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Tervezői összefoglaló

Tervünk  a  Fertő-Hanság  Nemzeti  Park  Igazgatóság  (FHNPI)  hatéves  (2003-2008) 
fejlesztési  elképzeléseinek  összefoglalása.  Célunk  meghatározni  a  FHNPI  fejlesztésének 
legfontosabb  stratégiai  céljait,  szükségleteit  és  operatív  intézkedéseit  a  Nemzeti 
Környezetvédelmi  Program  és  a  Nemzeti  Természetvédelmi  Alapterv  II.  tervezési 
periódusában és azokkal összhangban.

A fejlesztési terv egyrészt támpontot kíván adni az Igazgatóságnak és a felettes szerveknek 
a  FHNPI  költségvetésének  tervezéséhez,  másrészt  kijelöli  a  beérkező  források  optimális 
felhasználásának irányait.  A fejlesztési  tervnek nem feladata konkrét projektek generálása, 
projektek javaslata vagy kidolgozása. Habár a tervezett fejlesztések némelyike megfelel egy-
egy konkrét projektnek, a fejlesztési terv alapvetően fejlesztési irányokat, prioritásokat jelöl 
meg,  amelyek  megalapozzák  a  konkrét  projektek  kidolgozását  a  fejlesztés  következő 
fázisaiban.

A tervezés  elindításaként  az  egyes  igazgatósági  tevékenységek  helyzetének  feltárását 
végeztük el, melynek alapján meghatároztuk a fejlesztést, de legalábbis beavatkozást igénylő 
területeket.  E  fázisban  a  Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Minisztérium  (KvVM) 
Természetvédelmi  Hivatala  (TvH)  által  kiadott  tervezési  útmutatást  vettük  alapul,  és  azt 
egészítettük ki egyrészt a fejlesztési tervek formai és tartalmi követelményeinek beépítésével, 
másrészt a FHNPI illetékességi területére jellemző specifikumokkal. Ezzel párhuzamosan az 
egyes tájegységekben dolgozó munkatársak segítségével összegyűjtöttük a tájegységi szinten 
jelentkező  legfontosabb  célokat  és  feladatokat,  illetve  ezeknek  megfeleltettük  fejlesztési 
szükségleteket.  A  tervezés  második  szakaszában  összegeztük  az  egyes  beavatkozási 
területekre és az egyes tájegységekben javasolt fejlesztési elképzeléseket, majd azokat széles 
körben véleményeztettük  a  FHNPI  munkatársaival.  Ezzel  párhuzamosan zajlott  a  javasolt 
fejlesztési prioritások költségigényeinek meghatározása.

A tervezés különböző szakaszaiban a következő munkatársaink vettek részt: Dr. Kárpáti 
László  igazgató,  Dr.  Jakál  Lászlóné  gazdasági  igazgatóhelyettes,  Reischl  Gábor 
igazgatóhelyettes, Pellinger Attila osztályvezető, Fersch Attila osztályvezető, Roth Matthaea 
osztályvezető, Váczi Miklós őrszolgálat-vezető, Takács Gábor szakfelügyelő, Horváth Gyula 
tájegység-vezető, Téringerné Peimli Piroska tájegység-vezető.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozó védett természeti területek esetében 
Felber Péter, Fülöp Tibor, Kozák Gábor, Mogyorósi Sándor, Nagy László, Németh Árpád, 
Sipos Tibor, Steiger Károly,  Szabó Csaba és Szákovics Imre őrkerület-vezetők részletesen 
kifejtették véleményüket a területükkel kapcsolatos fejlesztési elképzeléseikről. Munkájukat 
köszönjük.

Azon  területek  esetében,  ahol  nem  Igazgatóságunk  végzi  a  kezelést  (Pannonhalmi 
Arborétum TT, Nagycenki Hársfasor TT, Soproni Egyetem botanikus kertje TT) Dr. Bartha 
Dénes  intézetigazgató  (NYME),  egyetemi  tanár,  Dr.  Csima  Péter  egyetemi  tanár  (SZIE), 
Kocsó  Mihály  botanikus  kert-vezető  és  Dr.  Hortobágyi  T.  Cirill  OSB  irodaigazgató 
(Pannonhalmi Főapátság) javaslatait vettük figyelembe.

Sarród, 2003. október

Dr. Kárpáti László
igazgató
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1. HELYZETÉRTÉKELÉS

1.1. Általános áttekintés

Igazgatóságunk legfontosabb feladatai a védett természeti értékek és területek állapotának 
fenntartása és javítása, őrzése, a védett  fajok állományainak és élőhelyeinek megőrzése, a 
természeti  értékek  bemutatása,  széleskörű  ismeretterjesztés  a  jogszabályok  által 
meghatározott illetékességi területen. Mindezt a költségvetés által biztosított személyi, anyagi 
és  tárgyi  feltételek  mellett,  amelyeket  a  lehetőségek  szerint  hazai  és  külföldi  pályázati 
forrásokból egészítettünk ki.

2002 márciusáig, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság megalakulásáig illetékességünk Vas 
megyére is kiterjedt, ezt követően Igazgatóságunk illetékességi területe (kis eltéréssel) Győr-
Moson-Sopron megyét  fedi  le.  A Fertő-Hanság  Nemzeti  Parkon kívül  Igazgatóságunkhoz 
tartozik  a  Pannonhalmi  Tájvédelmi  Körzet,  a  Soproni  Tájvédelmi  Körzet,  a  Szigetközi 
Tájvédelmi  Körzet,  a  Nagycenki  Hársfasor  Természetvédelmi  Terület,  a  Soproni  Egyetem 
botanikus  kertje  Természetvédelmi  Terület,  a  Pannonhalmi  Arborétum  Természetvédelmi 
Terület.

A korábbi Fertő-tavi  Tájvédelmi Körzet teljes  területe 1979 óta  Bioszféra  Rezervátum, 
több magterülettel (Tómalom, Szárhalom: sztyepprét, Herlakni-tó környéke, Madárvárta-öböl 
és a környező szikesek, területük együttesen 1.660 ha). 1999-ben kezdődött meg a Bioszféra 
Rezervátum  hansági  bővítésének  előkészítése.  A Fertő-tó  egy  része  1989  óta  szerepel  a 
nemzetközi  vadvizek  jegyzékében  (Ramsari  Egyezmény).  Kiterjedése  8432  hektár.  2001 
decembere  óta  a  teljes  Fertő-táj,  kiegészülve  a  környező  településekkel  része  a 
Világörökségnek. A Nemzeti Park valamennyi védett területére elkészült (kihirdettetett, vagy 
kihirdetésre előkészített) az övezeti beosztás, beleértve az IUCN által alkalmazott és a fenti 
nemzetközi  egyezményekben  előírt  zónák  kialakítását.  Hazánk  Európai  Uniós 
csatlakozásának részeként folyik a Natura 2000 hálózat területeinek kijelölése. Megtörtént az 
ex lege védett területek, az Érzékeny Természeti Területek és az Ökológiai Hálózat kijelölése.

Igazgatóságunk „A természet védelméről” szóló 1996. évi LIII. Törvény, illetve számos 
más jogszabályi felhatalmazás alapján illetékességi területén hatósági és szakhatósági jogkört 
gyakorol.  Ellátja  a  vagyonkezelési  feladatokat  az  állami  tulajdonban,  igazgatósági 
vagyonkezelésben lévő területeken (10763 ha). A védett területek őrzését a Természetvédelmi 
Őrszolgálat látja el.

Az Igazgatóság ellátja a védett területek „természetvédelmi kezelési” feladatait, kiemelt 
feladata a vizes és füves élőhelyek, valamint az erdők rehabilitációja. A veszélyeztetett fajok 
védelme érdekében fajvédelmi programok indultak. Az Igazgatóság részt vesz, illetve szervezi 
a védett területek, fajok és a védett értékek felmérését, kutatását és a természetvédelmi célú 
monitoring  tevékenységeket.  Együttműködik  számos  kutatóintézettel,  egyetemmel, 
főiskolával, különösen szoros kapcsolatot tart fenn a megye, illetve a régió intézményeivel. 
Kiemelten kezeli a szomszédos országok hasonló szerveivel való együttműködést.

Az Igazgatóság Sarródon természetvédelmi oktatóközpontot működtet, Lipóton (korábban 
Fehértón) természetismereti  tábort szervez iskolásoknak. Folyamatban van Fertőújlakon az 
egykori határőr laktanya átvétele és természetvédelmi oktatóközpont kialakítása. Az elmúlt 12 
évben megteremtettük az ökoturizmus alapvető feltételrendszerét,  infrastruktúráját  a védett 
területeinken.
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1.2. A főbb tevékenységi körök helyzete

A természetvédelem legfontosabb célkitűzéseinek megvalósítása három pilléren nyugszik:
1.) A tudományos, biológiai-ökológiai kutatások eredményein, amelyet természetvédelmi 

célú monitorozás egészít ki.
2.)  A  hatósági-szakhatósági  korlátozások,  amelyek  megakadályozhatják  a 

természetkárosítások  bekövetkezését,  illetve  a  természetvédelmi  megőrzés,  kezelés,  amely 
mindig  aktív  fellépést,  beavatkozást  jelent  valamely természetvédelmi  cél,  érték  védelme, 
fenntartása érdekében.

3.) Ezt a tevékenység-rendszert hagyományosan két további tevékenységi kör egészíti ki, 
amelyek a természeti értékek és a természetvédelmi munka széleskörű bemutatását szolgálják: 
a természetvédelmi ismeretterjesztés, természetvédelmi oktatás és az ökoturizmus.

1.2.1. Természetmegőrzési tevékenység
A  természetvédelmi  munka  sajátossága,  hogy  bonyolult  struktúrájú  rendszerekkel 

dolgozik, amelyek igen nagy számú és rendkívül sokféle, különböző tulajdonságú elemből 
(pl.  fajok,  társulások)  állnak.  Ezek  megőrzése  érdekében  ugyancsak  sokféle  információ 
folyamatos  gyűjtése  (kutatás,  monitoring)  szükséges,  amelyek  eredményeit  a 
természetmegőrzési  tevékenység  mellett  a  hatósági,  illetve  a  vagyongazdálkodási  munka 
során is hasznosítani lehet és kell. A tervezési időszakot megelőzően erre a tevékenységi körre 
csak igen korlátozott forrás állt rendelkezésre, holott a széleskörű ismeretek hiánya korlátozza 
más természetvédelmi szakágak működésének hatékonyságát is.

A jövőben feltétlenül  növelni  kell  a  kutatásra  és  monitorozásra  fordított  erőforrásokat, 
beleértve azokat az informatikai fejlesztéseket is, amelyek lehetővé teszik az adatok gyors és 
eredményes visszacsatolását a hatósági és kezelési szakágakba.

A természetmegőrzési tevékenység-rendszer kereteit védett területeken a természetvédelmi 
kezelési terveknek kell meghatározniuk. A kezelési tervek az Igazgatóság védett területeire 
elkészültek,  illetve  elkészítésük  folyamatban  van.  A  kihirdetésre  kerülő  ’C’-fejezetek  a 
közeljövőben, vélhetően még 2003. év folyamán elkészülnek. A tervezési időszakban a védett 
természeti  területek bővítéseinek  kezelési  terveit,  illetve  a  közösségi  jelentőségű területek 
(Natura 2000 hálózat) jelenleg nem védett területeinek kezelési terveit, kell majd elkészíteni.

