 500 0 20 894 500 

Kötelező nyilvánossági elemek db 1 2 050 000 2 050 000 553 500 2 603 500 

Műszaki ellenőri tevékenység db 1 5 487 402 5 487 402 1 481 599 6 969 000 

Rezsi db 1 4 178 900 4 178 900 0 4 178 900 

postaköltségek db 1 985 000 985 000 0 985 000 

dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek db 1 560 500 560 500 0 560 500 

banki költségek db 1 633 000 633 000 0 633 000 

irodai anyagköltségek db 1 2 000 400 2 000 400 0 2 000 400 

Gyepek helyreállítása és állapotjavítása db 1 188 604 640 188 604 640 50 923 253 239 527 892 

a szükséges önerő összege: - - 69 815 454 69 815 454 18 850 173 88 665 627 

Japánkeserűfű írtás db 1 315 100 315 100 85 077 400 177 

Cserje és fa telepítés db 1 6 205 118 6 205 118 1 675 382 7 880 500 

Inert hulladék felszámolása db 1 10 062 301 10 062 301 2 716 821 12 779 122 

Natura 2000 fenntartási terv készítése db 1 13 080 000 13 080 000 3 531 600 16 611 600 

Eszköz beszerzés  db 33 489 302 16 146 957 4 359 678 20 506 635 
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Tevékenység Mértékegység 
Becsült 

mennyiség 
Egységár 

Nettó költ-
ség (Ft) 

ÁFA (Ft) 
Bruttó költ-

ség (Ft) 

Itató és monitoring kutak kivitelezése (9 db itató, 6 db monitoring, 1 db 
Hídi-major kút) 

db 1 14 646 120 14 646 120 3 954 452 18 600 572 

Itatóvályúk beszerzése db 16 344 000 5 504 000 1 486 080 6 990 080 

Etetőkeretek beszerzése db 100 58 000 5 800 000 1 566 000 7 366 000 

Mobil karámelemek beszerzése db 40 16 000 640 000 172 800 812 800 

Fagymentes itatók beszerzése db 7 172 200 1 205 400 325 458 1 530 858 

Hídi-major felújítása db 1 54 444 000 54 444 000 14 699 880 69 143 880 

Vadháló építése fm 3625 690 2 500 000 675 000 3 175 000 

Villanypásztor rendszerek kivitelezése fm 52 000 939 48 804 000 13 177 080 61 981 080 

Mezőgazdasági eszközbeszerzés db 15 9 104 684 136 570 255 36 873 969 173 444 223 

Vizes rekonstrukciók rekonstrukció 1 71 539 985 71 539 985 19 315 796 90 855 781 

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei db 1 14 877 837 14 877 837 0 14 877 837 

Ingatlannyilvántartási ügyintézés és egyéb hatósági díjak, földmérői költ-
ségek 

db 1 12 000 000 12 000 000 0 12 000 000 

A kezeléshez szükséges mezőgazdasági utak felújítása fm 3467 10 026 34 761 096 9 385 496 44 146 592 

Gépjármű beszerzés db 2 8 422 918 16 845 835 4 548 375 21 394 210 

Fajmegőrzési tevékenységek db 1 10 640 636 10 640 636 2 872 972 13 513 606 

Itató és monitoring kutak üzemelésének tervezése db 1 900 000 900 000 243 000 1 143 000 

Üzemelési engedélyezési eljárások hatósági díjai db 1 1 063 200 1 063 200 0 1 063 200 

Projekt megvalósítás: 
      

699 767 282 174 623 268 874 390 546 

Mindösszesen: 
      

741 113 867 183 331 764 924 445 627 
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A projekt beruházási költségei évenkénti bontásban (Ft) 

Költségelem 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 

1. Projektelőkészítés költségei 0 29 539 353 20 515 727 0 0 50 055 080 

Vízügyi beavatkozások tervezése 0 6 350 000 0 0 0 6 350 000 

Megvalósíthatósági Tanulmány 0 0 8 890 000 0 0 8 890 000 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 0 381 000 6 858 000 0 0 7 239 000 

Kutak létesítésének tervezése  0 1 599 353 799 677 0 0 2 399 030 

Lidar parti zónára 0 5 245 100 0 0 0 5 245 100 

Gyeprekonstrúkciók és egyéb élőhelyfejlesztési beavatkozások 
bevatkozási tervének elkészítése és költségbecslése 

0 3 000 000 0 0 0 3 000 000 

Alapállapot felmérés 0 7 635 000 400 000 0 0 8 035 000 

Hídi-major és Hidegségi pallósor tervezése 0 0 2 686 050 0 0 2 686 050 

Útfelújítási tervek elkészítése, engedélyezési eljárás lefolytatása, köz-
beszerzési dokuemntáció műszaki mellékletének összeállítása 

0 4 953 000 0 0 0 4 953 000 

Létesítési engedélyezési eljárások hatósági díjai 0 375 900 882 000 0 0 1 257 900 

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 0 0 233 330 664 463 421 859 83 782 881 780 535 404 

Eszköz beszerzés  0 0 10 253 318 10 253 318 0 20 506 636 

Inert hulladék felszámolása 0 0 6 389 561 6 389 561 0 12 779 122 

Gyepek helyreállítása és állapotjavítása 0 0 79 842 631 79 842 631 79 842 631 239 527 893 

Japánkeserűfű írtás 0 0 200 088 200 089 0 400 177 

Cserje és fa telepítés 0 0 0 3 940 250 3 940 250 7 880 500 

Itatóvályúk beszerzése 0 0 0 6 990 080 0 6 990 080 

Etetőkeretek beszerzése 0 0 0 7 366 000 0 7 366 000 

Villanypásztor rendszerek kivitelezése 0 0 0 61 981 080 0 61 981 080 

Vadhálós kerítés építése  0 0 0 3 175 000 0 3 175 000 

Mobil karámelem beszerzése 0 0 0 812 800 0 812 800 

Fagymentes itató beszerzése 0 0 0 1 530 858 0 1 530 858 

Itató és monitoring kutak kivitelezése 0 0 0 18 600 572 0 18 600 572 

Mezőgazdasági eszközbeszerzés 0 0 0 173 444 223 0 173 444 223 

Vízépítési rekonstrukciós munkák 0 0 45 427 890 45 427 891 0 90 855 781 
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Költségelem 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 

Gépjármű beszerzés 0 0 0 21 394 210 0 21 394 210 

Hídi-major felújítása 0 0 69 143 880 0 0 69 143 880 

A kezeléshez szükséges mezőgazdasági utak felújítása 0 0 22 073 296 22 073 296 0 44 146 592 

3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 0 6 884 850 13 013 133 18 141 339 15 864 584 53 903 906 

Kötelező nyilvánossági elemek 0 1 263 650 0 0 1 339 850 2 603 500 

Műszaki ellenőri tevékenység 0 0 2 323 000 2 323 000 2 323 000 6 969 000 

Natura 2000 fenntartási terv készítése  0 0 5 537 200 5 537 200 5 537 200 16 611 600 

Fajmegőrzési tevékenységek 0 4 910 000 1 390 000 4 843 606 2 370 000 13 513 606 

Itató és monitoring kutak üzemelésének tervezése 0 0 0 1 143 000 0 1 143 000 

Ingatlannyilvántartási ügyintézés 0 711 200 3 762 933 3 762 933 3 762 934 12 000 000 

Üzemelési engedélyezési eljárások hatósági díjai 0 0 0 531 600 531 600 1 063 200 

4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 0 405 967 4 961 784 4 961 784 4 548 302 14 877 837 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 0 405 967 4 961 784 4 961 784 4 548 302 
14 877 837 

5. Projektmenedzsment költség 406 400 4 782 400 5 391 840 5 391 840 4 922 020 20 894 500 

Projekt menedzsment 406 400 4 782 400 5 391 840 5 391 840 4 922 020 20 894 500 

6. Általános (rezsi) költség 0 1 044 725 1 044 725 1 044 725 1 044 725 4 178 900 

Egyéb általános (rezsi) költség 0 1 044 725 1 044 725 1 044 725 1 044 725 4 178 900 

Mindösszesen (1+2+3+4+5+6): 406 400 42 657 295 278 257 873 492 961 547 110 162 512 924 445 627 

 

A fenti táblázatokban feltüntetett költségek közül a kivitelezési költségek a felújítási tervdokumentáció, illetve az ennek részét képező tervezői költségvetés 
alapján kerültek meghatározásra, az eszközbeszerzésre, illetve szolgáltatások beszerzésére irányuló költségelemek pedig a projektfejlesztés időszakában 
bekért indikatív árajánlatok alapján kerültek meghatározásra. 
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6.3.1.2. Működési költségek becslése 

Működési költségek becslése (Ft) 

Megnevezés Jelenérték 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Területkezelés - személyi költségek 14 392 279 0 0 800 000 1 600 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 

Területkezelés - dologi költségek 2 736 339 0 0 200 000 400 000 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Állattenyésztés - személyi költségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Állattenyésztés - dologi költségek 2 035 031 0 0 0 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 

Üzemeltetési költségek 19 163 649 0 0 1 000 000 2 340 000 3 340 000 3 140 000 3 140 000 3 140 000 3 140 000 3 140 000 3 140 000 

Csatornák és vízkormányzó műtár-
gyak karbantartása 

-786 666 0 0 0 -80 000 -140 000 -140 000 -140 000 -140 000 -140 000 -140 000 -140 000 

Utak karbantartása -513 041 0 0 0 -60 000 -90 000 -90 000 -90 000 -90 000 -90 000 -90 000 -90 000 

Területkezelés - karbantartási költ-
ségek 

-1 197 077 0 0 0 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

Állattenyésztés - karbantartási költ-
ségek 

1 197 077 0 0 0 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Karbantartási költségek -1 299 706 0 0 0 -140 000 -230 000 -230 000 -230 000 -230 000 -230 000 -230 000 -230 000 

Hídi-major pótlási költségei 897 808 0 0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

Mezőgazdasági gépek és terepjárók 
alkatrész költségei 

-11 671 502 0 0 0 -1 950 000 -1 950 000 -1 950 000 -1 950 000 -1 950 000 -1 950 000 -1 950 000 -1 950 000 

Pótlási költségek -10 773 694 0 0 0 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 

Működési költségek összesen 7 090 249 0 0 1 000 000 400 000 1 310 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 

A fenti táblázat a fejlesztési különbözet módszer alkalmazása mellett ismerteti a projekttel kapcsolatos működési költségeket, amely részben üzemeltetési, 
részben karbantartási, részben pedig pótlási költségekből áll. 

A 2016-2017. évi költségek nulla értékei arra utalnak, hogy e két évben még nem érezhetők a tervezett fejlesztések hatásai, ugyanis azok várhatóan csak 2019-
ban fognak jelentkezni. Így a projekt nélküli esetben jelentkező működési költségek és a fejlesztés megvalósulására vonatkozó eset költségei megegyeznek a 
vizsgált időszak első két év esetében. 

A 2019. év elejére várhatóan már részben megvalósulnak a projekt keretében tervezett fejlesztések (pl. mezőgazdasági géppark fejlesztése, Hídi-major felújí-
tása, gyeprekonstrukciók stb.) így már érzékelhető a fejlesztések hatása a működési költségekre vonatkozóan. 
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Az FHNPI működési költségei nem álltak rendelkezésre olyan területi bontásban, amely alapján a pro-
jekt célterületére (Fertő-táj) vonatkozó adatok kinyerhetők lettek volna, ezért az Igazgatóság teljes mű-
ködési területére vonatkozó adatokból kiindulva arányosítással élve kerültek megbecslésre a projekt 
célterületére szűkített adatok. A számítások alapján tehát a teljes működési költésgek 46%-át vettük 
figyelembe. Az állattenyésztéssel kapcsolatos működési költségek arányosításánál a Fertő-táj területén 
található telephelyeken (Sarród, Hídi-major) tartott állatállomány és az Igazgatóság további működési 
területén található telephelyeken (Osli-Hany és Fehértó) tartott állatállomány egymáshoz viszonyított 
értéke képezte az arányosítás alapját, az állategység számítás szabályait figyelembe véve (az arányo-
sítás révén adódott, hogy az állattenyésztéssel kapcsolatos költségek 63%-a feleltethető meg a Fertő-
táj területén végzett állattartás költségeiként).Az alábbiakban az egyes költségnemek bontásában is-
mertetjük a működési költségek várható alakulását a fejlesztési különbözet elvének következetes érvé-
nyesítése mellett. 

A projekt keretében megvalósítani tervezett gyeprekonstrukciók hatására mindösszesen 317,15 ha te-
rületen jönnek létre gyepek korábban elcserjésedett, inert hulladékokkal szennyezett, illetve különböző 
özönnövény fajokkal sújtott területeken. A gyepek 2018-ban kezdődő helyreállítását követően ezen te-
rületek alkalmassá válnak arra, hogy azokon a természetvédelmi érdekekkel és elvárásokkal össze-
egyeztethető, ugyanakkor a gazdasági érdekeket is szem előtt tartó gyepgazdálkodás, takarmányter-
melés, területkezelés valósulhasson meg. A gyepgazdálkodásba bevonható terület növekedése érte-
lemszerűen maga után vonja a területkezeléssel kapcsolatos üzemeltetési költségek megnövekedését 
(pl. kaszálással, szárzúzással kapcsolatos többletköltségek), amely várhatóan mind a személyi költsé-
gek, mind a dologi költségek vonatkozásában érzékelhető lesz (2019-től 1 millió Ft, 2019-től 2 millió Ft, 
majd 2020-tól 3 millió Ft összegű költségnövekedéssel kalkuláltunk). 