A rendelkezésre álló források szűkössége miatt csak korlátozott lehetőségeink vannak a 
területi védelemmel nem megoldható fajvédelmi programok tervezésére és megvalósítására. A 
hazai (és közösségi jelentőségű) veszélyeztetett fajok és a veszélyeztető tényezők nagy száma 
miatt  a  direkt  fajvédelmi  programokra,  mint  aktív  természetvédelmi  beavatkozásokra, 
eljárások  kidolgozására  és  megvalósítására  a  tervezési  időszakban  nagyobb  hangsúlyt 
kívánunk fektetni. Kiemelten kívánunk foglalkozni a hazánkban kipusztulással fenyegetett, 
endemikus rákosi vipera védelmével.

A  rendszerváltást  követő  gyors  társadalmi  és  gazdasági  változások  következményei 
rámutattak  arra,  hogy  a  természetmegőrzés  keretében  aktívan  kell  fellépni  az  elsősorban 
agrárterületekről  és  az  urbánus  területekről  agresszíven  terjeszkedő,  többségében  invázív 
fajok  ellen,  amelyek  egyre  komolyabban  fenyegetik  a  természetvédelmi  szempontból 
elsőbbséget élvező értékek fenntartását.
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Igazgatóságunk a tervezési időszakot megelőzően is kiemelten kezelte a természetvédelmi 
célú rehabilitációkat, ezen belül is a vizes élőhelyek és a gyepterületek rekonstrukcióját. A 
jövőben a  már  megvalósult  rehabilitációs  területek  kezelését  és  kutatását,  valamint  újabb 
élőhely-rekonstrukciók  tervezését  és  megvalósítását,  továbbra  is  kiemelt  fontosságú 
feladatként kezeljük. Az erdők rehabilitációja során nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a 
tájidegen fafajok visszaszorítására.

A  természetmegőrzési  szakágnak  felügyeletet  kell  gyakorolnia  a  vagyonkezeléssel 
foglalkozó szakág felett, mivel a vagyongazdálkodás érdekei és a természetvédelmi értékek 
megőrzésének érdekei gyakran nem esnek egybe, sőt esetleg ellentétesek egymással, aminek 
feloldását  a  természet  védelméről  szóló  törvény  szellemében  kell  megvalósítani,  azaz  a 
vagyonkezelésnek  minden  esetben  a  természetvédelmi  értékek  hatékony  megőrzését  kell 
szolgálniuk.

A fenti célok megvalósulása érdekében, különösen a közelgő Európai Uniós csatlakozás 
miatt  fokozni  kell  az  együttműködést  a  határmenti  ausztriai  és  szlovák  természetvédelmi 
szervezetekkel,  mind  a  természetvédelmi  célok  meghatározása,  mind  azok  megvalósítása 
érdekében, különösen a Fertő-tó és a Szigetköz térségében.

Az Igazgatóság megalakulása óta a kutatások mind tartalmilag, mind szervezésileg jelentős 
változásokon mentek át. Kezdetben az alapkutatás jellegű florisztikai és faunisztikai kutatások 
domináltak,  elsősorban  a  védett  területek  fajkészletének  felmérését  szolgálva.  Ezek  a 
kutatások  egymással  nem  igazán  voltak  kapcsolatban  és  a  jelentések  sem  egységes 
követelményrendszer  szerint  készültek.  Az  utóbbi  öt  évben  az  olyan  kutatások  kerültek 
előtérbe,  amelyek  az  florisztikai  és  faunisztikai  adatok  gyűjtésén  túl  valamilyen 
természetvédelmi problémára kerestek megoldást.

Az első rendszeres adatgyűjtés a Fertő-menti  rekonstrukciók madárvilágának vizsgálata 
volt,  mely  1991  óta  működik.  1998-ban  indult  be  a  Nemzeti  Biodiverzitás-monitorozó 
Rendszer, amely a kezdeti nehézségek után mára adatok tömegét szolgáltatja a veszélyeztetett 
fajok  és  élőhelyek  állapotról.  2000-ben  indult  be  a  védett  területek  komplex  botanikai 
monitorozása, amely 10 éves ciklusokban méri fel a védett területek növényzetét egységes 
módszerrel és adattartalommal. 2001-ben indult el a dél-hansági rekonstrukciók monitorozása 
az  Igazgatóság,  a  Szegedi  Tudományegyetem és  az  MTA ÖBKI  együttműködésében.  Az 
említett kutatások a jelentősebb programok, emellett számtalan kisebb program is működik.

A kutatások terén a  legnagyobb problémát  a  finanszírozás esetlegessége jelenti.  Biztos 
forrása  csak  a  Szigetközi  Biomonitoringnak  és  a  Nemzeti  Biodiverzitás-monitorozó 
Rendszernek van. A többi kutatás anyagi hátterét eddig pályázatokból biztosítottuk.

1.2.2. Vagyonkezelési tevékenység
A FHNPI vagyonkezelési tevékenysége kizárólag természetvédelmi célú kezelés, azaz a 

természetvédelmi célok kapnak prioritást az eredményérdekeltségű gazdálkodással szemben. 
Ez  igaz  a  haszonbérleti  szerződéssel  másnak  kiadott  területek  esetében  is.  Itt  a 
természetvédelmi feltételeket, korlátozásokat a szerződésben fekteti le az Igazgatóság.
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Halgazdálkodás
A  Fertő-Hanság  Nemzeti  Park  Igazgatóság,  közösen  az  Észak-Dunántúli  Vízügyi 

Igazgatósággal 2003. évben átvette a Fertő-tó halászati hasznosításának jogát. Az Állammal 
15 évre kötött haszonbérleti szerződés tartama alatt át kell alakítani a halgazdálkodás és a 
halállomány szerkezetét, amely jelen formájában a természetvédelem érdekeinek, valamint a 
fokozottan védett területekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem felel meg.

Az Igazgatóság a Barbacsi-tavon és a Fehér-tavon rendelkezik halászati  jogosultsággal. 
Ezeken  a  helyeken  egy  FvM-pályázat  támogatásával  a  vízszinttartó  műtárgyak  felújítása 
folyik, amivel a megfelelő vízszint biztosítható lesz. A hansági vizes élőhely-rekonstrukció 
halászvízzé történő nyilvánítása folyamatban van.

Nádgazdálkodás
Az ország legnagyobb, összefüggő nádas területének (6441,2ha) kezelője Igazgatóságunk 

(2065,9ha  -  32%)  és  az  Észak-Dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság  (4246,21ha  -  65,92%). 
Különleges és megoldandó vagyonkezelési problémát jelent az, hogy Igazgatóság kezelésében 
álló nádterületen a nádaratás jogát – a tulajdoni lapon bejegyzett szolgalmi joggal – a Fertő-
tavi  Nádgazdasági  Rt.  gyakorolja.  Ez  a  védett  és  fokozottan  védett  területekre  kiterjedő 
gazdálkodási forma ellentétes a természetvédelem érdekeivel, ezért meg kell szüntetni.

Gyepgazdálkodás és állattenyésztés
A gyepterületek természetvédelmi kezelése szorosan összefonódik a régi magyar háziállat-

fajták  génmegőrzési  programjával.  Az  állattartással  kettős  cél  valósul  meg:  biztosítja  a 
korábban már eltűnőben lévő háziállat fajták fennmaradását, valamint legelésükkel a területek 
természetvédelmi  kezelése  is  megvalósul.  A  legelő  jószágállomány  még  nem  éri  el  a 
kívánatos  mértéket.  A természetvédelmi  gyepkezelés  e  sajátos  módjának teljessé tételéhez 
szükséges az állomány további növelése (részletesebben a prioritásoknál). Az állatállomány 
téli takarmányát a gyepterületek egy részének kaszálásával állítjuk elő. Jelenlegi gépparkunk 
felsorolása a mellékletek között található (6.4 melléklet).

Élőhely-rekonstrukció
A vagyonkezelési tevékenység egyik speciális módja az egykori vizes élőhelyek árasztással 

történő helyreállítása. Jelenleg három vizes élőhely-rekonstrukciós terület működik: Pap-rét – 
Nyéki-szállás (81 ha), Borsodi dűlő (65 ha), Nyirkai-Hany (422 ha).

Erdőgazdálkodás
Jelenleg 742,48 ha erdő vagyonkezelője a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság. Ennek 

nagy  része  vásárlás  útján  jutott  a  vagyonkezelésünkbe,  zömmel  termelőszövetkezetektől. 
Ennek  megfelelően  rendkívül  vegyes  az  erdőállomány-összetétele,  és  az  erdők  29 
községhatárt  érintenek.  Erdőtervezés  tekintetében  öt  erdőtervezési  körzethez  tartozik  az 
Igazgatóság. Sajnos nem ritka az olyan osztatlan közös tulajdonban lévő erdő, amelynek csak 
bizonyos tulajdoni hányada van az Igazgatóság vagyonkezelésében.
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E területek természetvédelmi  szempontú kezelése  majdhogynem lehetetlen.  A 2002.  év 
folyamán  a  nemzeti  park  megkezdte  ezen  erdőterületek  szakmai  rendezését:  több  olyan 
területen végezte el a vágástakarítást és beerdősítést,  amelyet már vágásterületként örökölt 
meg, többéves gyom- ill.  cserjevegetációval. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény  erdőkkel  kapcsolatos  rendelkezései  alapján  őshonos  állományok  telepítése  folyik 
(szürkenyár,  kocsányos  tölgy).  Terveinkben  szerepel  tölgy-kőris  ill.  egyéb  lágy  lombos 
fafajokból álló ligeterdő létrehozása.

Vadgazdálkodás
Az Igazgatóság jelenleg a  9.020 hektáros Fertő-tavi természetvédelmi és  génmegőrzési 

célú  különleges  rendeltetésű  vadászterületen  gyakorolja  a  vadászati  jogot.  Ezen  a 
vadászterületen abszolút elsőbbséget élveznek a természetvédelmi érdekek. Ennek értelmében 
itt  nem  folyik  sportvadászat,  vadásztatás.  A természetvédelmi  szempontból  minimálisan 
szükséges  vadgazdálkodási  beavatkozásokat  –  a  róka  és  más  predátorok,  ill.  a  vaddisznó 
állományszabályozását – kizárólag a képzett szakszemélyzet végzi. Kiemelt szerepet kap a 
vaddisznó esetében az élővadbefogás.

Azon vagyonkezelésünkben álló területeken, ahol a vadgazdálkodás joga nem minket illet, 
ott  a  földtulajdonosi  közösség  által  kiválasztott  jogosult  által,  társult  vadászati  jog 
formájában, illetve a földtulajdonosi közösséggel kötött haszonbérleti szerződés útján valósul 
meg  a  vadállomány  kezelése,  hasznosítása.  Ezen  területeken  meghatározott  tulajdonosi 
részarányával,  valamint  hatósági  eszközökkel,  és  a  szakmai  szervezetekben  történő 
érdekérvényesítéssel tud az Igazgatóság érvényt szerezni a természetvédelem érdekeinek.