Az állattartással kapcsolatos dologi költségek kismértékű növekedése várható a projekt nélküli esethez 
viszonyítva a következő megfontolások alapján. A Hídi-major felújítása a rezsiköltségek csökkenését 
eredményezi (2019. évtől évi kb. 200 000 Ft), mert a rekonstrukciós munkák hatékonyabb üzemeltetést 
tesznek lehetővé. A beszerzésre kerülő mezőgazdasági gépek és terepjárók üzemeltetési költségekre 
gyakorolt hatása kettős, ugyanis egyrészt csökken a mezőgazdasági géppark és a gépkocsi állomány 
átlagos fogyasztása, pl. a meglévő gépjárműveknél lényegesen kisebb fogyasztású új terepjárók szol-
gálatba állítása által, ugyanakkor az új gépek beszerzése nem vonja maga után ugyanennyi eszköz 
forgalomból és üzemeltetésből való kivonását, ugyanis a fejlesztés keretében megnövekedett kapaci-
tások kiszolgálása is fontos szempont, így várhatóan az üzemben tartott géppark növekedésének ered-
ményeként az üzemeltetési költségek összességében növekedni fognak (2019-től várhatóan kb. évi 
500 000 Ft-tal). A fenti táblázatban az itt felsorolt, egymással ellentétes előjelű hatások eredője került 
feltüntetésre. 

Az FHNPI vagyonkezelésében álló csatornák és vízkormányzó műtárgyaik éves karbantartási költsége 
2015-ben összesen kb. 300 000 Ft volt, az Igazgatóság kezelésében álló utak karbantartási költsége 
kb. 200 000 Ft volt.  

A tervezett vízépítési rekonstrukciós munkák, amelyek részben a csatornák rekonstrukciójára, részben 
a vízkormányzó műtárgyak felújítására, vagy új műtárgyak létesítésére irányulnak, lehetővé teszik a 
karbantartási költségek csökkentését (2019-től évi 80 eFt, 2020-tól évi 140 eFt összeggel). Mindez a 
tervezett útfelújításokra is igaz, a projekt keretében felújítani tervezett útszakaszoknak köszönhetően a 
fenntartási időszak egész időintervalluma alatt csökkentett összegű útkarbantartási költségekkel szá-
moltunk (2020-tól évi 90 eFt összeggel). 

A karbantartási költségek további tételei a területkezeléssel és állattartással kapcsolatos géppark és az 
ezt a célt szolgáló épületállomány költségeit foglalja magában. Az FHNPI gépparkkal kapcsolatos kar-
bantartási költségei csökkentésének indoka a rossz műszaki állapotú, jellemzően a 2000-es évek eleje 
óta üzemelő mezőgazdasági gépek forgalomból való kivonása, amellyel jelentős mértékben csökkent-
hetőek a mezőgazdasági géppark szerviz költségei. Ezt a hatást erősíti továbbá, hogy a vizsgált időszak 
során várhatóan érvényben lesz az új gépekre vonatkozó garancia, amely a projekt keretében beszer-
zett géppark karbantartási (főként szerviz-) költségeinek minimalizálását teszi lehetővé a projekt fenn-
tartási időszaka során. Az FHNPI állattenyésztéssel kapcsolatos karbantartási költségeinek éves szin-
ten 200 000 Ft összeggel kalkulált megnövekedett mértéke a projekt keretében létrehozott állattartási 
infrastruktúra többlet volumenével támasztható alá, tekintettel arra, hogy a projekt keretében 100 etető-
keret, 16 itatóvályú, 52 000 fm villanypásztor rendszer, 3 625 fm vadhálós kerítés, 9 itatókút, 6 monitor-
ing kút és 1 ivóvíz kút létesül. 
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A pótlási költségek terén összességében a költségszint csökkenése várható, ugyanis a karbantartási 
költségeknek minősülő szerviz költségek mellett a rossz műszaki állapotban lévő mezőgazdasági gépek 
és terepjárók kivonásával az üzemben maradó flotta autóalkatrész pótlási igénye is jelentős mértékben 
csökkenhet. 

6.3.1.3. Maradványérték becslése 

A maradványérték becslése nem releváns, mivel a projekt nem nettó bevétel termelő. 

 



 

Megvalósíthatósági tanulmány 

A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése 

 

 172 

6.3.1.4. A pénzügyi költségek összegzése 

A költségek becslésének eredményei az alábbi táblázatban foglalhatók össze. 

A pénzügyi költségek összegzése (Ft) 

Megnevezés Jelenérték 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Beruházási költségek 799 131 223 406 400 42 657 295 278 257 873 492 961 547 110 162 512 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési költségek 19 163 649 0 0 1 000 000 2 340 000 3 340 000 3 140 000 3 140 000 3 140 000 3 140 000 3 140 000 3 140 000 

Karbantartási költsé-
gek 

-1 299 706 0 0 0 -140 000 -230 000 -230 000 -230 000 -230 000 -230 000 -230 000 -230 000 

Pótlási költségek -10 773 694 0 0 0 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 

Működési költségek 
összesen 

7 090 249 0 0 1 000 000 400 000 1 310 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Összes költség 806 221 472 406 400 42 657 295 279 257 873 493 361 547 111 472 512 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 

6.3.2. A fejlesztés pénzügyi bevételei 

Működési bevételek becslése (Ft) 

Megnevezés Jelenérték 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Területkezelés - bevételek 3 543 292 0 0 350 000 420 000 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 

Állattenyésztés - bevételek 3 351 816 0 0 0 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 

Bevételek összesen 6 895 108 0 0 350 000 980 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 

A fenti táblázat a fejlesztési különbözet módszer alkalmazása mellett ismerteti a projekttel kapcsolatos működési bevételeket. 
A területkezelésből adódó többletbevételek a gyeprekonstrukciós tevékenységekből adódó, megnövekedett volumenű gyepgazdálkodás (széna értékesítés) 
eredményét tükrözik. A feltüntetett állattenyésztési tevékenységből származó többlet árbevétel (pl. hús, élőállat, tenyészállat értékesítés) a fejlesztéssel érintett 
állattartói infrastruktúra fejlesztés becsült bevételnövelő hatását tükrözi. 

A fenti táblázatban feltüntetett működési bevételek ellenére a projekt nem termel nettó bevételt, amelyet a működési költségek és a működési bevételek össze-
vetéséből adódó működési eredmény negatív jelenértékével is alátámasztható. 
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Működési eredmény becslése (Ft) 

Megnevezés Jelenérték 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Működési bevételek összesen 6 895 108 0 0 350 000 980 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 

Működési költségek összesen 7 090 249 0 0 1 000 000 400 000 1 310 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 

Működési eredmény -195 141 0 0 -650 000 580 000 -190 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

A működési eredmény jelenértéke a bevételek és költségek összevetése révén negatív értékként adódik, azaz a projektgazda nem végez nettó bevételtermelő 
tevékenységet. 
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6.3.3. A projekt pénzügyi teljesítménymutatói 

A projekt pénzügyi teljesítménymutatóinak meghatározása nem releváns, mivel a projekt nem nettó 
bevétel termelő. 

6.3.4. A megítélhető támogatási összeg meghatározás 

A támogatás számítása nem nettó bevételt termelő nem nagyprojektnél és 1 millió EUR alatti projektnél 

Megnevezés Ft 

Teljes pénzügyi beruházási költség (ICT) 924 445 627 

Elszámolható pénzügyi beruházási költség (ICE) 835 780 000 

A támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási arány (R) 100 % 

A támogatás összege (ICE*R) 835 780 000 

6.3.5. A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata 

A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálat célja a projekt hosszú távú pénzügyi egyensúlyának bemutatása. 

6.3.5.1. A beruházás finanszírozása 

A projekt teljes beruházási költségének elemei 
 

Megnevezés Ft 

A projekt teljes beruházási költsége 924 445 627 

A projekt elszámolható összköltsége 835 780 000 

Európai Unió SA forrása 710 413 000 

Egyéb támogatás (állami költségvetés) 125 367 000 

Saját forrás 88 665 627 

Önerő 88 665 627 

Idegen forrás 0 

 

6.3.5.2. A működés fenntarthatósága 

A projektberuházás során létrehozott/beszerzett vagyontárgyak, eszközök a támogatásban része-
sülő tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerülnek, a vagyontárgyak, eszközök a projekt fenntar-
tási időszakában nem kerülnek elidegenítésre. A projekt keretében létrehozott/beszerzett vagyon-
tárgyak és eszközök fenntartásáért a támogatásban részesülő felel. Az alábbiakban a működés 
fenntarthatóságát ismertetjük az egyes projektelemek bontásában.  

Többfunkciójú csatornák rekonstrukciója, meder rekonstrukciók  

A jókarba helyezett csatornák és vízkormányzó műtárgyak, meder rekonstrukciók kezelése a rendes 
fenntartási költségeken felül, nem ró többlet terhet a tulajdonosokra, vagyonkezelőkre a projekt fenntar-
tási időszakában. 

Az FHNPI vagyonkezelésében álló csatornák és műtárgyak fenntartásáért az FHNPI felel. A meder és 
műtárgy felújításra irányuló beavatkozások egy része az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, valamint 
a Magyar Közút Zrt. vagyonkezelésében álló területeken valósul meg. Az FHNPI és az ÉDUVÍZIG, 
illevte az FHNPI és a Magyar Közút Zrt. között együttműködési megállapodás jött létre, amely a 2. 
számú melléklet keretében csatolásra került, amely szabályozza a rekonstrukcióval érintett medrek és 
műtárgyak fenntartását is. Ennek értelmében a fenntartási időszakban a szükséges karbantartási és 



 

Megvalósíthatósági tanulmány 

A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése 

 

 175 

fenntartási feladatokat a vagyonkezelő végzi el, az ezzel kapcsolatos fenntartási költségek ugyancsak 
a vagyonkezelőt terhelik. 

A vízügyi beavatkozásokkal érintett, önkormányzati tulajdonban álló csatornaszakaszok felújítása és 
fenntartása tárgyában ugyancsak együttműködési megállapodások köttettek az érintett önkormányza-
tok (Sopron MJV Önkormányzata, illetve Fertőszéplaki Önkormányzat) valamint az FHNPI között. E 
megállapodások rögzítik (ld. 2. számú melléklet), hogy az érintett ingatlanokkal kapcsolatos fenntartási 
feladatok, és az ezekkel kapcsolatos költségek az Igazgatóságot terhelik. 

Gyeprekonstrukciók 

A projekt keretében megvalósítani tervezett gyeprekonstrukciók hatására mindösszesen 317,15 ha te-
rületen jönnek létre gyepek korábban elcserjésedett, inert hulladékokkal szennyezett, illetve különböző 
özönnövény fajokkal sújtott területeken. A gyepek 2018-2020-ban megvalósítani tervezett helyreállítá-
sát követően ezen területek alkalmassá válnak arra, hogy azokon a természetvédelmi érdekekkel és 
elvárásokkal összeegyeztethető, ugyanakkor a gazdasági érdekeket is szem előtt tartó gyepgazdálko-
dás, takarmánytermelés, területkezelés valósulhasson meg. 

Az FHNPI vagyonkezelésében álló területek fenntartásáért az FHNPI felel. A gyeprekonstrukciót célzó 
beavatkozások egy része ugyanakkor az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében álló 
területeken valósul meg. Az FHNPI és az ÉDUVÍZIG között együttműködési megállapodás jött létre, 
amely a 2. számú melléklet keretében csatolásra került, amely szabályozza a rekonstrukcióval érintett 
területek fenntartását is. Ennek értelmében a fenntartási időszakban a szükséges karbantartási és fenn-
tartási feladatokat a vagyonkezelő végzi el, az ezzel kapcsolatos fenntartási költségek ugyancsak a 
vagyonkezelőt terhelik. 

Fajmegőrzési tevékenységek 

A veszélyeztetett lápi póc megőrzése érdekében kialakított természetszerű ívatótó a jövőben rendsze-
res kezelést nem igényel. A terület a Magyar Állam tulajdonában és az FHNPI kezelésében van. 
Ennek értelmében a fenntartási időszakban a szükséges eseti karbantartási és fenntartási feladatokat 
a vagyonkezelő végzi el, az ezzel kapcsolatos fenntartási költségek ugyancsak a vagyonkezelőt terhe-
lik. 

A törpeszender állományait tápnövény előfordulási hálózatának sűrűbbé tételével, abundanciájuk nö-
velésével (mesterséges területek bevonásával: rézsűk, bánya területek) próbáljuk megerősíteni. A táp-
növény megléte azonban még nem garancia a törpeszender terjedésére, de a lehetősége adott lesz. A 
tevékenység utókezelést nem igényel, a tápnövény és a törpeszender projektidőszak utáni rendszeres 
vizsgálatát az FHNPI az alaptevékenysége keretében végzi. 

A korábbi intenzív használat miatt eltűnt vagy megritkult mocsárréti karakterfajok (pl. Serratula tinctoria, 
Cirsium canum, Salvia pratensis, Carex flacca, Carex tomentosa, Thalictum lucidum) sikeres megtele-
pítse esetén az érintett gyepek nem igényelnek különleges kezelést, a hagyományos, extenzív gyep-
használat elégséges az eredmények hosszú távú fenntartásához.  

A karcsú pásztorbotmoha sikeres visszatelepítése esetén a lelőhely különleges kezelést nem igé-
nyel. A fokozottan védett kistómalmi láprét a Magyar Állam tulajdonában és az FHNPI kezelésében 
van. Ennek értelmében a fenntartási időszakban a szükséges karbantartási és fenntartási feladatokat 
a vagyonkezelő végzi el, az ezzel kapcsolatos fenntartási költségek ugyancsak a vagyonkezelőt terhe-
lik. 

Mezőgazdasági utak állapotának javítása 

A felújított földutak révén csökken az útviszonyok miatti meghibásodások száma, így mérsékelhetők 
a szállítási és közlekedési költségek. 

Az FHNPI vagyonkezelésében álló területek fenntartásáért az FHNPI felel. Az útfelújítást célzó beavat-
kozások egy része ugyanakkor az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében álló terü-
leteken valósul meg. Az FHNPI és az ÉDUVÍZIG között együttműködési megállapodás jött létre, amely 
a 2. számú melléklet keretében csatolásra került. Tekintettel arra, hogy a felújítással érintett útsza-
kaszok között önkormányzati tulajdonban álló utak is megtalálhatók, így az ezek felújítása és fenn-
tartása tárgyában ugyancsak létrejött együttműködési megállapodás, amelyet  a 2. számú melléklet 
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tartalmaz. A Sopron MJV Önkormányzata, valamint az FHNPI között létrejött megállapodások ér-
telmében a fenntartási időszakban az utak karbantartásával kapcsolatos feladatokért, illetve az ez-
zel kapcsolatos fenntartási költségek viseléséért az Igazgatóság felel.  

Állattartási infrastruktúra fejlesztése és az élőhelykezeléshez szükséges mezőgazdasági eszköz-
beszerzés 

„A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása” elnevezésű specifikus célkitű-
zéséhez illeszkedő projektelemek célterületén található ingatlanok kivétel nélkül a Magyar Állam 
tulajdonában és a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében állnak. Így a felújí-
tott és korszerűsített Hídi-major, illetve a fejlesztéssel érintett állattartási és legeltetési infrastruk-
túra fenntartásáért az FHNPI felel. 

Összességében megállapítható, hogy a projektgazda rendelkezik, illetve a projekt melóvalósítása 
révén rendelkezni fog (pl. az élőhelykezeléshez szükséges mezőgazdasági eszközbeszerzés által) 
a projekt keretében létrehozott/beszerzett vagyontárgyak, eszközök karbantartásához és fenntar-
tásához szükséges szervezeti háttérrel, beleértve a szükséges humán kapacitásokat és az eszköz-
állományt egyaránt, azzal együtt, hogy a projekt keretében beszerezni tervezett mezőgazdasági 
géppark korszerűsítése az ökológiai igényeket is figyelembe vevő, hatékony területkezelés előfel-
tétele. 
 



 

Megvalósíthatósági tanulmány 

A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése 

 

 177 

6.3.5.3. A projekt összevont pénzáram kimutatása 

A projekt összevont pénzáram kimutatása (Ft) 

Megnevezés Jelenérték 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Pénzügyi beruházási költség  799 131 223 406 400 42 657 295 278 257 873 492 961 547 110 162 512 0 0 0 0 0 0 

2. Pénzügyi működési (üzemel-
tetési és fenntartási, véd. és 
helyreáll.) költség 

17 863 943 0 0 1 000 000 2 200 000 3 110 000 2 910 000 2 910 000 2 910 000 2 910 000 2 910 000 2 910 000 

3. Pénzügyi pótlási költség -10 773 694 0 0 0 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 

4. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Kiadási pénzáram 
(1+2+3+4+5) 

806 221 472 406 400 42 657 295 279 257 873 493 361 547 111 472 512 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 

7. Pénzügyi bevétel 6 895 108 0 0 350 000 980 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 

8. EU támogatás 614 112 062 312 308 32 781 048 213 834 113 378 828 437 84 657 094 0 0 0 0 0 0 

9.Nemzeti hozzájárulás (10+11) 185 578 142 55 113 5 784 891 79 080 432 114 172 704 14 939 487 0 0 0 0 0 0 

10. Központi költségvetés hoz-
zájárulása 

108 372 717 55 113 5 784 891 37 735 432 66 852 077 14 939 487 0 0 0 0 0 0 

11. Saját forrás (12+13) 77 205 425 0 0 41 345 000 47 320 627 0 0 0 0 0 0 0 

12. Önerő (készpénz, munkaerő 
hozzájárulás) 

77 205 425 0 0 41 345 000 47 320 627 0 0 0 0 0 0 0 

13. Idegen forrás (14+15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

16. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Bevételi pénzáram 
(7+8+9+16) 

806 585 311 367 421 38 565 939 293 264 544 493 981 141 100 716 582 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 

18. Nettó összes pénzügyi 
pénzáram (17-6) 

363 839 -38 979 -4 091 356 14 006 671 619 594 -10 755 930 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

19. Nettó halmozott pénzügyi 
pénzáram 

12 707 717 -38 979 -4 130 334 9 876 337 10 495 931 -260 000 -250 000 -240 000 -230 000 -220 000 -210 000 -200 000 
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A projekt összevont pénzáram kimutatása alapján megállapítható, hogy teljesül a támogathatóság feltétele, ugyanis a nettó halmozott pénzügyi pénzáram nem 
negatív. Bár 2016. és 2017. években a kiadási pénzáram meghaladja a bevételi pénzáram összegét, ennek oka, hogy az önerő összegével 2018-ban és 2019-
ben kalkulálunk, mert ekkor realizálható a gyeprekonstrukciók kapcsán letermelhető faanyag értékesítése. Figyelembe véve az összeg nagyságát, a projekt 
önerőből történő előfinanszírozása nem jelenthet likviditási problémát a projektgazda számára. 
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6.3.6. A fejlesztés közgazdasági költség-haszon elemzése 

Figyelembe véve, hogy a tárgyi projekt nem nettó bevételt termelő, így az Megvalósíthatósági Tanul-
mány Útmutató vonatkozó előírásai alapján a részletes közgazdasági költség-haszon elemzés elhagy-
ható. Ennek ellenére a fejezetben bemutatásra kerülnek a projekt megvalósításából adódó becsült 
externális hasznok.  

A védett és Natura 2000 területeinken, az őrszolgálat által is megőrzött nemzeti vagyon (védett és fo-
kozottan védett értékek) mintegy 5000 milliárd forintnyi értéket képvisel a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 
a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint 
az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről 
alapján. 

Használónál jelentkező hasznok becslése 

Mivel a projekt valamennyi projektelemet illetően nem bevételtermelő így a használónál közvetlenül 
nem jelentkeznek számszerűsíthető hasznok. 

Az externális hasznok becslése 

Hatás Haszon 

1. A használattal nem összefüggő externális 
hatások: 

 

1.1. védett értékben okozott kár (általában 
védett élőlények állomány-csökkenésé-
nek) elkerülése az élőhelyek jobb vé-
dettségi állapotba való kerülése révén 

1 000 000 elpusztuló védett egyed, egyedenként 
átlagosan 2 000 Ft eszmei értékkel – 2 milliárd Ft 

1.2. biodiverzitás növekedése a védett ter-
mészeti értékek megfelelő jó karban tar-
tása révén 

400 millió Ft eszmei érték 

1.3. tájképi érték növekedése a védett ter-
mészeti tájak jó karban tartása révén 

900 millió Ft 

2. Használatra gyakorolt externális hatások  

2.1. a védett és Natura 2000 területek láto-
gatottságának növekedése (a védett 
természeti területek, mint turisztikai 
desztinációk jó karban tartása révén)  

3 millió Ft-nyi helyi idegenforgalmi adónövekmény 
a várhatóan kis mértékben növekedő turistaforga-
lom szereplőinek befizetései után 

3. A használattal kapcsolatos másodlagos ha-
tások 

 

3.1. látogatottságának növekedése követ-
keztében a környezettudatosabb maga-
tartás elmélyülése a látogatókban (tár-
sadalomban) 

3 millió Ft-nyi megtakarítás a környezetvédelem-
mel kapcsolatos társadalmi költségekben  

3.2. Egyéb - Helyi foglalkoztatottság javu-
lása 

3 millió Ft (kb. 1 konkrét munkahely a térségben a 
fentebb bemutatott idegenforgalmi helyi adóbevé-
telekben keletkezett növekmény révén) 

A helyi foglalkoztatottság javulása, mint pozitív externália jelenik meg. Az externális hatások nem a 
kedvezményezettnél megjelenő hatások. A táblázatban feltüntetett értékek az Igazgatóság korábbi ter-
mészetvédelmi projektjeinek térségben megjelenő hatásai alapján kerültek meghatározásra. 
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6.3.7. Kockázatelemzés 

A projekt megvalósítása során felmerülő kockázatokat ökológiai, műszaki, jogi, társadalmi, pénzügyi-
gazdasági és intézményi kategóriák szerint vettük sorra. A jelen fejezetben ismertetjük az ismertetett 
kockázatok bekövetkezésének valószínűségét, illetve azok bekövetkezése esetén a hatás jellemzését, 
és annak bekövetkezésének valószínűségét. 

Az alább felsorolt kockázatok kevéssé számszerűsíthetők, mivel a projektelemek jellege sem üzleti, 
vagy termelési jellegű, ahol változó, de tervezhető számokra alapuló lenne a fenntartás. Ezen okok miatt 
a kockázatok mennyiségi értékelése valós számokra alapulóan nem releváns.  

Kocká-
zat tí-
pusa 

 

Kockázati tényező 
 

Bekövetkezési va-
lószínűség 

(kis-közepes-nagy) 
 

Bekövetkezés esetén 
felmerülő hatás 

 

Hatás be-
követke-
zésének 
valószí-
nűsége, 
ha a koc-
kázati té-

nyező 
már be-
követke-
zett (kis-
közepes-

nagy) 

Ökoló-
giai a 
megva-
lósítás 
idősza-
kában 

A nem megfelelően 
motivált, illetve a nem 
megfelelően ellenőr-
zött, elszámoltatott vál-
lalkozók kiválasztása, 
így a munka nem kellő 
gondossággal történő 
elvégzése.  

Nem releváns, mivel 
a közbeszerzési eljá-

rás során ezt a 
szempontot érvénye-

sítjük. 

- - 

A kivitelezések során 
védett fajok élőhelyé-
nek veszélyeztetése. 

Kicsi A tervezett beavatkozá-
sok a kitűzött 

élőhelyfejlesztési célok-
kal ellentétes hatást ér-

nek el. 

Nagy 

Ökoló-
giai a 
fenntar-
tás idő-
szaká-
ban 

A tervezettnél kisebb a 
fajlagos papír, áram és 
vízhasználat csökke-
nése, és az útiköltség 
csökkenése. 

Kicsi Az FHNPI, mint intéz-
mény kevéssé tudja 

magát példaképül állí-
tani, így kisebb lesz az 
elérhető externális köz-
gazdasági eredmény. 

Közepes 

Műszaki 
kockáza-
tok a ki-
vitelezés 
idején 

A kivitelezés előre nem 
látható - pl. talajmecha-
nikai, terület megköze-
líthetőségi stb. - kocká-
zatai. 

Közepes A teljes projekt megva-
lósítási időszaka csú-
szik, akár az eredeti 
csúszás mértékének 

többszörösével (termé-
szetvédelmi szempon-

tok miatt). 

Közepes 

Az építési alapanyagok 
és szolgáltatások árnö-
vekedése. 

Közepes A bekerülési költségek 
növekednek. 

Kicsi 

Kivitelezők 
mnunkaerőforrás hiá-
nya 

Közepes A projekt végrehajtása 
időben kitolódhat 

Közepes 
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Kocká-
zat tí-
pusa 

 

Kockázati tényező 
 

Bekövetkezési va-
lószínűség 

(kis-közepes-nagy) 
 

Bekövetkezés esetén 
felmerülő hatás 

 

Hatás be-
követke-
zésének 
valószí-
nűsége, 
ha a koc-
kázati té-

nyező 
már be-
követke-
zett (kis-
közepes-

nagy) 

Ütemtervben meghatá-
rozott időpontok csú-
szása lebonyolítási 
okok miatt. 

Kicsi, mert a projekt 
ütemterve jól átgon-
dolt, tartalékidők ke-

rültek beépítésre. 

A teljes projekt megva-
lósítási időszaka csú-

szik. 

Kicsi 

Műszaki 
kockáza-
tok a 
fenntar-
tási köte-
lezettség 
idősza-
kában 

Beszerzett gépjármű-
vek és mobil eszközök a 
vártnál gyorsabban 
amortizálódnak 
 

Kicsi, mert a garanci-
ális elemek súlyozot-

tan szerepelnek a 
beszerzési eljárások 

során 

A fenntartási költségek 
megugranak. 

Kicsi 

Jogi koc-
kázatok 
az előké-
szítés 
során 

Az állami tulajdonú be-
avatkozási területek ke-
zelői viszonyában ked-
vezőtlen változás áll be 

Kicsi A projekt végrehajtása 
időben kitolódhat. 

Kicsi 

Jogi koc-
kázatok 
a fenn-
tartási 
kötele-
zettség 
során 

Az állami tulajdonú be-
avatkozási területek ke-
zelői viszonyában ked-
vezőtlen változás áll be 
a fenntartási időszak-
ban. 

Kicsi Egyeztetni kell az új ke-
zelővel a projekt ered-
ményeinek fenntartása 

végett. 

Kicsi 

Társa-
dalmi 
kockáza-
tok a 
megva-
lósítás 
idősza-
kában 

Társadalmi rétegek el-
lenállása a projektele-
mek kivitelezése során 
esetleg elszenvedett 
kényelmetlenségek mi-
att. 

Kicsi Ellenséges közegben a 
térségi lakosság visz-

szaél a hatóságoknál a 
jog adta lehetőségekkel 
a projekt lassítása érde-

kében. 