Infrastruktúra
A vagyonkezelés fő infrastruktúráját az épületek és a területek kezelését szolgáló gépek 

alkotják.  Az Igazgatóság  kezelésében lévő  épületek  és  jelentősebb eszközök felsorolása  a 
mellékletek között található.

Az épületek állapota általában közepes vagy jó,  de a jelenlegi költségvetés  biztosította 
források  éppen  csak  a  szinten  tartásra  elegendőek.  Az  épületek  állagának  megőrzéséhez, 
illetve javításához további források szükségesek.

Az Igazgatóság eszközei a jelenlegi feladatok ellátáshoz nem elégségesek, ezen a téren 
mindenképpen fejlesztések szükségesek.  Elsősorban a  mezőgazdasági  munkagépek számát 
kell  növelni,  de  ezzel  párhuzamosan  a  kezelő  személyzetet  is  biztosítani  kell,  illetve  a 
terepjárók számát a létszám emelésével párhuzamosan növelni kell.

1.2.3. Idegenforgalmi és oktatási tevékenység

Oktatási tevékenység
A Fertő-Hanság  NP  Igazgatóság  megalakulásától  kezdve  jelentős  hangsúlyt  fektet  a 

természetvédelmi oktatási-nevelési, bemutatási és ökoturisztikai tevékenységre.
1999  óta  külön  szervezeti  egység  -  a  Természetvédelmi  Oktatási,  Nevelési  és  EU 

Integrációs Osztály - irányítja ezt a tevékenységet.
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Természetvédelmi oktatás-nevelés
Részben ide tartoznak a diákturisztikai programok, de számos olyan tevékenységet kell itt 

megemlíteni,  amelyek  elmélyültebb  terepi  és  egyéb  természetismereti-természetvédelmi 
igényeket is kielégítenek a gyermekek és fiatalok számára. Ezek a következők:

• A  helyi  és  környékbeli  oktatási  intézmények  többségének  szerződéses  kapcsolat 
keretében  terepi  programok  biztosítása,  szakköri  foglalkozások  segítése,  illetve 
előadások tartása az intézményekben. Vándortablók az iskolák számára a Madarak és 
Fák Napjára, illetve a Föld Napjára készített kiállításaik megrendezése.

• Egyhetes  erdei  iskolai  foglalkozások  Sarródon  a  Kócsagvárban,  továbbá  szakmai 
programok  más  (pl.  fertődi)  szálláshelyeken  éjszakázó  erdei  iskolázó 
diákcsoportoknak.

• Nyári  tábori  foglalkozások  Sarródon,  Lipóton  (Szigetközi  TK),  illetve  korábban  a 
hansági Fehértó település mellett.

• Más helyszíneken (Szigetközi  TK, Pannonhalmi  TK, Soproni  TK, FHNP) táborozó 
diákcsoportok természetismereti programjainak szakmai támogatása (pl. szakvezetés).

• Minden  évben  három  jeles  nap  megünneplése  rendezvényekkel,  (pl.  kiállításokkal, 
diákvetélkedőkkel, tanösvény avatókkal stb.). Ez a három nap a Föld Napja, a Madarak 
és Fák Napja és az Európai Nemzeti Parkok Napja.

• Két felszerelt oktatóközpont várja a diákokat. Ezek a következők: Sarród Kócsagvár 
(FHNP),  Ravazd  (Pannonhalmi  TK).  A  harmadik,  időszakos  oktatóközpontként 
működő  helyszín  (Lipót,  Természetvédelmi  Őrház)  még  nincs  felszerelve  oktatási 
eszközökkel.

• A diákok  ismeretszerzésének  Múzeumpedagógiai  eszközökkel  történő  segítése  két 
hansági kiállításon Öntésmajorban, illetve az Esterházy-Madárvártán.

• Kapcsolatok ápolása a térség pedagógusaival, akikkel rendszeresek a közös programok 
(pl. továbbképzések, szakmai konferenciák, tanulmányutak).

• A Szigetközi Tájvédelmi Körzetben a Pisztráng Kör Egyesület  szerződött  formában 
segíti  oktatási  céljainkat.  A Magyar  Madártani  és Természetvédelmi Egyesület  és  a 
REFLEX  egyesület  pedig  sikeres  táborokat  szervezett  az  Igazgatóság  területén 
(Fehértó-Lipót).

Természetvédelmi és környezetvédelmi szakképzés segítése
Az Igazgatóság fontosnak tartja a jövő szakembereinek képzését, ezért mind a középfokú, 

mind  a  felsőfokú  képzésben  részt  vevő  diákok  szakmai  felkészülését  segíti  az  alábbiak 
szerint:

• Szerződéses kapcsolat több technikummal és egyetemmel.
• Korábbi baráti és szakmai kapcsolatok több egyetemi tanszék vezetésével intézményes 

formát öltöttek.
• Szakképzésben részt vevő diákok, egyetemi és főiskolai hallgatók fogadása évközi és 

nyári szakmai gyakorlatra.
• Szakmai segítségnyújtás az Igazgatóságra látogató csoportos és egyéni tanulmányutak 

résztvevőinek.
• Középiskolás diákok fogadása ún. hetesi,  illetve naposi szolgálatra fogadunk kisebb 

csoportokban.
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• Közös szakmai konferenciák szervezése.
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Idegenforgalmi tevékenység
A  védett  területen  jelentősen  kell  korlátozni  a  tömegturizmust.  A  védett  természeti 

területeken  végzett  idegenforgalmi  tevékenységnek  elsősorban  a  területeket  látogató 
állampolgárok szemléletformálását kell szolgálnia. Ennek szellemében végzi az Igazgatóság 
ökoturisztikai tevékenységét.

Védett területek bemutatása
Az Igazgatóság a védett területek látogatható részein biztosítja a nagyközönség számára az 

élményszerű  ismeretgyűjtést.  Csak  a  Fertő-Hanság  Nemzeti  Parkot,  illetve  a  környékbeli 
településeket évente legalább 200 000 látogató keresi fel (Fertőrákosnál, illetve Pomogynál, a 
kerékpáros határátkelőhelyeken évente ugyanis ennyi a regisztrált kerékpáros belépők száma). 
Ezért Igazgatóságunk a lehetőségeihez mérten a következő tevékenységeket végzi:

• Kiadványokat,  térképeket  jelentet  meg  a  védett  területekről  és  ezeket  rendszeresen 
frissíti.

• Szakvezetést biztosít az előzetesen bejelentkezett látogatócsoportok számára.
• Működteti  a  kócsagvári  látogatóközpontot  és  a  hansági  kiállításokat  (Öntésmajor, 

Esterházy-madárvárta).
• Együttműködik turisztikai vállalkozásokkal (pl. Tourinform-irodák, helyi panziók stb.).
• Lehetőségeihez mérten szállást  biztosít  a nagyközönség számára (Kócsagvár,  Lipóti 

Természetvédelmi Őrház).
• Kerékpár kölcsönzési lehetőséget biztosít.
• Sétautakat, tanösvényeket alakít ki.
• Madármegfigyelő kilátókat létesít a területeken és folyamatosan karbantartja azokat.
• Az  élőhely-rekonstrukció  által  érintett  területeken  biztosítja  a  bemutatást  a 

nagyközönség számára is.
• Internetes honlapot működtet.
• Támogatja a fertői és szigetközi kerékpárút-hálózatok kiépítését.
• 2002-től megteremtette annak feltételeit, hogy a turisztikai főszezonban szerdánként és 

szombatonként szakvezetéses programok induljanak az egyéni látogatók számára is! 

Az  Igazgatóság  rendszeresen  megjelenik  az  ökoturizmus  szempontjából  fontos 
rendezvényeken (UTAZÁS Kiállítás, Hanság EXPO).

A védett természeti területek információs táblákkal történő ellátásában, újabb tanösvények 
kialakításában, újabb (kisebb) látogatóközpontként szolgáló objektumok létesítésében (pl. a 
tájvédelmi  körzetekben,  illetve  az  FHNP  egyes  területein)  további  fejlesztési  feladatok 
vannak,  csakúgy,  mint  az  internetes  honlap  fejlesztésében.  A  helyi  önkormányzatokkal 
összefogva külön feladat a szigetközi vízitúra útvonalakon kultúrált kikötőhelyek létesítése a 
kenus, kajakos vízitúrázók számára.
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A diákturizmus segítése
A védett  területeket  érintő diákturizmus átmenetet  képez az ökoturizmus és környezeti 

nevelés között. 1991-es megalakulása óta a FHNPI jelentős szerepet vállal a tanulmányútra 
érkező diákcsoportok kiszolgálásában (szakvezetések, szállás megszervezése). Ennek oka az, 
hogy  az  ifjúság  fogadókészsége  a  természetvédelmi  ismeretekre  különösen  nagy.  Évente 
mintegy 10.000 diák fordul meg az FHNPI diákturisztikai programjain.

1.2.4. Hatósági tevékenység
A hatósági munka jogszabályok által szabályozott tevékenység. A fejlesztés lehetősége a 

hatékonyság fokozásában rejlik. Szükségességét indokolja az évről évre emelkedő tendenciát 
mutató  iktatott  ügyek  száma  (2002-ben  ez  mintegy  7500  volt).  Az  ügyiratszám  jelentős 
növekedése a tájvédelmi szakhatósági tevékenységet szabályozó 166/1999. Kormányrendelet 
megjelenése óta jelentkezik. Az ügyszámok emelkedését nem követte az ügyintézői létszám 
növekedése, ami a munkatársak túlzott terheléséhez vezetett. A gondok enyhítésére a hatósági 
ügyek  jelentős  részét  vivő  Erdészeti  és  Tájvédelmi  Osztályhoz  egy  fő  került  belső 
átszervezéssel.  Ezzel  a  probléma  alapvetően  nem oldódott  meg,  csak  a  terhelés  elosztása 
javult valamelyest.

Az ügyiratkezelés jelenleg még a hagyományos kézi iktatási rendszerrel működik, amelyet 
másfél  fő  adminisztratív  munkaerő  lát  el.  Ezen  a  területen  nagyarányú  fejlesztésre  van 
szükség,  amely  az  elektronikus  iktatási  rendszer  bevezetésében  kell,  hogy  testet  öltsön. 
Reményeink  szerint  csatlakozni  tudunk  a  kialakuló  egységes  természetvédelmi  iktatási 
rendszerhez.  További  megoldatlan  problémát  vet  fel  a  nagyszámú  ügyirat  tárolása, 
archiválása, az ügyirat-selejtezés megoldatlansága.

A hatósági ügyintézés hatékonyságán javítani kell azáltal, hogy az ügyintéző munkatársak 
részére  közvetlen  –  saját  munkahelyről  történő  –  hozzáférést  kell  biztosítani  a 
földnyilvántartási,  élővilág-védelmi  adatokhoz,  erdőállomány-adattárhoz,  és  kiemelten  a 
térinformatikai információkhoz, térképekhez. Ennek a megvalósítása elsősorban a szükséges 
adatok  rendszeres  beszerzésétől,  illetve  kisebb  mértékben  az  egységes  természetvédelmi 
információs  rendszer  kialakításától  függ.  Az  adatok  megléte  esetén  a  rendelkezésre  álló 
szoftverekkel manuálisan megoldható az adatokhoz való hozzáférés, azonban adatok nélkül 
nem lehetséges az információs rendszer kialakítása.