Kicsi 

Társa-
dalmi 
kockáza-
tok a 
fenntar-
tási köte-
lezettség 
idősza-
kában 

Engedély nélküli „ter-
mészetfotósok” zava-
rása a védett fajok fész-
kelését, életterét, ezál-
tal a fajok jelenlétét, 
szaporodását veszé-
lyezteti, a velük való 
konfliktus ellenérzést 
szül. 

Kicsi, mert a fejlesz-
tés révén a termé-
szetvédelmi őrszol-
gálat tagjai hatéko-
nyabban el tudják 
látni feladataikat. 

Elsősorban fészkelési 
időszakban okoznak je-

lentős kárt, de egyéb 
időszakban is zavaró 
hatással lehetnek az 

élőhelyet választó fajok, 
populációk számára (el-
sősorban madarak ese-

tén). 

Közepes 
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Kocká-
zat tí-
pusa 

 

Kockázati tényező 
 

Bekövetkezési va-
lószínűség 

(kis-közepes-nagy) 
 

Bekövetkezés esetén 
felmerülő hatás 

 

Hatás be-
követke-
zésének 
valószí-
nűsége, 
ha a koc-
kázati té-

nyező 
már be-
követke-
zett (kis-
közepes-

nagy) 

Lakossági túlzott érdek-
lődés a védett területek 
iránt, ami jelentős zava-
rással járhat. 
 

Kicsi, mert a fejlesz-
tés révén a termé-
szetvédelmi őrszol-
gálat tagjai hatéko-
nyabban el tudják 

látni feladataikat, il-
letve az FHNPI 

ökoturisztikai szerve-
zete megfelelő me-
derben végzi a vé-

dett területek bemu-
tatását. 

Szaporodási és mada-
rak vonulási időszaká-

ban, de egyéb időben is 
jelentős kárt okoznak.  

Közepes 

Pénz-
ügyi-
gazda-
sági 
fenntart-
hatósági 
kockáza-
tok a 
megva-
lósítás 
idősza-
kában 
 

A közbeszerzések so-
rán a betervezettnél 
csak drágább ajánlat-
tevő kerülne – akár az 
árak, akár a kedvezőbb 
árat adó ajánlattevők 
formai kiesése miatt – 
kiválasztásra. 

Kicsi, mert precíz 
előzetes tervezés 

történt a bekerülési 
költségek terén az 

előkészítési szakasz-
ban. 

A magasabb ajánlati ár 
miatt a kisebb támoga-
tási forrás elnyerésével 
azonos hatások jelen-
nek meg kockázati ha-

tásként. 

Közepes 

Likviditási problémák a 
projekt finanszírozásá-
ban (pl. késve jut hozzá 
a vállalkozó/szállító a 
pénzügyi ellentétele-
zéshez késedelmes 
szállítói finanszírozás 
miatt). 

Kicsi, mert ütőképes 
jó projektmenedzs-
ment szervezet idő-

ben és precízen 
végzi a projekt admi-

nisztrációját. 

Az FHNPI rossz hírne-
vének gerjesztése, 
esetleges perek. 

Kicsi 

Pénz-
ügyi- 
gazda-
sági 
fenntart-
hatósági 
kockáza-
tok a 
fenntar-
tási köte-
lezettség 
idősza-
kában 

A szervezet finanszíro-
zásában, költségeiben 
beálló változások miatt 
létszámcsökkentés 
vagy feladat többlet mi-
att a projektre fordítható 
belső kapacitások jelen-
tősen csökkennek. 

Kicsi Bekövetkezése esetén 
a belső szakmai felelő-
sök növekvő terhelése 
miatt idő- és költség-

igény. 

A kiemelt 
fontos-

sága miatt 
kicsi. 
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Kocká-
zat tí-
pusa 

 

Kockázati tényező 
 

Bekövetkezési va-
lószínűség 

(kis-közepes-nagy) 
 

Bekövetkezés esetén 
felmerülő hatás 

 

Hatás be-
követke-
zésének 
valószí-
nűsége, 
ha a koc-
kázati té-

nyező 
már be-
követke-
zett (kis-
közepes-

nagy) 

Intézmé-
nyi koc-
kázatok 
a megva-
lósítás 
idősza-
kában 

Esetleges intézményi 
átszervezések. 

Kicsi Csúszik a projekt vég-
rehajtása. 

Kicsi 

Intézmé-
nyi koc-
kázatok 
a fenn-
tartási 
kötele-
zettség 
idősza-
kában 

Esetleges intézményi 
átszervezések. 

Kicsi Kevesebb rá fordítható 
figyelem miatt az a terü-
letek felügyelete, és így 
a biodiverzitás is kedve-

zőtlen irányba változ-
hat. 

Kicsi 
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6.4. A fejlesztés tulajdonjogi helyzete 

A projekt beavatkozási- és célterülete által érintett ingatlanok felsorolását tartalmazó terület kimu-
tatási táblázatot a Megvalósíthatósági tanulmány 4. számú melléklete tartalmazza. A projekt kere-
tében megvalósítani tervezett tevékenységeket szemléltető áttekintő térképek, illetve helyszínraj-
zok az 5. számú melléklet keretében kerülnek csatolásra. A cél- és beavatkozási területekként érin-
tett helyrajzi számok tulajdoni lapjai a támogatási kérelem hiánypótlása részeként már benyújtásra 
kerültek. 

A projekt célterülete természetvédelmi oltalom alatt áll a 2/1990. (XI. 21.) KTM rendelettel létrejött 
Fertő-Hanság Nemzeti Park részeként, valamint az európai közösségi jelentőségű természetvé-
delmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. Rendelet alapján kijelölt HUFH 20002 
Fertő tó és HUFH20003 Fertőmelléki-dombsor kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeket 
(Natura 2000) érinti. A projekt célterülete így megfelel a Felhívás célterületek természetvédelmi 
státuszával kapcsolatos rendelkezéseinek. 

A projekt beavatkozási területe számos olyan ingatlant is érint, amely nem a konzorciumi tagok 
tulajdonában, vagy vagyonkezelésében áll. A projekt céljainak megvalósulása érdekében a követ-
kező szervezetekkel jöttek létre Együttműködési Megállapodások:  

 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, Árpád út 28-32.) 

 Fertőszéplak Község Önkormányzata (9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.) 

 Kapuvári Vízitársulat (9330 Kapuvár, Wesselényi u. 17.) 

 Hidegség Község Önkormányzata (9491 Hidegség, Petőfi Sándor u. 1.) 

 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.) 

 Heiner Sándor (9435 Sarród, Jókai u. 20.) 

 Molnár Ákos (9400 Sopron, Ibolya út 31) 

 Molnár Tibor Áron (9400 Sopron, Ibolya utca 31.) 

 Molnár Gellért (9491 Fertőhomok, Vasút utca 9.) 

 Horváth Marianna (9437 Hegykő, Nyárfa sor 11.) 

 Horváth Zsigmond Gyuláné Fodróczy Irén (9435 Sarród, Fõ utca 14.) 

 Dr. Szaiff Gyula (9330 Kapuvár, Földvári utca 12.) 

 Orbán László (9431 Fertőd, Petõfi Sándor utca 1.) 

 Tóth Gabriella (9491 Fertőhomok, Rózsa utca 7.) 

 Katona Géza (9437 Hegykő, Petõfi utca 26.) 

 Katona Árpád (9400 Sopron, Kazinczy tér 3.) 

 Katona István (9437 Hegykő, Petõfi utca 82.) 

 Németh Attila (9444 Fertőszentmiklós, Fertõdi út 21/b.) 

 Szabó Tamás (9437 Hegykő, Mezõ Imre utca 40.) 

 Szabó Péter (9437 Hegykő, Jókai utca 90.) 

Az Együttműködési Megállapodások magukban foglalják, hogy az érintett területek tulajdonosai 
hozzájárulnak ingatlanjaik FHNPI általi igénybevételéhez, azokat a projekt céljainak elérése érde-
kében a projekt előkészítés időszakától egészen a projekt fenntartás időszakának lezárásáig ren-
delkezésre bocsátják. 

Az Együttműködési Megállapodásokat a 2. számú melléklet tartalmazza. 

A következőkben az egyes projektelemek bontásában ismertetjük a fejlesztéssel érintett ingatlanok 
tulajdoni viszonyait, illetve hivatkozásként megjelöljük a projektdokumentációban szereplő azon 
tervdokumentumokat, amelyek tartalmazzák az érintett ingatlanok helyrajzi számainak és tulajdo-
nosainak tételes felsorolását, illetve azok térképi, vagy helyszínrajzi megjelenítését.  

A fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak ismertetése a projektelemek bontásában 

Vízkormányzással érintett beavatkozási területek 

Ingatlan hrsz. Műv.ág Védettség Tulajdonos/vagyonkezelő 

Fertőszéplak 0178/ kivett árok FV, N2000 Fertőszéplaki Önkormányzat 

Fertőszéplak 0184/ kivett saját használatú út FV, N2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 
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Vízkormányzással érintett beavatkozási területek 

Ingatlan hrsz. Műv.ág Védettség Tulajdonos/vagyonkezelő 

Fertőszéplak 0193/ kivett árok FV, N2000 Fertőszéplaki Önkormányzat 

Fertőszéplak 0196/ kivett árok FV, N2000 Fertőszéplaki Önkormányzat 

Fertőszéplak 
0200/2 

kivett árok FV, N2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 0206/ kivett árok FV, N2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hegykő 0161/2a nádas  FV, N2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 019/2 kivett árok V, N2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 019/4a rét  V, N2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 019/7 kivett tó V, N2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 032/6 kivett árok V, N2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0149/ kivett csatorna FV, N2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0150/ kivett saját használatú út FV, N2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0156/ kivett csatorna FV, N2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0159/ kivett csatorna FV, N2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0162/ kivett csatorna FV, N2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0423/b kivett csatorna FV, N2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0424/ kivett országos közút FV, N2000 Magyar Állam, VK Magyar Közút Zrt. 

Sarród 0429/ kivett csatorna FV, N2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01242/ kivett csatorna FV, N2000 Magyar Állam, VK: ÉduVizIg 

Sopron 01508/ kivett árok V, N2000 
Sopron Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 

Sopron 01510/ kivett árok V, N2000 
Sopron Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 

Sopron 01512/ kivett árok V, N2000 
Sopron Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 

Sopron 01517/2 kivett csatorna V, N2000 Magyar Állam, VK: ÉduVizIg 

 

Gyeprekonstrukcióval érintett beavatkozási területek 

Ingatlan hrsz. Műv.ág Védettség Tulajdonos/vagyonkezelő 

Fertőboz 047/10a rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőboz 052/ kivett sporttelep védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőboz 054/ legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőboz 056/a rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőboz 067/ rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőboz 069/ rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőhomok 0114/4 kivett csatorna védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőhomok 0114/5 
kivett saját használatú 
út 

védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőhomok 0130/ 
kivett saját használatú 
út 

védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőhomok 0131/2a nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőhomok 0131/2c nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőhomok 0132/ nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: ÉduVizIg 

Fertőhomok 0134/ nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: ÉduVizIg 

Fertőhomok 07/21 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőhomok 07/6 kivett árok védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 0218/c rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 0219/10 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 0219/15 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 
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Gyeprekonstrukcióval érintett beavatkozási területek 

Ingatlan hrsz. Műv.ág Védettség Tulajdonos/vagyonkezelő 

Fertőrákos 0219/6 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 0219/7 kivett vízfolyás védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 0219/8 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 0219/9 kivett vízfolyás védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 0220/ 
kivett saját használatú 
út 

védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 0221/5a legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 0221/5b kivett út és árok védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 0221/6a rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 0221/6b kivett út és árok védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 0225/2 legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 0226/ 
kivett saját használatú 
út 

védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 0229/1 legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 0229/2 kivett vízfolyás védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 0229/3 legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 0231/4 legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 0231/5a legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 06/ legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hegykő 0133/3 kivett csatorna védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hegykő 0144/2 legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hegykő 0152/ 
kivett saját használatú 
út 

védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hegykő 0153/2 legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hegykő 0160/ 
kivett saját használatú 
út 

védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hegykő 0161/2c nádas  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hegykő 050/15 legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hegykő 050/16 legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hegykő 050/3a kivett anyagbánya védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hegykő 050/5 kivett árok védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hegykő 051/ legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hegykő 096/6 kivett csatorna védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 0177/1 
kivett saját használatú 
út 

védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 0177/2a nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 0177/2b kivett csatorna védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 0177/2c nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 0177/2d nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 019/8a rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 019/8d nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 032/13 kivett út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 032/14 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 032/15 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 032/2 kivett árok védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 032/3 
kivett saját használatú 
út 

védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 041/1 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 041/13 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 
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Gyeprekonstrukcióval érintett beavatkozási területek 

Ingatlan hrsz. Műv.ág Védettség Tulajdonos/vagyonkezelő 

Hidegség 041/14 szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 041/15 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 041/17 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 041/21 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 044/12 
kivett saját használatú 
út 

védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01443/1 nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01443/3 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01443/4 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01444/ nádas  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01454/ 
kivett saját használatú 
út 

védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01455/ rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01457/ kivett csatorna védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: ÉduVizIg 

Sopron 01461/3 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01463/1 szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01463/10 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01463/11 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01463/12 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01463/13 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01463/14 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01463/15 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01463/16 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01463/17 kivett árok védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01463/3 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01463/4 kivett árok védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01463/5 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01463/7 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01463/8 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01463/9 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01467/ szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01468/ rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01470/1 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01470/2 
kivett saját használatú 
út 

védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01471/ rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01473/ rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01475/ rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01477/ rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01479/32 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01479/34 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01479/35 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01487/3 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01487/4 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01495/ szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01500/2 szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01502/1 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01502/2 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 



 

Megvalósíthatósági tanulmány 

A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése 

 

 188 

Gyeprekonstrukcióval érintett beavatkozási területek 

Ingatlan hrsz. Műv.ág Védettség Tulajdonos/vagyonkezelő 

Sopron 01504/ 
kivett saját használatú 
út 

védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01505/ rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01507/1 szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01507/2 szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01507/3 szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01507/6 nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01507/7 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01507/8 nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01507/9a nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01507/9b kivett út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01507/9c legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01507/9d rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01511/a nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01511/b rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01513/ rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01515/1 szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01515/2 szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01515/3 szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01515/4 szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01515/5 szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01515/6 szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01515/8a rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01515/8c rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01515/8f rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01523/4a rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01523/6 nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01526/45 kivett árok védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01526/46 nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01526/47 kivett árok védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01526/48 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01526/49 kivett árok védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01526/50 szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01533/15 legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01533/5 legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01559/122 legelő  
tervezett védett, nem 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 0194/ nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 0197/1a nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 0197/1f kivett árok védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 0197/2a nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 0199/2 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 0204/6 
kivett saját használatú 
út 

védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 0205/3 nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 0205/4a rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 0205/4b fásított terület  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 0207/1 szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 0207/2 szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 
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Gyeprekonstrukcióval érintett beavatkozási területek 

Ingatlan hrsz. Műv.ág Védettség Tulajdonos/vagyonkezelő 

Sopron 0207/4 szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

 
 

Japánkeserűfű írtással érintett beavatkozási területek 

Ingatlan hrsz. Műv.ág Védettség Tulajdonos/vagyonkezelő 

Fertőboz 080/ kivett közút védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőhomok 
019/19 

erdő  védett, Natura 2000 Magánterület (Molnár Ákos 203/1386, Mol-
nár Tibor Áron 203/1386, Molnár Gellért 
168/1386, Molnár Gellért 812//1386) 

Fertőrákos 
0223/5 

legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam (Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet) 

Fertőrákos 
0233/1 

legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 
026/21 

kivett út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 
1132/5 

kivett patak védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: ÉduVizIg 

Fertőszéplak 
0157/1d 

kivett árok védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 019/8a rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 040/ kivett közút védett, Natura 2000 Hidegségi Önkormányzat 

Hidegség 041/1 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 041/19 fásított terület  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 041/9 fásított terület  védett, Natura 2000 Magántulajdon 

Sopron 01486/1a szántó  védett, Natura 2000 Magántulajdon (Heiner Sándor 1/1, 9435 
Sarród, Jókai u. 20.) 

Sopron 01515/2 szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

 

Illegális hulladéklerakók felszámolásával érintett beavatkozási területek 

Ingatlan hrsz. Műv.ág Védettség Tulajdonos/vagyonkezelő 

Fertőboz 074/1 kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőboz 079/3 nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőboz 079/5 nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 026/48 kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 0177/2c nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01235/ nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: ÉduVizIg 

Sopron 01515/2 szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01516/ kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 0194/ nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

 

Mezőgazdasági utak állapotának javításával érintett beavatkozási területek 

Ingatlan hrsz. Műv.ág Védettség Tulajdonos/vagyonkezelő 

Fertőhomok 
0114/13 

kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 
0150/ 

kivett töltés védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: ÉduVizIg 

Hegykő 0106/5 kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hegykő 0125/4 kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hegykő 0133/2 kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hegykő 0135/ kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 
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Mezőgazdasági utak állapotának javításával érintett beavatkozási területek 

Ingatlan hrsz. Műv.ág Védettség Tulajdonos/vagyonkezelő 

Hegykő 0156/ kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hegykő 0161/2a nádas  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hegykő 096/4 kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0143/g erdő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0143/h erdő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0143/k kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0143/m legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01506/ kivett közút védett, Natura 2000 
Sopron Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Sopron 01509/ kivett közút védett, Natura 2000 
Sopron Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Sopron 01516/ kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01525/ kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

 

Őshonos facsoportok, fasorok állapotának javításával, létrehozásával 
érintett beavatkozási területek 

Ingatlan hrsz. Műv.ág Védettség Tulajdonos/vagyonkezelő 

Fertőhomok 07/6 kivett árok védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőrákos 0229/2 kivett vízfolyás védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 0157/1b legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 0172/1d kivett árok 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hegykő 0160/ 
kivett saját haszná-
latú út 

védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hegykő 0161/2c nádas  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 0177/1 
kivett saját haszná-
latú út 

védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 019/7 kivett tó védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 019/8a rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 019/8d nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 041/14 szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 041/15 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0143/b legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0350/a legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0350/b erdő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0352/a legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0352/b erdő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01443/1 nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01454/ 
kivett saját haszná-
latú út 

védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01507/9a nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 01523/4a rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 0205/3 nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 0205/4a rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 0205/4b fásított terület  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 0207/4 szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 
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Fajmegőrzéssel érintett beavatkozási területek 

Ingatlan hrsz. Műv.ág Védettség Tulajdonos/vagyonkezelő 

Hidegség 019/7 kivett tó védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 035/ legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 037/a rét  fokozottan védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sopron 037/b nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

 

Legelőinfrastruktúra fejlesztésével érintett beavatkozási területek 

Ingatlan hrsz. Műv.ág Védettség Tulajdonos/vagyonkezelő 

Fertőhomok 0114/5 kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőhomok 0130/ kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőhomok 
0131/2a 

nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőhomok 
0131/2b 

kivett csatorna védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőhomok 
0131/2c 

nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőhomok 07/6 kivett árok védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 
0157/1a 

kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 
0157/1b 

legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 
0157/1c 

rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 
0157/1d 

kivett árok védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 0157/2 kivett saját használatú út védett, Natura 2000 
Fertőszéplaki Önkormány-
zat 

Fertőszéplak 
0157/3a 

kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 
0157/3b 

rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 0164/1 kivett saját használatú út védett, Natura 2000 
Fertőszéplaki Önkormány-
zat 

Fertőszéplak 
0166/3a 

legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 
0166/3b 

kivett árok védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 
0166/3c 

legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 
0172/1a 

rét  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 
0172/1b 

rét  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 
0172/1c 

rét  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 
0172/1f 

kivett árok 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 
0172/1g 

kivett saját használatú út 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 0176/ rét  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 0177/ kivett árok 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Fertőszéplaki Önkormány-
zat 
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Legelőinfrastruktúra fejlesztésével érintett beavatkozási területek 

Ingatlan hrsz. Műv.ág Védettség Tulajdonos/vagyonkezelő 

Fertőszéplak 0178/ kivett árok 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Fertőszéplaki Önkormány-
zat 

Fertőszéplak 0179/ kivett saját használatú út 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 0180/ kivett saját használatú út 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 0181/ kivett árok 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Fertőszéplaki Önkormány-
zat 

Fertőszéplak 0184/ kivett saját használatú út 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 0185/2 rét  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 0186/ legelő  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 0188/ kivett árok 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Fertőszéplaki Önkormány-
zat 

Fertőszéplak 0189/1 kivett saját használatú út 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 0189/2 kivett árok 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Fertőszéplaki Önkormány-
zat 

Fertőszéplak 0190/ legelő  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 0191/ rét  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 0192/ kivett saját használatú út 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 0193/ kivett árok 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Fertőszéplaki Önkormány-
zat 

Fertőszéplak 0194/ legelő  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 0195/1 rét  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 0196/ kivett árok 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Fertőszéplaki Önkormány-
zat 

Fertőszéplak 0197/ legelő  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 0198/1 kivett töltés 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Fertőszéplak 0198/2 kivett töltés 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Fertőszéplaki Önkormány-
zat 

Fertőszéplak 0198/3 kivett töltés 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Fertőszéplaki Önkormány-
zat 

Hegykő 0160/ kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hegykő 0161/2b kivett csatorna 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hegykő 0161/2c nádas  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 0177/1 kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 0177/2a nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 0177/2b kivett csatorna védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 0177/2d nádas  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 032/13 kivett út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Hidegség 032/3 kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 



 

Megvalósíthatósági tanulmány 

A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése 

 

 193 

Legelőinfrastruktúra fejlesztésével érintett beavatkozási területek 

Ingatlan hrsz. Műv.ág Védettség Tulajdonos/vagyonkezelő 

Hidegség 041/21 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0143/b legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0143/c legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0144/ kivett árok védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0145/ kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0146/ kivett csatorna védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0147/1a rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0147/1d legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0147/2a kivett major védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0149/ kivett csatorna 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0150/ kivett saját használatú út 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0151/1 legelő  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0151/2 legelő  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0152/1a nádas  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0152/1b kivett töltés 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0152/1c nádas  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0152/2 kivett töltés 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0156/ kivett csatorna 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0157/ legelő  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0158/ kivett csatorna 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0159/ kivett csatorna 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0160/ kivett csatorna 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0161/ kivett saját használatú út 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0162/ kivett csatorna 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0163/1a legelő  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0163/1b legelő  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0163/1c kivett saját használatú út 
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0163/2 legelő  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0163/4 legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0163/5 fásított terület  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0163/6 legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0164/ kivett saját használatú út Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0166/ kivett saját használatú út Natura 2000 
Sarród Község Önkormány-
zata 
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Legelőinfrastruktúra fejlesztésével érintett beavatkozási területek 

Ingatlan hrsz. Műv.ág Védettség Tulajdonos/vagyonkezelő 

Sarród 0167/1 legelő  Natura 2000 
Magyar Állam, VK: FHNPI 
(4408/10640), Magántulaj-
don (6232/10640) 

Sarród 0167/2 fásított terület  Natura 2000 
Magyar Állam, VK: FHNPI 
(1960/4067), Magántulajdon 
(2107/4067) 

Sarród 0167/4 fásított terület  Natura 2000 
Magyar Állam, VK: FHNPI 
(93/145), Magántulajdon 
(52/145) 

Sarród 0167/5 kivett raktár és istálló Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0167/6 kivett árok Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0168/ kivett csatorna Natura 2000 
Sarród Község Önkormány-
zata 

Sarród 0169/1a rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0169/1b kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0169/2 legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0170/ kivett csatorna védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0171/a rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0171/b kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0171/c rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0171/d legelő  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0172/ kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0174/ kivett csatorna védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0175/ kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0176/ rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0177/1 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0177/2 kivett csatorna védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0177/3 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0178/ kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0179/ kivett csatorna védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0180/1 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0180/2 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0181/ kivett csatorna védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0182/1 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0182/2 rét  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0186/ kivett saját használatú út védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0423/a legelő  
fokozottan védett, 
Natura 2000 

Magyar Állam, VK: FHNPI 

 

 

Állattartó telep létesítésével érintett beavatkozási területek 

Ingatlan hrsz. Műv.ág Védettség Tulajdonos/vagyonkezelő 

Sarród 0147/2a kivett major védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 

Sarród 0147/2b szántó  védett, Natura 2000 Magyar Állam, VK: FHNPI 
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Tervdokumentumok, amelyek tartalmazzák az érintett ingatlanok helyrajzi számainak és tulajdono-
sainak tételes listáját, illetve azok térképi, vagy helyszínrajzi megjelenítését  

Projektelem megne-
vezése 

Az érintett ingatlanok helyrajzi számainak 
és tulajdonosainak tételes felsorolását, il-
letve azok térképi, vagy helyszínrajzi meg-
jelenítését tartalmazó tervdokumentáció 

megnevezése 

Megjegyzés 

Csatorna rekonstruk-
ciók: 
Balfi rétek ökológiai 
célú vízgazdálkodása 
 

Tervező: 
Control Bau Kft. 
 
Tervdokumentáció címe: 
Balfi rétek ökológiai célú vízgazdálkodása vízjogi 
engedélyezési terv 
 
Tervdokumentum megnevezése: 

Műszaki leírás, 3. sz. melléklet: részletes hely-
színrajz 

 

Csatorna rekonstruk-
ciók: 
Fertő tavu sziki élőhe-
lyek ökológiai célú víz-
gazdálkodása 

Tervező: 
Control Bau Kft. 
 
Tervdokumentáció címe: 
Fertő tavi sziki élőhelyek vízigényét biztosító léte-
sítmények 
 
Tervdokumentum megnevezése: 
Műszaki leírás, 2. sz. melléklet: helyszínrajz 

 

Csatorna rekonstruk-
ciók: 
Fertő tó tómeder víz-
pótló csatornáinak fel-
újítása 

Tervező: 
Control Bau Kft. 
 
Tervdokumentáció címe: 
Fertő tó tómeder vízpótló csatornáinak felújítása 
kiviteli terv 
 
Tervdokumentum megnevezése: 
Műszaki leírás 

 

Csatorna rekonstruk-
ciók: 
Hidegségi láprétek és 
tó ökológiai célú víz-
gazdálkodása 

Tervező: 
Control Bau Kft. 
 