1.2.5. Természetvédelmi őrszolgálati tevékenység
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata a korábbi 25 

főről az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság megalakulásával 15 főre csökkent. Jelenleg 13 fő 
vizsgázott és 2 fő gyakornoki státuszban lévő természetvédelmi őrrel látjuk el a 421.300 ha 
nagyságú illetékességi terület, valamint azon belül kiemelten a 45.677 ha védett természeti 
terület hatósági őrzését. E szerint egy természetvédelmi őrre 32.407 ha illetékességi terület és 
3.514 ha védett terület jut.
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A természetvédelmi őrök napi munkájába jelentős változást hozott a 9/2000 (V. 19.) KÖM 
rendelet által bevezetett tájegységi-őrkerületi szervezeti rendszerre történt átállás, valamint a 
tájvédelmi  kormányrendelet  adta  hatósági  feladatok  ellátásának  szükségessége,  amivel  az 
őrszolgálat kilépett a védett területek határain túlra. Ez jelentős többletmunkával és működési 
többletköltséggel jár.

A természetvédelmi őrszolgálat technikai felszereltsége jelenleg megfelelőnek mondható. 
Számolni  kell  azonban  az  idő  múlásával  előálló  amortizációval.  Szükséges  folyamatosan 
betervezni az elhasználódott technikai felszerelések cseréjét.

Jelentős költséggel jár, és csak a közelmúltban sikerült megoldani a természetvédelmi őrök 
aktuális és egységes térképekkel (topográfiai, ingatlan-nyilvántartási és üzemtervi térképek, 
légifelvételek és űrfelvételek)  való ellátását,  illetve ezen térképek rendszeres frissítését.  A 
térképek kiosztásával egy időben meghatározzuk, hogy az őröknek mikor és milyen adatokat 
kell szolgáltatniuk a területükön lévő védett értékekről.

A tervezett őri létszámfejlesztések bekövetkeztekor számolni kell a belépő új őr technikai 
eszközökkel, ruházattal és működési költség-kerettel történő ellátásával is. 

Az idegenforgalom által  leginkább terhelt fertői és hansági területeken hétvégi ügyeleti 
rendszert  működtetünk.  Ezáltal  válik  megoldottá  a  legértékesebb  területek  folyamatos 
felügyelete,  és  az állandó természetvédelmi őri  jelenlét.  Az alacsony őri  létszám miatt  ez 
további munkaszervezési problémákkal jár.

Igazgatóságunk  minden  tájegysége  rendelkezik  tájegységközponttal,  valamint  a  fontos 
védett  területeket  magukban  foglaló  őrkerületek  egy  részén  is  van  őrkerületközpont.  A 
természetvédelmi őrök bázisát jelentő épületek felszereltsége jelentős fejlesztéseket igényel, 
valamint jelentkeznek az időszakos állagmegóvási feladatok is.

Az állampolgárbarát államigazgatás megvalósítása során ezek közül azokban, ahol jelentős 
ügyfélforgalom  várható  (pl.:  Soproni  Őrkerület  központja),  ügyfélfogadást  vezettünk  be. 
Ezáltal megkíméljük az állampolgárokat költséges utak megtételétől. Tapasztalataink szerint 
ezt a kezdeményezést örömmel fogadta a lakosság.

Igazgatóságunk az állampolgárok részére is biztosítja a természeti értékek megőrzésében 
való részvételt. Ennek formája a polgári természetőrség kialakítása, amely folyamat jelenleg 
is  tart.  Napjainkig  22  fő  vizsgázott  polgári  természetőrrel  kötött  megállapodást 
Igazgatóságunk, a közeljövőben e létszám kismértékű emelkedése várható. Ezek az emberek 
már  eddig  is  aktívan  és  önzetlenül  vettek  részt  a  természetvédelmi  munkában  – 
monitoringtevékenységek,  közös  területellenőrzés  a  természetvédelmi  őrrel  –  ,  a  jövőben 
azonban szeretnénk velük a kapcsolatot szorosabbra fűzni, s önkéntes munkájukat a lehető 
legjobban támogatni.
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1.3. Az alaptevékenységek és a vállalt feladatok jogi háttere

Az Igazgatóság elsőfokú hatósági jogköreit  a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény 38.  §,  40.  §,  42.  §,  43.  §-a,  a vad védelméről,  a  vadgazdálkodásról,  valamint  a  
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 31. § (2) bekezdése, a halászatról és a horgászatról  
1997.  évi  XLI.  törvény 24.  §  (4)  bekezdése,  a  vizek  és  a  közcélú  vizilétesítmények  
fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) kormányrendelet 9. §-a adják.

Szakhatóságként való közreműködést a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
39. §-a, illetve a tájvédelmi szakhatósági hatáskörbe tartozó engedélyezési eljárásokról szóló 
166/1999. (XI. 19.) kormányrendelet írják elő.

Az Igazgatóság gazdálkodásának jogszabályi hátterét az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. kormányrendelet, 
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló  249/2000.  kormányrendelet,  a  közbeszerzésekről  szóló  1995.  évi  XL.  törvény,  a 
központi költségvetési szervek központosított közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 
125/1996.  kormányrendelet,  illetve  a  Központi  költségvetési  szervek  szabadkézi  vétellel 
történő beszerzéseinek szabályairól (126/1996. kormányrendelet módosítása) szóló 46/2001. 
kormányrendelet adja.
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2. A FEJLESZTÉSI TERV CÉLJAI ÉS KERETEI

2.1. Stratégiai célok

A „Helyzetértékelés” című fejezetben meghatározottak alapján a Fertő-Hanság Nemzeti 
Park  Igazgatóság  (FHNPI)  fejlesztésének középtávú stratégiai  céljait  a  2003-2008 terjedő 
időszakra a következőképpen lehet összefoglalni:

2.1.1. Győr-Moson-Sopron megye természeti értékeinek hatékonyabb védelme

1) A FHNPI illetékességi területén a természeti és táji értékek állapota ne romoljon, a 
biológiai sokféleség ne csökkenjen.

2) A védett  természeti  területek állapota javuljon. A tudományosan megalapozott aktív 
természetvédelem biztosítsa a természeti értékek gyarapodását. Az emberi tevékenység 
által  okozott  negatív  hatások  felszámolása  érdekében  fokozódjon  az  élőhely-
rehabilitációk,  természetvédelmi  kezelés,  fajvédelmi  programok,  agrár-
környezetvédelmi program stb. megvalósítása.

3) Jöjjön  létre  a  természetvédelmi  adatgyűjtő  rendszeren  alapuló  nemzeti  park 
igazgatósági természetvédelmi információs rendszer.

2.1.2. Nemzetközi kötelezettségek ellátása

4) Integrálódás  az  Európai  Unió  Natura  2000  hálózatába,  az  EU-források  hatékony 
kihasználása a természetvédelmi célok megvalósítása érdekében.

5) Két  és  háromoldalú  nemzetközi  együttműködés  a  határmenti  területek  hatékony 
természetvédelme érdekében az osztrák, illetve szlovák partnerszervezetekkel.

6) Víz Keretirányelv végrehajtásából eredő természetvédelmi feladatok teljesítése
7) A Ramsari és Wasingtoni Egyezmény végrehajtásból adódó feladatok ellátása
8) A Világörökség cím elnyerésével kapcsolatos feladatok ellátása

2.1.3. A természetvédelem társadalmi ismertségének és elfogadottságának növelése

9) A  hatékony  természetvédelmi  és  tájvédelmi  hatósági-szakhatósági  tevékenység 
érdekében  a  meglévő  együttműködési  szerződések  alapján  fejleszteni  kell  az 
együttműködést  a  társhatóságokkal,  a  jó  kapcsolatokat  meg  kell  őrizni,  ahol  lehet, 
tovább javítani.

10) A hatékony természetvédelmi hatósági-szakhatósági tevékenység és a természeti értékek 
fenntartása érdekében fejleszteni kell az együttműködést az önkormányzatokkal.

11) A természeti értékek fenntartása érdekében fejleszteni kell az együttműködést a hazai és 
nemzetközi civil szervezetekkel.

12) Fejleszteni kell a természetvédelmi oktatás-nevelési és ismeretterjesztési tevékenységet 
annak  érdekében,  hogy  minél  több  esetben  megelőzhető  legyen  konfliktushelyzet 
kialakulása a természetvédelmi apparátus és a civil társadalom között.

16



A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HATÉVES FEJLESZTÉSI TERVE (2003-2008)
__________________________________________________________________________________________  

2.2. Jövőkép

Középtávú stratégiai céljaink elérésével a következő jövőkép kialakítására törekszünk:

• A Nyugat-Pannon EU-régió illetékességi területre eső részének természeti, illetve táji 
értékeinek, veszélyeztetett fajainak és élőhelyeinek, valamint működőképes ökológiai 
rendszereinek megőrzését és gyarapodását elősegítő, hatékony, ügyfélbarát hatósági-
szakhatósági tevékenység.

• Tudományosan  megalapozott,  a  természetvédelmi  célok  érdekében  végzett 
természetvédelmi vagyonkezelés.

• A természetvédelmi kezelést és a hatósági munkát információkkal segítő, kutatásokon 
és monitorozáson alapuló természetvédelmi információs rendszer.

• A  természetvédelem  társadalmi  beágyazottsága,  az  önkormányzatokkal,  civil 
szervezetekkel történő együttműködés által.

• Európai szintű bemutatás, hatékony nevelés, szemléletformálás, korszerű ökoturizmus.
• Kifogástalan  együttműködés  az  EU  szervezeteivel,  rendszeres  két  és  több  oldalú 

nemzetközi természetvédelmi együttműködés.

2.3. A fejlesztés keretei

2.3.1. Általános keretek
A fenti  célok  megvalósításához  szükséges  tevékenységeket  az  alábbi  fejlesztési  terv  a 

prioritásokként meghatározott operatív intézkedések formájában tartalmazza. A terv a FHNPI 
tevékenységi  körei  szerint  tárgyalja  a  tervezési  időszak  törekvéseit,  beruházási,  felújítási 
igényeit. Az egyes tevékenységi területek főbb céljainak, fejlesztési elképzeléseinek szöveges 
kifejtése  során  (amennyiben  lehetséges)  a  prioritások  fontossági  (azaz  megvalósítási) 
sorrendben szerepelnek.  Ezt  követően,  a  prioritásokat  tájegységi  bontásban illetve a  teljes 
működési területre vetítve mutatjuk be, szintén fontossági sorrendben.