Tervdokumentáció címe: 
Hidegségi láprétek és tó ökológiai célú vízgazdál-
kodása létesítési és fennmaradási engedélye-
zési terv 
 
Tervdokumentum megnevezése: 
Műszaki leírás, 3. sz. melléklet: Részletes hely-
színrajz 

 

Gyeprekonstrukciók Tervező: 
Acrida Természetvédelmi Kutató Bt., FHNPI 
 
Tervdokumentáció címe: 
Gyeprekonstrukciók részletes beavatkozási 
terve 2.0 (FHNPI felülvizsgálat) 
 
Tervdokumentum megnevezése: 
1. sz. melléklet: Részletes beavatkozási tervek 
beavatkozási területenként 
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Projektelem megne-
vezése 

Az érintett ingatlanok helyrajzi számainak 
és tulajdonosainak tételes felsorolását, il-
letve azok térképi, vagy helyszínrajzi meg-
jelenítését tartalmazó tervdokumentáció 

megnevezése 

Megjegyzés 

Illegális hulladéklera-
kók felszámolása és 
bontási munkák 

Tervező: 
FHNPI 
 
Tervdokumentáció címe: 
„A fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex 
helyreállítása és fejlesztése” című pályázat ke-
retében megvalósítandó bontási munkák és fel-
számolandó illegális hulladéklerakók felmérése 
 
Tervdokumentum megnevezése: 

Felmérés, áttekintő térkép 

 

Mezőgazdasági utak 
rekonstrukciója 

Tervező: 
Geométer Kft. 
 
Tervdokumentáció címe: 
Mezőgazdasági utak rekonstrukciója, Fertőho-
mok 0114/3 hrsz. út, Fertőszéplak 0150 hrsz. 
út, Hegykő 0106/5,096/4 hrsz. út, Hegykő 
0125/4 hrsz. út, Hegykő 0161/2 hrsz. út, Sopron 
01509 hrsz. út, Sopron észak út, Sarród 0143 
hrsz. út, Sopron 01506 hrsz. út, Sopron 01516 
hrsz. út, Sopron 01525 hrsz. út 
 
Tervdokumentum megnevezése: 
Műszaki leírások, Átnézeti és részletes hely-
színrajzok 

 

Állattartási infrastruk-
túra fejlesztése: 
Hídi-major felújítása 

Tervező: 

Csizmadia László okl. építész tervező mérnök , 
Szijártó Ottó okl. magasépítő üzemmérnök 
 
Tervdokumentáció címe: 
Hídi-major rekonstrukciós felújítása, karám-
rendszer átépítése és fedett terelő-oltó folyosó 
létesítése felújítási terv 
 
Tervdokumentum megnevezése: 
Műszaki leírás, helyszínrajz, alaprajz 

 

Állattartási infrastruk-
túra fejlesztése: 
Hídi-major felújítása 

Tervező: 
LVT-vill Tervező és Szolgáltató Kft. 
 
Tervdokumentáció címe: 
Villamos kiviteli tervdokumentáció – Fertő-Han-
ság Nemzeti Park Igazgatóság Hídi-major re-
konstrukciós felújítása 
 
Tervdokumentum megnevezése: 
Műszaki leírás, Villamos terv 

 

Állattartási infrastruk-
túra fejlesztése: 
Hídi-major felújítása 

Tervező: 
Szlávik Róbert épületgépész mérnök 
 
Tervdokumentáció címe: 
Kiviteli terv - Épületgépészet 
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Projektelem megne-
vezése 

Az érintett ingatlanok helyrajzi számainak 
és tulajdonosainak tételes felsorolását, il-
letve azok térképi, vagy helyszínrajzi meg-
jelenítését tartalmazó tervdokumentáció 

megnevezése 

Megjegyzés 

Tervdokumentum megnevezése: 
Műszaki leírás 

Állattartási infrastruk-
túra fejlesztése: 
Hídi-major felújítása 

Tervező: 
Csizmadia László okl. építész tervező mérnök 
 
Tervdokumentáció címe: 
Természet- és tájvédelmi dokumentáció 
 
Tervdokumentum megnevezése: 
- 

 

Fajmegőrzési intéz-
kedések 

Tervező: 
Csizmadia László okl. építész tervező mérnök, 
Szijártó Ottó okl. magasépítő üzemmérnök 
 
Tervdokumentáció címe: 
Műszerek megközelítését biztosító pallósor lé-
tesítés terve 
 
Tervdokumentum megnevezése: 
Műszaki leírás, helyszínrajz, alaprajz 

 

Fajmegőrzési intéz-
kedések 

Tervező: 
Doronicum Kft. 
 
Tervdokumentáció címe: 
Gyűjtési és vetési terv (ritka karakterfajok tele-
pítése degradált gyepeken részfeladathoz) 
 
Tervdokumentum megnevezése: 
Engedélyezést megalapozó tanulmány 
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7. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TERVE, TERVEZETT ÜTEMEZÉSE 

A fejezet kiegészítésre került azon tartalmi elemekkel, amelyek a Megvalósíthatósági Tanulmány 
útmutatóban követelményként megfogalmazásra kerültek, ugyanakkor a Projekt Megalapozó Ta-
nulmányban még nem szerepeltek. A Megvalósíthatósági Tanulmány jelen fejezetét az alábbi ki-
egészítések érintik: 

 a projekt ütemtervének ismertetése (7.1. fejezet); 

 a projekt megvalósítás közbeszerzéseinek ismertetése (7.2. fejezet); 

 kifizetés tervezés bemutatása (7.3. fejezet). 
 

A jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján a projektfejlesztéshez összesen18 hónap 
szükséges, így az 2016. december 1. és 2018. május 31. között zajlik. A megvalósítás egyes elemei 
már a projektfejlesztéssel egy időben megkezdődnek, a záró kifizetési kérelmet pedig 2020. nov-
ember 30-án tervezzük benyújtani, így a projektfejlesztésre és megvalósításra összesen 48 hóna-
pot tervezünk. 

A projektfejlesztés és a projektmegvalósítás részletes  ütemtervét a 9. számú melléklet, a közbe-
szerzési ütemtervet a 10. számú melléklet, a kifizetések ütemezését pedig a 11. számú melléklet 
tartalmazza. 
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7.1. A projekt ütemterve 

Projekt tevékenységek ütemezése Kezdete Vége 
2016 2017 2018 2019 2020 

I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Projekt előkészítés időszaka 2016.12.01. 2018.05.31.           

1. Vízépítési rekonstrukciós munkák tervezése 2017.02.28. 2017.10.31.           

2. Utak felújításának tervezése  2017.06.27. 2017.12.31.           

3. Közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása 2016.12.22. 2018.12.31.           

4. Gyeprekonstrukciók tervezése 2017.02.28. 2017.10.31.           

5. Itató és monitoring kutak tervezése  2017.03.09. 2018.02.20.           

6. Hídi-major felújításának és Hidegségi pallósor tervezése  2017.10.24. 2018.02.28.           

7. Alapállapot felmérések 2017.04.24. 2018.05.31.           

8. Lidar és légi felvételek beszerzése 2017.05.31 2017.07.21.           

9. Létesítési engedélyezési eljárások 2017.06.16. 2018.06.30.           

Projekt megvalósítás időszaka 2017.05.31. 2020.11.30.           

1. Projekt menedzsment 2016.12.01. 2020.11.30.           

2. Szakmai megvalósítás 2017.12.01. 2020.11.30.           

3. Kötelező nyilvánossági elemek 2017.03.01. 2020.11.30.           

4. Megvalósíthatósági Tanulmány 2016.12.15. 2018.04.30.           

5. Eszköz beszerzés az ökológiai monitoringhoz 2018.06.15. 2019.03.30.           

6. Illegális hulladék felszámolása 2019.09.01. 2020.06.30.           

7. Utak felújítása 2018.10.01. 2019.12.31.           

8. Műszaki ellenőri tevékenység 2018.05.01. 2019.12.31.           

9. Itató és monitoring kutak kivitelezése 2019.06.30. 2019.12.31.           
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Projekt tevékenységek ütemezése Kezdete Vége 
2016 2017 2018 2019 2020 

I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

10. Itató és monitoring kutak üzemelési terveinek elkészítése 2019.01.02 2019.06.30.           

11. Hídi-major felújítása és a hozzá tartozó eszközbeszerzés  2018.08.01. 2019.06.30.           

12. Hidegségi pallósor kivitelezése 2019.04.01. 2019.09.30.           

13. Legelőkertek kialakítása 2019.01.02. 2019.12.31.           

14. Mezőgazdasági eszközbeszerzés 2018.12.01. 2019.03.31.           

15. Japánkeserűfű írtása 2018.09.01. 2019.11.30.           

16. Vízépítési rekonstrukciós munkák 2018.10.01. 2019.12.31.           

17. Gyeprekonstrukciók kivitelezése 2019.01.01. 2020.10.31.           

18. Natura 2000 fenntartási terv elkészítése   2018.07.01. 2020.10.31.           

19. Fajmegőrzési intézkedések 2017.05.13. 2020.10.31.           

20. Gépjármű beszerzés 2019.04.01. 2019.08.31.           

21. Üzemelési engedélyezési eljárások 2019.01.02. 2020.10.31.           

22. Rezsi 2016.12.01. 2020.11.30.           

23. Ingatlan nyilvántartási ügyintézés (földmérő) 2017.10.20. 2020.06.30.           

24. Ingatlan nyilvántartási ügyintézés (eljárási díjak) 2017.06.16. 2020.06.30.           

Tartalék idő:        
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A kivitelezési munkák megvalósításának esetleges elhúzódásából eredő kockázatok mérséklése érde-
kében az ütemezésbe tartalékidő került beépítésre az időjárásfüggő kivitelezési munkák (utak felújítása, 
Hídi-major felújítása, Hidegségi pallósor kialakítása) és a közbeszerzések esetében 3-3 hónap. A Meg-
valósíthatósági Tanulmány Útmutató 5. számú melléklete alapján elkészített projekt megvalósítási 
ütemtervet, amely összhangban áll a fenti ütemtervvel, a 9. számú melléklet tartalmazza. 

7.1.1. A megvalósítás jelenlegi állása 

Tervezés és engedélyeztetés 

Az egyes projektelemek megvalósításához szükséges tervezési feladatok, illetve a kapcsolódó enge-
délyeztetési eljárások szinte teljeskörűen elvégzésre kerültek. A kedvezményezett a projektfejlesztés 
időszakában az egyes projektelemek műszaki előkészítése terén az alábbi eredményeket érték el (a 
rendelkezésre álló tervdokumentációk és az engedélyek a projekt 2. mérföldköve keretében kerülnek 
benyújtásra). 

Az ökológiai vízigény kielégítéséhez szükséges árkok, csatornák rehabilitációja, vízelvezetés megszün-
tetése projektelem kapcsán elkészültek a szükséges vízjogi létesítési engedélyezési, illetve a kiviteli 
tervdokumentációk. A Balfi rétek ökológiai célú vízgazdálkodása vízjogi engedélyezési tervdokumentu-
mai és a Hidegségi láprétek és tó ökológiai célú vízgazdálkodása vízjogi létesítési és fennmaradási 
engedélyezési tervdokumentumai 2018. március 27-én kerültek benyújtásra a Katasztrófavédelem szá-
mára. Az eljárás folyamatban van, várhatóan egy-két hónapon belül lezárul (a hiánypótlás keretében az 
NFA hozzájáruló nyilatkozatára várunk). 

Elkészült a gyeprekonstrukciók, a japánkeserűfű irtás, illetve fa- és cserjetelepítés részletes beavatko-
zási terve. Az érintett projektelemekre a jogerős természetvédelmi engedély rendelkezésre áll. A Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal vonatkozó jogerős határozatának iktatószáma: 1342-2/2018. 

Az illegális hulladéklerakók felszámolása esetében nincs szükség külön természetvédelmi vagy környe-
zetvédelmi engedélyre, a feladatot végző kivitelezőnek azonban rendelkeznie kell hulladék kezelési, 
gyűjtési és szállítási engedéllyel, ami a beszerzési eljárás során követelmény lesz. 

Az elbontandó épületek esetében nincs szükség bontási engedélyre, mert az érintett épületek nem mi-
nősülnek műemléknek, nem állnak helyi védelem alatt. 

A lápi póc részére a Hidegségi tőzegbányatónál természetszerű ívatótó kialakítása projektelem enge-
délyezése a vízjog fennmaradási és létesítés engedélyezési eljárásoknál történik meg. A faj áttelepíté-
sére az engedélyeket csak abban az esetben fogjuk megkérni, ha az állomány alkalmassá válik erre, 
várhatóan 2020-ban. Az ívatóhely környezeti paramétereinek vizsgálatát biztosító műszerek elhelyezé-
sét és megközelítését biztosító pallósor a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján 
építési engedély nélkül végezhető tevékenységek (Közforgalom elől elzárt, telken belüli áteresz, bejáró-
, átjáró-híd építése) közé tartozik. A tervezés során megkerestük a helyi önkormányzatot (HG-42-
5/2018), a természetvédelmi hatóságot (1844-5/2018) és az örökségvédelmi hatóságot előzetes egyez-
tetésre. 

A törpeszender tápnövényei, illetve a ritka és karakterfajok magjának gyűjtésére és telepítésére már 
rendelkezünk a természetvédelmi hatóság engedélyével (8501-4/2017). 

A karcsú pásztorbotmoha visszatelepítésére a Kistómalom területére telepítésére már rendelkezünk a 
természetvédelmi hatóság engedélyével (6552-3/2017). 

A földutak felújításának műszak tervdokumentációja ugyancsak elkészült. A tervezett útfelújítások nem 
minősülnek építési engedélyköteles tevékenységeknek. 

A legelőkertek működtetéséhez szükséges itató kutak, illetve a kialakítandó monitoring kutak száma és 
helyszíne ugyancsak meghatározásra került, illetve külső tervező bevonásával elkészült a kutak vízjogi 
létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja. A kutak létesítésével kapcsolatos vízjogi létesí-
tési engedélyek rendelkezésre állnak (35800/4247-25/2018). 