A fent említett célokon túl jelentősek a csak az adott fejlesztési periódusban (2003-2008) 
meghatározó,  a  napi  működtetésen  túlmutató,  időszerű  feladatok  is.  Ezek  közül  a 
legfontosabb,  hogy  a  védett  természeti  területek  védettségi  szintjének  helyreállítását  a 
tervezési időszak végére be kell fejezni. Ez a feladat − különös tekintettel az eddig mellőzött, 
szövetkezeti erdőterületek megvásárlására − jelentős többletforrást és -munkát igényel. Ennek 
oka, hogy az erdőterületek esetén ez nem csak területvásárlást, hanem az erdőműveléssel járó 
kötelezettségek  teljesítését  is  jelenti.  Az  időszak  második  jelentős  feladata  az  Európai 
Unióhoz  való  csatlakozásunkból  fakadó  kötelezettségek  és  előírások  bevezetése,  illetve  a 
csatlakozás  révén  adódó  lehetőségek  minél  hatékonyabb  kihasználása.  Mindkét  típusú 
feladathoz  jelentős  többletmunka  szükséges,  amelyhez  az  Igazgatóság  jelenlegi  személyi 
állománya nem elégséges.

A több tervezési perióduson átívelő programokra az élőhely-rehabilitációs fejlesztésekre, 
az Igazgatóság az eddigi  gyakorlatnak megfelelően a jövőben is nagy hangsúlyt fektet.  A 
programok működtetésével kapcsolatos finanszírozási problémák megoldására az Igazgatóság 
a jövőben is számos tétel megvalósításához igyekszik pályázati forrásokat szerezni.
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A beruházási, felújítási, létszám- és eszközfejlesztési terv a működési költségek jelentős 
növekedését feltételezi, amelyet az Igazgatóságot terhelő, folyamatosan gyarapodó feladatok 
indokolttá  tesznek.  Az  Igazgatóság  korábbi  beruházásainak  eredményeképpen  a  tervezési 
időszakban arányaiban növekednek a fenntartásra és felújításra tervezett források.

2.3.2. Pénzügyi háttér
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság központi költségvetési szerv.
Közgazdasági  szempontból  az  Igazgatóság  maradvány  érdekeltségű  költségvetési 

szervként  működik,  ennek  megfelelően  elemi  költségvetése  két  részből,  a  költségvetési 
támogatásból,  és  a  saját  intézményi  bevételből tevődik össze.  Az Igazgatóság vállalkozási 
tevékenységet  nem  folytathat,  pénzügyi  befektetései  nem  lehetnek.  Az  Igazgatóság  saját 
bevételei elsősorban a vagyonkezelésében levő földterületek bérbeadásából, az ökoturisztikai 
bevételekből és az egyéb pályázati úton megszerzett bevételekből tevődnek össze. Az elemi 
költségvetés  bázis  szemléletű.  Ebből  adódóan  anyagi  lehetőségeink  szűkösek,  elemi 
költségvetésünk nagyban megköti kezünket.

Az  elsősorban  mezőgazdasági  tevékenység  végzésére  bérbe  adott  területeken  szigorú 
korlátozó  előírások  vannak  érvényben,  melyek  feloldása  a  természetvédelmi  értékek 
károsodásához vezetne. Ebből következően a saját bevételeket nem lehet oly módon növelni, 
hogy  a  védett  természeti  területeket  a  mindenkori  agrárpiaci  feltételeknek  megfelelően 
hasznosítja  az  Igazgatóság,  ily  módon  növelve  a  saját  bevételeit.  A  gazdálkodást 
egyértelműen  a  természetvédelmi  érdekeknek,  a  biológiai  sokféleség  védelmének  kell 
alárendelni.

Az  elemi  költségvetés  döntő  hányadát  személyi  juttatásokra,  működési  és  fenntartási 
költségekre fordítja az Igazgatóság. A jelen tervben leírt fejlesztésekkel összhangba kell hozni 
a munkatársak létszámát, ill. a bér- és működési költségeket. A „bázis” szemléletű tervezés 
miatt sajnos ez a közvetlen összehangolás az évek folyamán elmaradt. A beruházásokra és 
felújításokra  fordítható  kiadás  az  elemi  költségvetés  kb.  5%-át  alkotja.  Az  alapfeladatok 
hatékony  ellátása  érdekében  viszont  folyamatos  infrastrukturális,  informatikai  fejlesztési 
igényeknek kell megfelelni, melyeket ez a terv részletez.

Bízunk  abban,  hogy  jelen  fejlesztési  tervben  megfogalmazott  elképzelések  az  elemi 
költségvetésbe beépített támogatással megvalósíthatók lesznek.

Az  Igazgatóság  folyamatosan  figyelemmel  kíséri  az  Európai  Unió  által  meghirdetett 
pályázati  lehetőségeket  (LIFE,  strukturális,  illetve  kohéziós  alapok  Közösségi 
Kezdeményezések – Interreg III, Leader +, Leonardo –, kutatási keretprogramok stb.).

Amennyiben valamely kitűzött fejlesztési célra költségvetési szerv által is igénybe vehető 
az  adott  támogatás,  az  Igazgatóság  pályázatok  útján  igyekszik  minél  nagyobb  arányban 
közösségi forrásokat igénybe venni a fejlesztések megvalósításához.

2.3.3. A fejlesztések megvalósulásának monitoringja
Az Igazgatóságon közelmúltban lezajlott  Állami Számvevőszéki  vizsgálat  kifogásolta  a 

természetvédelmi  beavatkozások  eredményességének  vizsgálatát,  illetve  ennek 
dokumentáltságát. Ez rámutat arra, hogy a természetvédelmi monitoringnak nem csupán az 
ökológiai állapot globális vagy általános változásait kell nyomon követnie, hanem a jövőben 
magába kell foglalnia a természetvédelmi célú beavatkozások eredményességének vizsgálatát 
is.  Erre  mind  az  egyes  projektek  pénzügyi  tervezése  során,  mind  az  általános, 
alaptevékenység  keretében  végzett  élőhely  kezelések  és  fajvédelmi  programok  pénzügyi 
tervezése során tekintettel kell lenni, erre forrásokat kell biztosítani.
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3. FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK SZERINT

A fejlesztési  prioritásokat  kétféle  módon  vesszük  sorra,  tevékenységi  körök  szerint  és 
területi  bontásban  (tájegységek  szerint).  A  tevékenységi  körök  szerinti  ismertetésnél 
tárgyaljuk a területhez nem köthető központi fejlesztéseket és az egész illetékességi területre 
általánosan érvényes fejlesztéseket (pl. őshonos fafajú erdők telepítése, szántók művelésből 
kivonása, gyepesítése stb.). A tájegységek szerinti ismertetésnél kerül sor a főként az adott 
tájegységre jellemző, a helyi adottságok által meghatározott szükségletek és főként gyakorlati 
természetvédelmet felölelő intézkedések tárgyalására.

3.1. Természetmegőrzési tevékenység

A természetmegőrzési  tevékenység  a  jelenlegi  osztálystruktúrában  (Ökológia  Osztály) 
magába  foglalja  a  szűkebben  értelmezett  természetmegőrzési,  ezen  belül  a  faj-  és 
élőhelyvédelmi, a kutatási, valamint az informatikai feladatokat.

A természetmegőrzési tevékenység keretében a FHNPI munkájában a jelenleginél nagyobb 
hangsúlyt  kell  fektetni  a  vagyonkezelési  tevékenység  kereteinek  meghatározására,  ennek 
ellenőrzésére,  hiszen  az  Igazgatóság  elsődleges  célját  a  kiemelkedő  természeti  értékek,  a 
biológiai  sokféleség  védelme  alapozza  meg,  a  vagyonkezelési  tevékenységnek  is  ezt  kell 
szolgálnia.  Hasonlóképpen a  hatósági  döntések és  szakhatósági  állásfoglalások kialakítása 
során szükséges a szakmai felügyeleti szerep megerősítése.

A  természetmegőrzési  tevékenység  általános,  alapvető  célja  a  biológiai  sokféleség 
megőrzése, a természeti és táji értékek védelme. Ezen belül cél a természeti értéket jelentő 
fajok állományának megóvása, lehetőség szerint gyarapítása, az értékes élőhelyek védelme a 
még  nem  védett,  értékes  területek  védetté  nyilvánítása  (bővítések),  a  védett, 
vagyonkezelésben levő területek megfelelő kezelése (kezelési tervek kidolgozása), és a sérült 
ökológiai rendszerek helyreállítása, valamint a természetvédelem, ill. az élővilág érdekeinek 
érvényesítése  a  természetközeli,  nem  védett  területeken  a  hatósági  tevékenység  szakmai 
megtámasztásával.  A természetmegőrzési  tevékenységnek  ehhez  alapot  kell  szolgáltatnia, 
elsősorban  információk  biztosításával.  Az  információszerzés  érdekében  célzott  kutatások, 
monitoring vizsgálatok végzése, elvégeztetése szükséges, melyekből származó információkat 
a FHNPI többi osztálya által is könnyen elérhető adatbázisnak kell tárolnia és elemezhetővé 
tennie.

A természetmegőrzési tevékenység aktuális feladata az EU-csatlakozás kapcsán a Natura 
2000  területek  kijelölése.  A jövőben folyamatosan  elvégzendő feladatot  jelent  e  területek 
állapotának  nyomon  követése  és  az  ezzel  kapcsolatos  időszaki  jelentések  összeállítása. 
Hasonló feladatot jelentenek a Víz Keretirányelv hazai végrehajtásával kapcsolatos regionális 
intézkedések.  A  FHNPI-nek  szintén  jelentős  feladatai  vannak  az  egyéb  nemzetközi 
kötelezettségekből fakadó feladatok ellátásában is.
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1. feladat: A területi védelem kiteljesítése, a védett területek bővítése
A védetté  nyilvánításokat  elsősorban  a  meglévő  védett  területek  közelében,  a  védetté 

nyilvánítások során kimaradt területek védelembe vonásával kell megoldani.

Nemzeti park bővítések
Katonai gyakorlótér (Kalkweg dűlő) Terület: 25 ha
Nemeskút és környéke Terület:   5 ha
Pán-európai piknik emlékhely Terület:   3 ha
Balfi út menti völgy Terület: 12 ha
Kőhidai halastavak Terület: 10 ha

Tájvédelmi körzetek bővítése
Soproni Tájvédelmi Körzet
Arbesz-rét Terület:   33 ha
Harkai fás legelő Terület: 154 ha
Harkai Nagy-rét Terület:   24 ha

Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet
Likócsi gyakorlótér Terület: 706 ha

Szigetközi Tájvédelmi Körzet
Több mozaikban Terület: 2342 ha

Természetvédelmi területek létrehozása
Bécsi-domb Természetvédelmi Terület létrehozása Terület:   8 ha
Ikva-menti Természetvédelmi Terület létrehozása Terület: 18 ha
Liget-patak menti Természetvédelmi Terület létrehozása Terület: 27 ha
Iváni rétek Természetvédelmi Terület létrehozása Terület: 76 ha
Ebergőci láprét Természetvédelmi Terület létrehozása Terület: 20 ha

2.  feladat:  A  Natura  2000  hálózat  és  a  Víz  Keretirányelv  szerint  kiemelt  területek 
kijelölése, az ebből levezethető feladatok ellátása

A Natura  2000  hálózat  kijelölése  hosszú  távon  jelentősen  maghatározza  majd  a  hazai 
természetvédelem prioritásait,  az  ebből  fakadó feladatokat  és  a  feladatok  végrehajtásához 
igénybe  vehető  forrásokat  is.  A Natura  2000  hálózat  létrejöttét  követően  rendszeres,  jól 
dokumentált  jelentéseket  kell  készíteni  az  EU  illetékes  bizottságának,  amelyben  be  kell 
mutatni a kijelölt területeken végzett természetvédelmi tevékenység eredményeit.
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A KvVM területi szervei közötti munkamegosztás alapján a Víz Keretirányelv előírásainak 
megfelelő  feltáró,  operatív  és  vizsgálati  monitoring  feladatokból  a  nemzeti  parkok 
igazgatóságai  elsősorban  a  makrovegetációval,  a  makroszkópikus  gerinctelenekkel  és  a 
halakkal  kapcsolatos  felméréseket  és  az  ezzel  összefüggő  koordinációt  végzik.  A  Víz 
Keretirányelvvel  összefüggő  monitoring  feladatok  csak  a  személyi  és  anyagi  feltételek 
biztosításával  teljesíthetők,  ezért  már  jelen  fejlesztési  terv  időszakában  indokolt  az 
igazgatóságok szakembergárdájának ilyen célú létszámbővítése.

3. feladat: Élőhely-rehabilitációk, vizes élőhely-, gyep- és erdőállomány-rekonstrukciók
Az illetékességi terület döntő hányadát teszik ki azok a területek, amelyek vizes élőhelyek, 

vagy a vízrendezéseket megelőzően vizes élőhelyek voltak. Az elmúlt 200 év során lecsapolt 
területek egy részén lehetőség van a rehabilitációra, és ez a folyamat már meg is kezdődött. 
Meg kell kezdeni a megtervezett rekonstrukciók kivitelezését, és további tanulmányterveket 
kell készíttetni a rehabilitálható vizes élőhelyekre.

Hasonlóképpen  újra  gyepterületeket  kell  kialakítani  a  mezőgazdasági  művelés  alól 
kivonható területeken, elsősorban a Fertő környékén és a Hanságban, illetve az elcserjésedett, 
elgyomosodott  gyepek helyreállítása  érdekében támogatni  kell  a  gyepként  hasznosítást  az 
Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) program keretében.

Kiemelt fontosságú a több fokozottan védett faj élőhelyéül szolgáló Kis-Tómalmi láprét 
rekonstrukciója.

Fontos feladat a tájidegen fafajokból álló erdők átalakítása természetközeli erdőkké.

4. feladat: A természetvédelmi kezelések megalapozása
Kihirdetésre  elő  kell  készíteni  a  kezelési  tervek  „C”  fejezeteit.  Az  elfogadott  kezelési 

tervek megvalósulását folyamatosan nyomon kell követni. A kezelési tervek aktualizálása, az 
adaptív kezelés elvei szerinti esetleges módosítása folyamatosan jelentkező feladat.

A saját kezelésű területeken részt kell venni a munkaszervezési, ütemezési feladatokban, a 
végrehajtás  során  ellenőrizni  kell  a  szakszerűséget,  a  természetvédelmi  érdekek 
érvényesülését.  A  kezelési  eljárások  hatékonyságának  növelése  érdekében  kezelési 
kísérleteket kell végeztetni, eredményességét nyomon kell követni.

5. feladat: Fajvédelmi tervek megvalósítása.
A  csak  területi  védelemmel  nem  megvédhető  fajok  állományainak  megőrzése  a 

veszélyeztetett  fajok  védelmét  megalapozó  tervek,  programok  megvalósítása  során 
biztosítható.  A  veszélyeztetett  növényfajok  védelme  érdekében  meg  kell  vizsgálni  a 
mesterséges szaporítás és visszatelepítés lehetőségét. Kiemelten kell kezelni a rákosi vipera 
hansági állományának védelmét, a mosoni túzokpopuláció megőrzését, a ritka és telepesen 
fészkelő madárfajokat, a lápi póc védelmét, továbbá a lápi hízóka, a hagymaburok kosbor, a 
méhbangó és a pókbangó állományait.
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6. feladat: Természetvédelmi adatbázisok és térinformatikai rendszer kiépítése, fejlesztése
A természetmegőrzési tevékenység érdekében erősíteni kell a hatósági és vagyonkezelési 

tevékenységgel  foglalkozó  munkatársak  számára  történő  az  adatszolgáltatást.  Ennek 
érdekében  szükséges  egy  hatékony  információs  rendszer,  melynek  kialakítása  a  tervezési 
periódus egyik legfontosabb feladata.

A napi munkához szükséges egy ötévente elkészített infra-, ortokorrigált légifotó a védett 
területekről és egy űrfelvétel az Igazgatóság teljes területéről, egymással nem fedésben, illetve 
az ingatlan-nyilvántartási és erdészeti üzemtervi adatok rendszeres frissítése.

7. feladat: Invázív fajok visszaszorítása
Kiemelt feladat a természetes életközösségekre veszélyt jelentő hazánkban nem őshonos, 

agresszíven  terjedő  adventív  növény  és  állatfajok  visszaszorítása.  Ennek  kapcsán  az 
Igazgatóságnak  elsősorban  kutatási  és  felmérési  feladatokat  kell  elvégeznie.  A 
természetvédelmi  szempontból  fontos  élőhelyek,  valamint  a  veszélyeztetett  fajok 
populációinak  és  élőhelyének  fenntartása  érdekében  gondoskodni  kell  olyan  hatékony 
környezetkímélő eljárások kidolgozásáról és gyakorlati alkalmazásáról, amelyek az özönfajok 
állományainak csökkentésére illetve visszaszorítására alkalmasak.

8. feladat: Kutatási és monitoring tevékenység fejlesztése
A kutatási  tevékenységen belül fontos a szünbiológiai,  feltáró jellegű kutatások további 

erősítése az eddig feltáratlan élőhelyek és élőlénycsoportok azonosításával és szisztematikus 
vizsgálatával.  A  jelenleginél  nagyobb  hangsúlyt  kell  kapnia  az  ökológiai,  ok-  és 
következmény-feltáró kutatásoknak, természetvédelmi célú eljárások kidolgozásának is. Meg 
kell határozni azon természetvédelmi problémák körét, melyeknek megoldásához célirányos 
kutatásokat kell végezni, illetve végeztetni.

Mindezen túl a létrehozandó információs rendszeren belül szükséges az egységes kutatás-
nyilvántartási rendszer kialakítása, melyben szükséges feldolgozni a múltban zajlott kutatások 
adatait is.

9. feladat: Érzékeny Természeti Területek
Az  Érzékeny  Természeti  Területek  esetében  el  kell  érni,  hogy  minden  ÉTT-területre 

elkészüljön  a  támogatási  csomag,  illetve  ezek  bekerüljenek  a  pályázati  körbe.  A TVH 
koordinációjával  ki  kell  dolgozni  a  kijelölt  Érzékeny  Természeti  Területek  támogatási 
programcsomagját és a gazdálkodókat meg kell győzni a programhoz való csatlakozásról.

10. feladat: Nemzetközi egyezmények végrehajtása
Az  Igazgatóság  területén  több  nemzetközi  egyezmény  hatálya  alá  eső  terület  (MAB, 

Ramsar, Világörökség) van. A tervezési időszak alatt biztosítani kell a státusszal együtt járó 
feladatok végrehajtását  (területek kitáblázása,  információs táblák,  jelentési  kötelezettségek, 
tagdíjak stb.).
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3.2. Vagyonkezelési tevékenység

A nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelési tevékenységének általános célja az állami 
tulajdonban  és  az  igazgatóság  vagyonkezelésében  lévő  területek  természetvédelmi 
érdekeknek  alávetett  hasznosítása.  Kiemelten  fontos  cél,  hogy  a  természetvédelmi 
szempontok a gazdasági érdekek elé kerüljenek.

A  halgazdálkodás  keretein  belül  kiemelten  kezelendő  a  védett  vízterek  természetes 
halfaunájának helyreállítása, ezzel együtt a gazdasági tevékenység korlátozása.

A gyepterületeken  elsődleges  a  korábbi,  a  tájat  alakító,  mára  gyakran  elfeledett  vagy 
gazdaságtalanná vált hagyományos tevékenységek folytatása vagy újrakezdése.

A  vadgazdálkodási  tevékenység  célja  a  védendő  természeti  értékek  megóvása  a 
túlszaporodott vaddisznó- és rókaállomány káros hatásaitól. A gazdálkodásnak soha nem lehet 
célja a bér- és vendégvadásztatás.

A kezelésünkben  lévő  erdők  esetében  a  legfontosabb  cél  a  telepített,  nem  őshonos, 
monokultúrák  átalakítása  természetközeli,  termőhelynek  megfelelő,  őshonos  fajokból  álló 
magas biodiverzitású erdővé.

1. feladat: Védett területek védettségi szintjének helyreállítása
A  tervezési  időszak  alatt  folytatni  kell  a  védett  és  védelemre  tervezett  területek 

felvásárlását és az időszak végére be is kell fejezni ezt. A felvásárlandó területek művelési 
ágankénti sorrendje a gyepek, a vizes területek, az erdők és végül a szántók. 

2. feladat: A gyepterületek kezelése
A  hansági  és  a  fertői  gyepterületek  kezeléséhez  az  állatállomány  további  növelése 

szükséges. A jelenleg rendelkezésre álló majorság a hansági legeltetés hátterét a távolság és az 
állatlétszám miatt már nem tudja ellátni, ezért szükségessé válik a Hanságban egy új majorság 
kialakítása.  Szükséges  továbbá  a  személyi  és  tárgyi  feltételek  javítása,  mivel  a  jelenlegi 
eszközpark  és  személyi  állomány  nem  elégséges  a  gyepterületek  kezelési  feladatainak 
ellátásához.

A birtokunkban lévő 706 db szürkemarha, 111 db bivaly, és a 627 db rackajuh 800 ha 
lelegelését  tudja  ellátni.  Az  állatok  téli  takarmányát  1.600  ha  területről  gyűjtjük  be.  A 
fennmaradó 2.300 ha legeltetéséhez szükséges a legelő állatok számának további emelése. Az 
elkövetkező hat évben a szürkemarha-állományt 1000-1200 darabosra, a bivalyállományt 150 
darabosra, a rackajuhállományt pedig 1000 darabosra kell növelni.

Az elmúlt tíz évben nem kezelt (elgyomosodott és becserjésedett) hansági kaszálóréteket 
újra  művelésbe kell  vonni  a  korábbi,  60-as  évek előtti  gyakorlatnak megfelelően.  Ezek a 
területek tudják biztosítani a növekvő állatállomány téli takarmányozását.
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3. feladat: A Fertő-tó halgazdálkodása
Kiemelt feladat a halászati kutatások megindítása. A halfauna magyar oldali utolsó átfogó 

felmérése óta több mint negyed évszázad telt el. Az új kutatások feltehetően rávilágítanak 
arra, hogy a halállomány természetes sokféleségének fenntartása érdekében, mely halfajok 
esetében van  szükség  a  populációk  mesterséges  utánpótlással  történő  rehabilitálására.  (pl. 
compó és a széles kárász).