A projektelem keretében elkészült Hídi-major felújításának kiviteli tervdokumentációja. A tervezett kor-
szerűsítési munkák az építéshatóságként eljáró Sopron MJV jegyzőjének 15315-2/2018 sz. nyilatkozata 
alapján nem engedélykötelesek. 
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Szintén elkészült a Hidegség, külterület, 019/7 hrsz-ú ingatlanon létesítendő pallósor kivitelezési terv-
dokumentációja. A 2018. február 7-én kelt hatósági nyilatkozat igazolja, hogy a pallósor telepítése nem 
építési engedélyhez kötött tevékenység. 

A projektben szükséges hatósági engedélyezési eljárások 

Eljárás neve 
Engedélyező ható-

ság(ok) 
Eljárás státusza Engedély száma 

Az ökológiai vízigény 
kielégítéséhez szük-
séges árkok, csator-
nák rehabilitációja, 
vízelvezetés 
megszüntetése pro-
jektelem 

 

  

Balfi rétek ökológiai 
célú vízgazdálkodása 
vízjogi engedélyezési 
terv 

Győr Moson-Sop-
ron Megyei Ka-
tasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

 

Hiánypótlás alatt. NFA 
tulajdonosi hozzájárulá-
sára várunk. 

Nem releváns. 

Hidegségi láprétek és 
tó ökológiai célú víz-
gazdálkodása vízjogi 
létesítési és fennmara-
dási engedélyezési terv 

Győr Moson-Sop-
ron Megyei Ka-
tasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

 

Hiánypótlás alatt. 
Sopron Megyei 
Jogú Város Önkor-
mányzata tulajdo-
nosi hozzájárulá-
sára várunk. 

 

Nem releváns. 

Gyeprekonstrukciók, 
a japánkeserűfű irtás, 
illetve fa- és cserjete-
lepítés részletes 
beavatkozási terve 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 

2018.03.05-én jogerőre 
emelkedett. 

1342-2/2018 

A törpeszender tápnö-
vényei, illetve a ritka 
és karakterfajok mag-
jának gyűjtésére és 
telepítése 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 

2017.11.27-én jogerőre 
emelkedett. 

8501-4/2017 

A karcsú pásztorbot-
moha (Hamatocaulis 
vernicuosus) vissza-
telepítésére a 
Kistómalom területére 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 

2017.06.28-án jogerőre 
emelkedett. 

6552-3/2017 

Kutak létesítésével 
kapcsolatos vízjogi 
létesítési engedély 

 
  

Kutak létesítésével kap-
csolatos vízjogi 
létesítési engedély 

Győr Moson-Sop-
ron Megyei Ka-
tasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

 

2018.02.07-én jogerőre 
emelkedett. 

35800/4247-25/2018) 

Termőföld végleges 
más célú hasznosításá-
nak engedélyezése 

Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kor-
mányhivatal 

2017.08.02-én jogerőre 
emelkedett. 

10.196/2017 

Termőföld végleges 
más célú hasznosításá-
nak engedélyezése 

Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kor-
mányhivatal 

2017.11.03-án jogerőre 
emelkedett. 

10.396/2017 

Ingatlan nyilvántartási 
ügyintézés (művelési 
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Eljárás neve 
Engedélyező ható-

ság(ok) 
Eljárás státusza Engedély száma 

ág átvezetés határo-
zat) 

Fertőboz 071/3  
Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kor-
mányhivatal 

2018.04.11-én jogerőre 
emelkedett. 

37474/2018.02.13 

Fertőboz 058/1 
Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kor-
mányhivatal 

2018.04.11-én jogerőre 
emelkedett. 

37466/2/2018.02.13 

Fertőboz 074/1 
Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kor-
mányhivatal 

2018.04.11-én jogerőre 
emelkedett. 

37468/2018.02.13 

Fertőboz 066/1 
Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kor-
mányhivatal 

2018.04.11-én jogerőre 
emelkedett 

37470/2018.02.13 

Fertőboz 069 
Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kor-
mányhivatal 

2018.04.11-én jogerőre 
emelkedett 

37473/2018.02.13 

Fertőboz 047/10 
Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kor-
mányhivatal 

2018.02.26-án jogerőre 
emelkedett 

37467/2018.02.13 

Fertőboz 054 
Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kor-
mányhivatal 

2018.02.26-án jogerőre 
emelkedett 

37469/2/2018.02.13 

Fertőboz 056 
Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kor-
mányhivatal 

2018.02.26-án jogerőre 
emelkedett 

37472/2/2018.02.13 

Fertőboz 077/1 
Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kor-
mányhivatal 

2018.02.26-án jogerőre 
emelkedett 

37471/2/2018.02.13 

Hidegség 019/7 hrsz.-
ú ingatlanon termé-
szetvédelmi megfi-
gyelést segítő palló-
sor építési engedélye 
(előzetes szakható-
sági állásfoglalás) 

Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kor-
mányhivatal Előzetes szakhatósági 

állásfoglalás 
2018.02.26-án érkezett. 

1844-5/2017 

Sarród 0147/2 hrsz.-ú 
ingatlanon lévő ka-
rámrendszer felújítása 
(előzetes szakható-
sági állásfoglalás) 

Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kor-
mányhivatal 

Előzetes szakhatósági 
állásfoglalás 
2018.02.26-án érkezett. 

1843-5/2018 

 

Tulajdoni viszonyok rendezése 

A projekt fejlesztési helyszíneinek tulajdonviszonyai rendezettek. 

A projekt beavatkozási- és célterülete számos olyan ingatlant is érint, amelyek nem a konzorciumi 
tagok tulajdonában, vagy vagyonkezelésében állnak. A projekt céljainak megvalósulása érdekében 
az érintett ingatlanok tulajdonosaival Együttműködési Megállapodások köttettek, amelyek maguk-
ban foglalják, hogy az érintett területek tulajdonosai hozzájárulnak ingatlanjaik konzorciumi tagok 
általi igénybevételéhez, azokat a projekt céljainak elérése érdekében a projekt előkészítés idősza-
kától egészen a projekt fenntartás időszakának lezárásáig rendelkezésre bocsátják. Az Együttmű-
ködési Megállapodásokat a 2. számú melléklet tartalmazza. A tulajdonviszonyok rendezésének fo-
lyamatát részletesen a 6.4. fejezetben ismertettük. 
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Közbeszerzési eljárások lefolytatása 

A projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások közül a LIDAR alapú felszínmodell ké-
szítésének beszerzésére irányuló eljárás keretében már sor került a szerződéskötésre. A további köz-
beszerzései eljárások előkészítése folyamatban van, ezeket részletesen a következő fejezet, valamint 
a 10. mellékletként csatolt közbeszerzési ütemterv ismerteti. 

7.2. A projekt megvalósítás közbeszerzései 

A projekt keretében mindösszesen 8 közbeszerzési eljárás és számos további nem közbeszerzés-kö-
teles beszerzési eljárás lefolytatása tervezett, amely eljárások tárgyát és az eljárások típusát az alábbi 
táblázat rögzíti. 

A projekt megvalósítás közbeszerzései 

Tender neve 
(Köz)beszerzési 

eljárás típusa 
Tender tartalma (tevékenységek fel-

sorolása) 

Vízépítési munkák és útfelújítás  
"A Fertő-táj természetes élőhelyeinek 
komplex helyreállítása és fejlesztése” 
KEHOP projektben 

Kbt. 115. § sze-
rinti eljárás 
 

Fertő-tó csatorna kotrás 1517 m, csa-
torna és árokkotrás 6260 m, új műtárgy 
építése 13 db, műtárgy felújítás 3 db 
földutak felújítása 3467 m 

Adatbeszerzés 
"A Fertő-táj természetes élőhelyeinek 
komplex helyreállítása és fejlesztése” 
KEHOP projektben 

A Kbt. 113. § 
szerinti eljárás 
 

Lidar felmérés, illetve DSM és DTM ké-
szítése, adatok előzetes feldolgozása 
és átadása, A felmérendő terület kiter-
jedése: 127 km2 

Jármű beszerzés  
"A Fertő-táj természetes élőhelyeinek 
komplex helyreállítása és fejlesztése” 
KEHOP projektben 

Kbt. 81. § szerinti 
eljárás 

2 db terepjáró gépkocsi 

Gyeprekonsrtrukciók  
"A Fertő-táj természetes élőhelyeinek 
komplex helyreállítása és fejlesztése” 
KEHOP projektben 

Kbt. 81. § szerinti 
eljárás 

szikesgyepek, mocsár-és láp, sztyepré-
tek cserjeirtás, tuskómarás, szárzúzó-
zás, visszagyepesítés, alátelepítéssel 
csemeteültetési tevékenység, japán ke-
serűfű irtás valamint megőrzésre terve-
zett erdősávokban, facsoportokban alá-
telepítés 

Mezőgazdasági eszközbeszerzés 
"A Fertő-táj természetes élőhelyeinek 
komplex helyreállítása és fejlesztése” 
KEHOP projektben 

Kbt. 81. § szerinti 
eljárás 

mg. vontató, teleszkópos rakodógép, 
hengerbálázó, bálagyűjtő kocsi, bála-
szállító pótkocsi, trágyaszóró kocsi, 
szártépő, magágykészítő sekélykultivá-
tor, középrendképző, sorközművelő kul-
tivátor, silózó adapter, tárcsás kasza, 
motorfűrész, bozótvágó, nehéz pótkocsi 

Legelőkertek infrastruktúrájának fejlesz-
tése 
"A Fertő-táj természetes élőhelyeinek 
komplex helyreállítása és fejlesztése” 
KEHOP projektben 

Kbt. 115. § sze-
rinti eljárás 
 

villanypásztor rendszerek létesítése, 9 
darab itató kút létesítése, 6 darab 
talajvízmegfigyelő kút adatgyűjtővel 

Állattartási infrastruktúra fejlesztés 
"A Fertő-táj természetes élőhelyeinek 
komplex helyreállítása és fejlesztése” 
KEHOP projektben 

Kbt. 115. § sze-
rinti eljárás 
 

Hídi-major épület és karám felújítás  

Mobil munkaállomások beszerzése 
"A Fertő-táj természetes élőhelyeinek 
komplex helyreállítása és fejlesztése” 
KEHOP projektben 

168/2004. Korm. 
Rendelet 28.§ 
szerinti eljárás 

mobil munkaállomások beszerzése (4 
darab) 

Kötelező nyilvánossági elemek 3 ajánlat 
Kötelező tájékoztatási és nyilvánosság 
biztosításával kapcsolatos feladatok el-
látása 
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Tender neve 
(Köz)beszerzési 

eljárás típusa 
Tender tartalma (tevékenységek fel-

sorolása) 

Fajmegőrzési tevékenység 3 ajánlat 

A törpe szender tápnövényeinek 
(vízparti deréce és füzike fajok) 
telepítése potenciális élőhelyeken  
 
 

Fajmegőrzési tevékenység 3 ajánlat 
Ritka karakterfajok telepítése degradált 
gyepeken 
 

Fajmegőrzési tevékenység 3 ajánlat 
Kísérleti Hamatocaulis vernicosus visz-
szatelepítés megvalósítása 
 

Fajmegőrzési tevékenység 3 ajánlat 
Lápi póc nevelő telep pallósor kivitele-
zési munkái 

Fajmegőrzési tevékenység 3 ajánlat 
Lápi póc nevelő telep tájékoztató anya-
gok beszerzése 

Fajmegőrzési tevékenység 3 ajánlat Lápi póc befogás és kiengedés 

Kutatásokhoz kapcsolódó eszközbe-
szerzések 

3 ajánlat 

Beszerzendő eszközök: 

 RTK GPS vevő 

 Tabletek adatgyűjtéshez 

 Ütés és vízálló mobiltelefon adat-
gyűjtéshez 

 Dokumentációs fényképező 

 Denevérdetektor 

 Távcső 

 Spektív 

 Vadkamera 

 Sztereó mikroszkóp 

 Műholdas jeladók 

 Műszerek a lápi póc tenyésző 
helyhez 

 

Legelőkertek kialakítása és legelőinfra-
struktúra fejlesztése 

3 ajánlat etetőkeretek beszerzése (100 darab) 

Legelőkertek kialakítása és legelőinfra-
struktúra fejlesztése 

3 ajánlat itatóvályú beszerzése (16 darab) 

Legelőkertek kialakítása és legelőinfra-
struktúra fejlesztése 

3 ajánlat vadhálós kerítés 3625 m 

Állattartási infrastruktúra fejlesztés 3 ajánlat 
mobil karámelemek beszerzése (40 da-
rab) 

Állattartási infrastruktúra fejlesztés 3 ajánlat fagymentes itatók beszerzése (7 darab) 

Inert hulladék felszámolása, épületek 
bontása 

3 ajánlat 
Illegális hulladéklerakók felszámolása, 
használaton kívüli épületek bontása 

Műszaki ellenőri tevékenység 3 ajánlat 
Állattartó telep felújításához és Hideg-
ségi tavon pallósor építéséhez kapcso-
lódó műszaki ellenőri feladatok  

Műszaki ellenőri tevékenység 3 ajánlat 
Itató-, és monitor kutak létesítéséhez és 
villanypásztor rendszer létesítéséhez 
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok  

Műszaki ellenőri tevékenység 3 ajánlat 
Vízépítési munkákhoz köthető műszaki 
ellenőri feladatok elvégzése  

Műszaki ellenőri tevékenység 3 ajánlat 
Útfelújítási (mélyépítés) munkákhoz 
köthető műszaki ellenőri feladatok el-
végzése 
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Tender neve 
(Köz)beszerzési 

eljárás típusa 
Tender tartalma (tevékenységek fel-

sorolása) 

Natura 2000 fenntartási terv elkészítése 3 ajánlat 
HUFH20002 Fertő-tó Natura 2000 fenn-
tartási terv elkészítése 

Kutak üzemelési tervei 3 ajánlat Kutak üzemelési terveinek elkészítése 

 

A projekt keretében lefolytatni kívánt közbeszerzési, és nem közbeszerzés-köteles beszerzési eljáráso-
kat, valamint a lefolytatni kívánt eljárások ütemezését, típusát tartalmazó közbeszerzési tervet a 10. 
számú melléklet tartalmazza. 