Át  kell  alakítani  a  halászat  gazdálkodási  szerkezetét  is.  A fokozott  védelem alatt  álló 
öblözetekben minimálisra kell szorítani a halászati tevékenységet, az csak a természetvédelmi 
szempontból  szükséges  állománykezelés  szintjén  tartható  fenn.  Gondoskodni  kell  a 
természetes ívóhelyek kialakításáról és megőrzéséről.

A nádas és a belső tavak friss vízzel való ellátásához a csatornarendszer természetvédelmi 
szempontból  indokolható  részének  kotrása,  a  régi  csatornák  depóniáinak  megbontása 
szükséges.

Fel  kell  térképezni  a  tó  szabadon  látogatható  részeinek  horgászati  kihasználtságát, 
terheltségét, a horgászok által kifogásra kerülő halak mennyiségét és faji megoszlását.

A  tó  egységes  halászati  kezelése  érdekében  kezdeményezzük  egy  magyar-osztrák 
együttműködési projekt kidolgozását.

4. feladat: A hansági kistavak halgazdálkodási szakkezelése
A vízszintszabályozó műtárgyak elkészülte után be kell állítani a tavak üzemi vízszintjeit. 

A feliszapolódott tómedrek kotrásával ki kell alakítani a halállomány átteleléséhez szükséges 
halágyakat. Halfaunisztikai vizsgálatokkal fel kell tárni a tavak halállományának szerkezetét, 
meg kell  tervezni  a  szükséges  beavatkozásokat.  A befolyó  vizek  vízminőségének javítása 
céljából meg kell vizsgálni biológiai szűrőmezők kialakításának szükségességét.

5. feladat: A római halastavak rehabilitációja
Fel  kell  tárni  a  Sopronkőhida  és  Fertőrákos  melletti  egykori  római  halastavak 

feliszapolódott  medrének  állapotát,  amely  a  fegyház  szennyvíztisztítójának  iszapjával 
szennyezett. A feltárás után a tómedreket ki kell kotorni, a műtárgyakat helyre kell állítani, el 
kell árasztani és gondoskodni kell a betelepítésekről.

6. feladat: Természetvédelmi érdekek érvényesítése a vadgazdálkodásban és a vadászatban
Az  Igazgatóság  vadászati  jogosultságában  álló  Fertő-tavi  természetvédelmi  és 

génmegőrzési célú különleges rendeltetésű vadászterületen a jövőben is fenn kívánjuk tartani 
a  természetvédelmi  célokat  szolgáló  vadgazdálkodási  tevékenységet.  Fokozni  kívánjuk  a 
rókaállomány  apasztására  tett  erőfeszítéseinket,  illetve  további  élővadbefogók  építésével 
kívánjuk csökkenteni a Fertő nádasának vaddisznóállományát.

A  vadgazdálkodási  üzemtervezési  időszak  leteltével  (2007)  célszerű  az  összefüggő 
nagykiterjedésű vagyonkezelésben álló területeken a vadászati jog megszerzése. Ez úgy is 
megvalósulhat, mint kisebb kiterjedésű különleges rendeltetésű terület.
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7. feladat: Saját vagyonkezelésű erdők 
A saját  vagyonkezelésben lévő erdők várhatóan  növekedni  fognak.  Ennek mértéke  ma 

nehezen megjósolható,  hiszen  erősen  pénzfüggő.  A szakmai  célok  között  az  elsődleges  a 
természetvédelmi  törvény  előírásainak  megfelelően  őshonos  fafajokból  álló  erdők 
megalapozása.  Ezt  nem  mindenáron  és  azonnal  kívánjuk  elérni,  hanem  az  elöregedett 
nemesnyarasok letermelése után.

2003-ban jegyezték be erdőgazdálkodóként a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságot.
Az  Igazgatóság  erdőgazdálkodási  üzemtervében  szereplő  betervezett  véghasználat  nem 

végrehajtható,  mert  nagyon  sok  a  mezővédő  erdősáv.  Ezeknek  a  felújítására  (kisparaszti 
szálaláshoz hasonlóan) a közeljövőben szükséges kidolgoz(tat)ni a megfelelő módszert.

8. feladat: Természetvédelmi infrastruktúra karbantartása, fejlesztése
Az Igazgatóság kezelésében lévő épületek többsége közepes vagy jó állapotban van és a 

jelenlegi  rendeltetési  céljának  megfelelő.  Az  Igazgatóság  fejlesztési  elképzelései  szerint 
azonban az épületek többsége új funkciókat kap és ennek megfelelően át kell alakítani őket, 
illetve további épületek megvásárlása vagy építése válik szükségessé.

Kiemelten kezelendő a Kócsagvár előtti járda építése, felújítása.

3.3. Idegenforgalmi és oktatási tevékenység

A Fertő-Hanság Nemzeti  Park Igazgatóság idegenforgalmi tevékenységének a  tervezési 
időszakra  vonatkozó  céljai,  összhangban  az  eddigi  ökoturisztikai  tevékenységünkkel,  az 
alábbiakban foglalhatók össze:

• A helyi lakosság legyen büszke a védett természeti területekre, és találja meg minél 
inkább saját lehetőségeit az ökoturizmusban.

• Az  Igazgatóság  hatékonyan  segítse  még  meglévő  régi  kézműves  mesterségek  és 
hagyományos tájgazdálkodási formák megmaradását és ezek bemutatását.

• A Fertő-Hanság Nemzeti Parkban legyen egy jól működő látogató-, illetve információs 
központ-rendszer (egyfajta kapuként), Magyarország EU csatlakozása után kiegészítve 
az  osztrák  oldal  meglévő  létesítményeivel.  Mindehhez  jó  terepi  ökoturisztikai 
infrastruktúra (pl. sétautak, kilátók, pihenőhelyek stb.) kapcsolódjon.

• Minden  tájvédelmi  körzetben  legyen  legalább  egy  információs  központ,  lehetőség 
szerint látogatóközpont.

• A  kiadványok  bővüljenek  mind  tartalmilag,  mind  esztétikailag,  mind  pedig 
példányszámban.

• További javulás legyen a médiakapcsolatok terén.
• Az Igazgatóság saját internetes honlapja legyen folyamatosan naprakész, és legalább 

háromnyelvű.

25



A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HATÉVES FEJLESZTÉSI TERVE (2003-2008)
__________________________________________________________________________________________  

Az oktatás-bemutatás terén a főbb célkitűzések a következők:

• A terepi  oktatóközpontok  legyenek  jól  felszereltek  mind  eszközökkel,  mind  pedig 
oktató kollégákkal.

• Legyen a védett természeti területek szabadon látogatható részein minél több és jobb 
információs és tanösvénytábla, egyéb infrastruktúra (pl. kilátó).

• Lehetőség  szerint  minél  több  diák  és  felnőtt  számára  biztosítson  az  Igazgatóság 
tartalmas terepi és egyéb természetvédelmi programokat.

• Az  Igazgatóság  szélesítse  kapcsolatrendszerét  az  ökoturisztikai,  természetvédelmi 
oktatási,  valamint  szakképzési  célok  megvalósulása  érdekében  (önkormányzatok, 
oktatási és szakképzési intézmények, civil szervezetek).

• Az Igazgatóság oktatási és idegenforgalmi programjai során használt eszköz állomány 
(pl.  távcsövek,  lupék,  mikroszkópok,  kerékpárok,  kenuk)  folyamatos  karbantartása, 
felújítása, fejlesztése, cseréje valósuljon meg.

1. feladat: Látogató központ (kapu) rendszer a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban.
A mozaikos jellegű nemzeti parkban a négy égtájhoz igazodva az alábbi kapus látogató- és 

információs központrendszert kell létrehozni:
• Nyugati kapu: (Fertőrákosi Kőfejtő) elsősorban szervezési, kisebb részben beruházási 

feladatot jelent az, hogy a meglévő önkormányzati kezelésben lévő objektum képes 
legyen teljes körű információt adni a látogatók számára az egész nemzeti parkról.

• Déli kapu: Fertőújlak régi határőrlaktanyájában kell kialakítani egy oktatóközpontot, 
annak mielőbbi vagyonkezelésbe vétele után.

• Dél-hansági  Információs  Központ:  Öntésmajor,  „Hanság  Élővilága”  Kiállítás.  A 
kiállítás teljes felújítást igényel. A felújítás után egy korszerűen működő több funkciós 
információs központ és kiállítás szolgálhatná a nagyközönséget.

• Északi  kapu: Hazánk  Európai  Uniós  csatlakozása  után  az  osztrák  nemzeti  parki 
oldalon lévő Illmitzi  Látogatóközpont  el  tudná látni  az  északról  érkező,  elsősorban 
külföldi  látogatók  teljes  körű  információs  kiszolgálását  is.  Ez  elsősorban  csak 
szervezési feladatot jelent az Igazgatóságnak.

• Keleti  kapu: Valahol  a  Hanság  keleti  felén,  esetleg  Lébény-Bormászpuszta  régi, 
megvételre  és  felújításra  szoruló  egykori  TSZ  ingatlanában  lehetne  kialakítani. 
Célszerű lenne itt egy oktatóközpontot is létrehozni, ugyanis a közelben vannak olyan 
védett területek, amelyek jól felhasználhatók az oktatásban (pl. hansági vizes élőhely-
rekonstrukciós terület).

2.  feladat:  Információs  központ  kialakítása  a  Soproni  Tájvédelmi  Körzetben,  valamint 
látogatóközpont létrehozása a Szigetközi Tájvédelmi Körzetben

A közeljövőben a soproni ún. „Kakasos-házban” lévő Soproni TK központot információs 
központtá, „Természet Házává” bővítjük.

A  Szigetközi  Tájvédelmi  Körzetben  szükséges  egy  olyan  nagyobb  látogatóközpont 
kialakítása, amely nemcsak információt ad és kiállításoknak biztosít helyet, hanem alkalmas 
lehet a későbbiekben egy nemzeti parki látogatóközpont feladatainak ellátására is.
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3. feladat: Terepi infrastruktúra fejlesztése
A védett  területek a  szabadon látogatható részein az egyéni (szakvezető nélküli)  laikus 

látogatók tájékoztatása érdekében fejleszteni kell a jelenlegi információs táblákat (mennyiség 
és minőség szerint is), valamint a tanösvényeket (sűrűbb táblák, újabb tanösvények). E szerint 
a Hany Istók Tanösvény, Sziki őszirózsa Tanösvény, a Pannonhalmi TK három tanösvénye 
tábláinak  számát  növelni  kell.  Az  Észak-Hanságban,  a  Dél-Hanságban,  a  Szigetközi 
Tájvédelmi  Körzetben,  a  Pannonhalmi  Tájvédelmi  Körzetben  és  a  Soproni  Tájvédelmi 
Körzetben további információs táblák (kb. 25 db) kihelyezése szükséges.