7.3. Kifizetés tervezés 

Összhangban a Felhívás 3.2. pontjának „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással 
kapcsolatos elvárások” című fejezetében foglaltakkal a projekt megvalósítása során az alábbi mérföld-
kövek mentén tervezett a projekt megvalósítása. 

Mér-
földkő 
sor-

száma 

Mérföldkő 
elérésének 

tervezett dá-
tuma 

Megvalósítani tervezett eredmények leírása 

1. 2018. 06. 30. 

Teljeskörű projektdokumentáció (beleértve a jogerős engedélyeket, kivi-
teli tervdokumentációkat) benyújtása, és a projekt megvalósításának 
megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszer-
zési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési 
dokumentáció és ajánlati felhívás rendelkezésre állása. 

2. 2020. 11. 30. 

A projekt keretében megvalósítani tervezett valamennyi tevékenység 
megvalósulása, beleértve a természetvédelmi helyzet javítását és a le-
romlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztésre irányuló 
tevékenységeket, illetve a természetvédelmi terület-kezelés infrastruk-
turális feltételeinek javítására irányuló tevékenységeket. 

A projekt megvalósítás ütemtervével, a közbeszerzési ütemtervvel és a fentiekben ismertetett mérföld-
kövekkel összhangban álló kifizetési ütemtervet a 11. számú melléklet tartalmazza. 
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8.  A PROJEKT TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖTELE-

ZETTSÉGEI 

A fejezet egésze új tartalmi elemeket foglal magában, tekintettel arra, hogy a projekt tájékoztatási 
és kommunikációs kötelezettségeinek bemutatása nem képezte a Projekt Megalapozó Tanulmány 
részét. 

A projekt keretében a „KTK 2020” c. útmutatóban és arculati kézikönyvben az 500 millió Ft feletti támo-
gatási összegű infrastruktúra fejlesztési projektekre vonatkozó kötelező tájékoztatási kötelezettségek 
megvalósítása tervezett. 

Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség 

A projekt előkészítő szakasza során használt kom-
munikációs eszközök 

Igen Nem 
Célérték 
(darab) 

(Tervezett) 
költség 

(Bruttó Ft) 

Kommunikációs terv készítése (csak 150 millió támoga-
tási összeg felett) 

X  1 
saját teljesí-
tésben való-

sul meg 

Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap ese-
tén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg 
aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissí-
tése 

X  1 25 400 

A projekt megvalósítási szakasza során használt 
kommunikációs eszközök 

Igen Nem 
Célérték 
(darab) 

(Tervezett) 
költség 

(Bruttó Ft) 

Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági ter-
jesztése 

X  1000 279 400 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a saj-
tómegjelenések összegyűjtése (csak 150 millió támoga-
tási összeg felett) 

X  1 
saját teljesí-
tésben való-

sul meg 

Sajtónyilvános események szervezése X  1 800 100 

A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban 
megjelölt típusú tábla (1 db B típus, 10 db C típus) elké-
szítése és elhelyezése 

X  11 184 150 

Médiamegjelenések vásárlása X  1 190 500 

Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció ké-
szítése 

X  1 76 200 

A projekt megvalósítását követően használt kom-
munikációs eszközök 

Igen Nem 
Célérték 
(darab) 

(Tervezett) 
költség 

(Bruttó Ft) 

Sajtónyilvános projektátadó rendezvény X  1 800 100 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a saj-
tómegjelenések összegyűjtése (csak 150 millió támoga-
tási összeg felett) 

X  1 
saját teljesí-
tésben való-

sul meg 

Eredménykommunikációs kiadványok X  500 241 300 

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tarta-
lommal 

X  1 
saját teljesí-
tésben való-

sul meg 

D típusú emlékeztető tábla X  1 6350 
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A projekt tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeit átfogóan a projekt kommunikációs terve tar-
talmazza, amelyet az 8. számú mellékletként csatolunk. A tájékoztatással és a nyilvánosság biztosítá-
sával kapcsolatos feladatok ellátásának költsége mindösszesen bruttó 2 603 500 Ft. 
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9.  HORIZONTÁLIS (ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÉS FENNTARTHATÓSÁGI) 
SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÜLÉSE A PROJEKTGAZDA SZERVEZE-

TÉRE ÉS A PROJEKTRE 

A fejezet egésze új tartalmi elemeket foglal magában, tekintettel arra, hogy a horizontális szempon-
tok érvényesülésének bemutatása nem képezte a Projekt Megalapozó Tanulmány részét.  

9.1. Horizontális szempontok érvényesülése a projektgazda 
szervezetében 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működése során különös figyelmet fordít a fenntartható-
ságra és esélyegyenlőségre. Az Igazgatóság szem előtt tartja a különböző hátrányos helyzetű csopor-
tok integrációját mind foglalkoztatásuk, mind rendezvényeinken való részvételük során. 

Ennek érdekében, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Fenntarthatósági és Esélyegyenlőségi 
tervet dolgozott ki, amely 2009-ben készült el és azóta minden évben felülvizsgálatra és szükség esetén 
aktualizálásra kerül. Az Igazgatóság vezetője a munkatársai közül a fenntarthatósággal és esélyegyen-
lőséggel kapcsolatos feladatokért felelős személyt jelölt ki, akinek munkaköri leírásába bekerült az el-
végezendő feladatok listája. Az Igazgatóság munkatársai közül valamennyien részt vesznek a fenntart-
hatósággal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudásmegosztásban, részvételüket a korábban kijelölt 
felelős koordinálja és összesíti. Ugyancsak a felelős koordinálja az esetleges partnerszervezetek mun-
katársainak bevonását a fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztásba. 

A fenntarthatósággal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos adatok valamint terveket az Igazgatóság köz-
zéteszi, minden dolgozója és a külső érdeklődők számára betekintési lehetőséget biztosítva.  

Esélyegyenlőségi szempontok érvényesülése a projektgazda szervezetében 

Az Igazgatóság tájékoztatási tevékenysége során, elsősorban saját honlapján, akadálymentes módon 
közvetíti a híreket. Az Igazgatóság által szervezett és lebonyolított rendezvények során nem közvetít 
szegregációt, illetve törekszik a meglévő előítéltek mérséklésének, csökkentésének elősegítésére. 
Szállásain és bemutatóhelyein biztosított a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A foglal-
koztatás során törekszik azon csoportok foglalkozatására is, akik valamilyen oknál fogva megkülönböz-
tetett helyzetben vannak, akár etnikai vagy nemzeti csoporthoz tartozásuk tekintetében, akár megvál-
tozott munkaképességük tekintetében. Alkalmaz továbbá alternatív foglalkozatási módokat és rugalmas 
a munkaidő szervezés. 

Az esélyegyenlőség tudatosítása érdekében az Igazgatóság állandó dolgozói, időszaki alkalmazásban 
álló szerződéses munkatársai, a közmunka programokban résztvevő kollégák, ill. a munkáltatói jogkört 
gyakorlók is elkötelezik magukat a munkahelyi esélyegyenlőség elvei mellett, és ennek érdekében hoz-
nak intézkedéseket. 

A szervezet a következő irányelvek betartására törekszik: 

1) A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód 

Az Igazgatóság a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a munkavállalók 
hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed a munkaerő felvételnél, alkalmazásnál, a 
munkabérek, a jövedelmek, juttatások, képzések eseteinél. A megkülönböztetés tilalma 
vonatkozik a munkavállalók bárminemű - különösen koruk, nemük, családi állapotuk, 
nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük miatti – diszkri-
minációjára. 

2) Az emberi méltóság tiszteletben tartása 

Az Igazgatóság a foglalkoztatás során tiszteletben tartja a munkavállalók emberi érté-
keit, emberi méltóságát, egyediségét. Fontos feladatnak tekinti a megfelelő munkahelyi 
légkör kialakítását, az alapvető értékek megőrzéséhez és megerősítéséhez való hoz-
zájárulást, valamint a személyes adatok védelmének biztosítását. 
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3) Partneri kapcsolat, együttműködés 

Az Igazgatóság mind a képzés és betanítás, mind a foglalkoztatás keretei között a part-
nerség elvének érvényesítésére törekszik azzal, hogy átlátható szerződéses viszonyo-
kat alakít ki, a partnerek kölcsönös előnyeinek biztosítása mellett. 

4) Társadalmi szolidaritás 

A foglalkoztatás során semmilyen korú, nemű, nemzetiségű, családi vagy egészségi 
állapotú munkavállaló sem értékesebb a társadalom számára a másiknál. Társadal-
munk minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése. 

5) Méltányos és rugalmas ellátás  

A megkülönböztetés tilalma nem old fel minden létező egyenlőtlenséget, ezért az Igaz-
gatóság méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoz ki, amely elősegíti a dolgozók 
tudásának és a foglalkoztatottak pozíciójának, munkavállalói helyzetének javulását, 
megőrzését. 

Fenntarthatósági szempontok érvényesülése a projektgazda szervezetében 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság beruházásai során előnyt élveznek a környezetbarát és ter-
mészet-közeli megoldások, a környezettudatosság, úgy mint a hulladékminimalizálás, a szelektív hulla-
dékgyűjtés, az energiatakarékosság, a környezeti nevelési és ökoturisztikai tevékenysége során pedig 
az egészséget kímélő feladatvégzési formák bemutatása – így különösen a világítás, monitorok, zöld 
növények, szellőzés –, továbbá az egészséges táplálkozás, a pihenéshez a zöld-felületek, a kerékpá-
rozás népszerűsítése a munkába járás során. 

A szervezet a következő irányelvek betartására törekszik: 

1) Kombinált valamint anyag- és energia-takarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és 
alkalmazása  

Az Igazgatóság irodáinak fenntartásakor és általános működése során törekszik a kombi-
nált, valamint az anyag- és energia-takarékos irodatechnikai készülékek beszerzésére és 
alkalmazására. Ennek megfelelően a személyi számítógépek, monitorok, nyomtatók, lapol-
vasók, faxok, másológépek, projektorok beszerzésekor az energiafogyasztás fontos szem-
pont. Az Igazgatóság vizsgálja továbbá a berendezés anyagösszetételét, a kétoldalas 
nyomtatás, a papír újrahasználhatóságát, és stand-by üzemmód szempontjait is. 

2) Fajlagos energiafelhasználás csökkentése 

Irodák, telephelyek és azokon történő beruházásoknak a kiválasztásánál energiatakarékos 
jellemzőkkel bíró elemeket részesíti előnyben az Igazgatóság, és szorgalmazza az ener-
giatakarékos izzók használatát az irodákban és egyéb ingatlanokban. 

3) Papír-és hulladék-kímélő adatkezelési technológiák preferálása 

Levelezésében és kiadványaiban az Igazgatóság törekszik a kétoldalas nyomtatás és az 
újrahasznosított papír alkalmazására. Ennek mértéke az éves fenntarthatósági értékelés-
ben rendszeresen összegzésre és értékelésre kerül.  

9.2. Horizontális szempontok érvényesülése a projektre 
vonatkozóan 

A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése során, mind a fenntartható-
sági, mind az esélyegyenlőségi szempontok betartása mellett történik a projekt előkészítés és a meg-
valósítás egyaránt. A projektre vonatkozó horizontális szempontok érvényesülését az alábbiakban is-
mertetjük. 

Az esélyegyenlőségi vállalások ismertetése a projekt kapcsán 

A projekt az esélyegyenlőség és diszkriminációmentesség szempontjából, továbbá a férfiak és nők 
esélyegyenlősége szempontjából semleges, azonban tervezett tevékenységek kapcsán, amennyire 
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módunkban és befolyásunkban áll, figyelmet fordítunk a helyi munkaerőt, hátrányos helyzetűeket, ro-
mákat foglalkoztató, rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező munkáltatók bevonására. 

A projekt környezeti fenntarthatósága 

A megvalósítani tervezett projekt a Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítására és 
fejlesztésére irányul, mely cél összhangban van a fenntartható fejlődés alapkövetelményeivel. A 
projekt fenntartható fejlődés céljait szolgáló, pozitív környezeti hatásait a 6.2. fejezet ismerteti, mely 
fejezet az egyes projektelemek bontásában sorolja fel az egyes intézkedések révén jobb védettségi 
állapotba kerülő élőhelytípusok és fajok összességét. 
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MELLÉKLETEK 

1. melléklet:  A projektgazda szervezeti ábrája 

2. melléklet:  Együttműködési megállapodások 

3. melléklet:  A projektmenedzsment szervezeti ábrája 

4. melléklet:  Terület-kimutatási táblázat 

5. melléklet:  Térképmellékletek 

6. melléklet:  A fejlesztés közösségi jelentőségű természeti értékek természet-
védelmi helyzetére gyakorolt hatását bemutató táblázat 

7. melléklet:  Az alapállapot felmérése és fajvédelmi intézkedések terve 

8. melléklet:  Kommunikációs terv 

9. melléklet:  Ütemterv 

10. melléklet: Közbeszerzési ütemterv 

11. melléklet: Kifizetési ütemterv 