Amennyiben  a  vizes  és  egyéb  élőhely-rekonstrukciós  tevékenység  folytatódik, 
párhuzamosan újabb madármegfigyelő tornyok építése válhat szükségessé. Gondoskodni kell 
továbbá a Szigetközi Tájvédelmi Körzetben Lipót térségében az ún. „Holtág-rehabilitációs 
Területen” legalább egy madármegfigyelő torony építéséről. Meg kell oldani az Igazgatóság 
kezelésében  lévő  megfigyelő  tornyok  és  idegenforgalmi  infrastruktúra  rendszeres 
karbantartását.

Létre kell hozni egy új tanösvényt Fenyőfő térségében.
A  Szigetközben  igényes  kenus  kikötőhelyek  kialakítása  szükséges  a  Mosoni-Dunán 

vízitúrázók részére. Egyes nagyobb forgalmú kikötőknél, gondoskodni kell információs táblák 
kihelyezéséről is.

4. feladat: Társadalmi, intézményi kapcsolatrendszerek fejlesztése
Az önkormányzatokkal, azok oktatási intézményeivel, a különböző szakmai, szakképzési 

intézményekkel, valamint civil szervezetekkel – a természetvédelmi és tudatformálási célok 
elérése érdekében – tovább kell fejleszteni a kapcsolatrendszert. Különösen fontos ez a Fertő-
tó térségében, ahol ezt a Világörökségi címet elnyert Fertő-táj méltó együttes kezelése meg is 
követeli.

5. feladat: Kapcsolatok erősítése a médiával
A tervezési időszak során évente legalább egy sajtókirándulás megszervezése szükséges. 

Legalább  negyedévente  sajtótájékoztatót  kell  tartani  az  Igazgatóságunkat  érintő, 
közérdeklődésre számot tartó eseményekről. A helyi írott és elektronikus sajtóval tovább kell 
mélyíteni  az  eddigi  jó  kapcsolatot.  Segíteni  kell  a  megyei  napilap  (KISALFÖLD) 
negyedévente  megjelenő,  a  FHNP  Igazgatóságot  és  a  természetvédelmet  bemutató 
mellékletét.

6. feladat: Kiadványok, Internet
A meglévők folyamatos fejlesztése mellett, új tematikus kiadványok megjelentetésére van 

szükség,  a  pénzügyi  lehetőségek  függvényében.  Ezekben  elsősorban  az  egyes  védett 
természeti területek értékeit, illetve az egyes tájak múltját, hagyományait kell bemutatni.

7. feladat: Rendezvények
Törekedni kell arra, hogy az igazgatósági objektumok (a jelenlegiek és a majdaniak is) 

minél több természetvédelemmel, oktatással, turizmussal kapcsolatos rendezvénynek adjanak 
otthont. Kiállítások, konferenciák, szemináriumok: különösen fontos mindez a idegenforgalmi 
„holtszezonban”,  hiszen  jó  kihasználás  esetén  fontos  bevételi  forrást  jelenthetnek  az 
Igazgatóságnak.
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8. feladat: Oktatási tevékenység, oktatási eszközök fejlesztése
Lipóton  a  Szigetközi  Tábor  három hetes  jelenlegi  időtartamát  a  tervidőszak  végére  10 

hetesre (a teljes szünidő) kell növelni.
A fertőújlaki új oktató központ elkészülte után annak bekapcsolása az Igazgatóság tábori és 

erdei iskolai rendszerébe halaszthatatlan feladat lesz.

3.4. Hatósági tevékenység

Az Igazgatóság 2002-ben 76 elsőfokú hatósági  és 1150 szakhatósági  ügyben járt  el.  A 
hatósági  ügyek  jelentős  többségét  a  4  főt  foglalkoztató  Erdészeti  és  Tájvédelmi  Osztály 
intézte. Egy ügy adott esetben 4-5-szöri levélváltást, többszöri helyszíni bejárást, az Ökológiai 
Osztály  munkatársainak  szakvélemény-kialakítását  is  takarhatja.  A  terepi  munkában,  a 
helyszínelésekben a Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársai működnek közre.

A  fejlesztés  lehetséges  irányai  a  munkavégzés  feltételeinek  javítása  (hozzáférések, 
informatika),  az  ügykezelési  rendszer  digitalizálása,  és  a  ügyintézői  létszám,  valamint  az 
eszközállomány korszerűsítése.

A hatósági munkavégzés fejlesztésének célja a gyors, pontos, állampolgárbarát ügyintézés 
megvalósítása.  Célszerű  lenne  az  állampolgárok  felé  egy  olyan  információs  rendszer 
kialakítása,  amelynek  alkalmazásával  az  újonnan  felfedezett  természeti  értékekről  (a 
szolgálati titok megtartásával) a terület tulajdonosa tudomást szerez és így elkerülhetők az 
utólagos viták.

1. feladat: A munkavégzés feltételeinek javítása
A hatósági ügyintézés hatékonyságán javítani kell azáltal, hogy az ügyintéző munkatársak 

részére  közvetlen  –  saját  munkahelyről  történő  –  hozzáférést  szükséges  biztosítani  a 
földnyilvántartási,  erdőállomány  adattárhoz,  élővilág-védelmi  adatokhoz,  és  kiemelten  a 
térinformatikai információkhoz, térképekhez. Nem elhanyagolható szempont a munkatársak 
felhasználói továbbképzésének szükségessége. Az adatokhoz való hozzáférés megvalósítása 
nem  képzelhető  el  egy  egységes  Természetvédelmi  Információs  Rendszer  megvalósítása 
nélkül, de ez meghaladja Igazgatóságunk lehetőségeit.

2. feladat: Elektronikus iktatási rendszer bevezetése
Az eddigi hagyományos kézi iktatási rendszert ki kell váltani korszerű elektronikus iktatási 

rendszerrel.  Tervezzük  egy,  a  természetvédelem  céljaira  kialakított,  és  2003.  év  során 
bemutatott elektronikus rendszer megvásárlását.

3. feladat: Irattár és iktató kialakítása
Az igazgatói titkárság és az iktatói ügykezelés szétválasztása halaszthatatlanná vált, mivel 

a nagyszámú irat, valamint a jelentős iratkezelési feladatok mellett nem marad idő és hely az 
igazgatói titkársági teendők (telefonkezelés, igazgatói ügykezelés, reprezentáció) pontos és 
biztos elvégzésére. Ez a szétválasztás, valamint az új elektronikus iktatási rendszer bevezetése 
2  fő  ügykezelői  létszámigényt  keletkeztet.  Szükséges  új  iktatóhelyiség  és  irattárépület 
kialakítása.
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4. feladat: Együttműködés a társhatóságokkal
Szükséges  a  meglévő  megállapodások  alapján  az  együttműködés  hatékonyságának  és 

színvonalának  emelése,  a  kapcsolatok  ápolása.  Ennek  érdekében  rendszeres  találkozók 
szervezése  a  társhatóságokkal  (rendőrség,  határőrség,  vám-  és  pénzügyőrség,  növény-  és 
talajvédelmi hatóság, erdészeti hatóság, vadászati és halászati felügyelőségek, tűzoltóságok 
stb.).

3.5. Természetvédelmi őrszolgálati tevékenység

A Természetvédelmi Őrszolgálat fejlesztése során általános célként fogalmazható meg a 
védett  természeti  területek  hatósági  őrzésének  hatékonyabbá  tétele.  Ennek  alapvető 
követelménye a természetvédelmi őri létszám emelése. Minden őrkerületnek el kell érnie a 
legalább kétfős létszámot, így biztosítható csak a páros őrszolgálat ellátása. Erre azért van 
szükség,  mert  az  egyszemélyes  szolgálatban  kezdeményezett  intézkedések  kimenetele 
bizonytalan. A létszám növekedésével csökken az egy fő által ellenőrzött terület nagysága, 
ami  szintén  a  hatékonyság  növelése  irányába  mutat.  Fontos  továbbá  a  természetvédelmi 
őrszolgálat eszközellátottságának minőségi fejlesztése, folyamatos korszerűsítése.

Szintén  fontos  cél  olyan  polgári  természetőrség  kialakítása,  amely  hatékonyan  tudja 
támogatni a hivatásos természetvédelmi őri tevékenységet.

1. feladat: Veszélyeztetett fajok, élőhelyek és az élőhely-rekonstrukciók kiemelt védelme
A  veszélyeztetett,  illetve  látványossága  miatt  gyakran  látogatott  élőhelyek  hatósági 

őrzésének  kiemelt  időpontjai  nem  esnek  egybe  a  köztisztviselői  munkaidővel.  Az  őrzési 
tevékenység ellátására ezeken a területeken a hajnali, az esti órákban és főként a hétvégeken 
van szükség.  Ennek hatékony megvalósításához a jelenleg működő ügyeleti  rendszert  kell 
továbbfejleszteni, és a jelzett időpontokban gyakorlatilag az állandó jelenlétet biztosítani. A 
jövőben  ki  kell  alakítani  a  Szigetközi  és  a  Pannonhalmi  Tájegységekben  az  ügyeleti 
szolgálatot.  Ezek  a  jelenlegi  őri  létszámmal  nem  kivitelezhetőek.  A  feladat  tökéletes 
megvalósításához a jelenlegi létszám duplájára lenne szükség.

2. feladat: Terepi kommunikáció fejlesztése
Az egyenruhás, hatósági feladatokat ellátó szervezetek (pl.: rendőrség, határőrség) bevált 

kommunikációs eszköze nem a rádiótelefon, hanem az adóvevő, amely folyamatos üzemű, 
állandó kapcsolatot biztosít. (Javítja az egymás közötti kapcsolattartást, de nem váltja ki a 
telefont, amely a külső kommunikáció eszköze.) Amennyiben a természetvédelmi őrszolgálat 
országosan csatlakozik valamely működő hatósági  frekvenciára,  úgy ez igazgatóságunk is 
jelentős költségigényt jelent.

Az  őrszolgálati  akciók  lebonyolításához  (pl.:  figyelőszolgálat,  terület  átvizsgálása) 
mindenképpen szükség van kis hatótávolságú FM-készülékek beszerzésére, a megszűnt CB-
frekvencián működött készülékek kiváltására.
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3. feladat: Járműpark cseréje, bővítése
A természetvédelmi őrszolgálatnál jelenleg öt db Lada Niva teljesít szolgálatot. Ennek a 

típusnak  az  élettartama  nem  éri  el  a  Land  Roverekét,  mintegy  150  ezer  km  futás  után 
leamortizálódnak, javításuk nagyon költségessé válik. A tervezési időszakban ezek cseréjére 
sort  kell  keríteni.  A jelenlegi  természetvédelmi őri  létszám két  további  terepjáró gépkocsi 
beállítását indokolja. Minden újonnan beálló két őr után válik szükségessé egy db terepjáró 
gépkocsi,  és  egy  db  motorkerékpár  beállítása.  A Fertő-tavi  vízi  őrszolgálat  által  használt 
csónakmotorok közül 3 kora meghaladta a 10 évet. Ezek cseréjére is sort kell keríteni.

4. feladat: Technikai felszereltség fejlesztése
Az őrszolgálat távcsővel való ellátottsága megfelelő. Az őrök hosszú élettartamú (30 év 

garanciájú)  távcsövekkel  vannak  ellátva.  Az  újonnan  belépő  őrök  alapvető  felszerelése  a 
távcső.  A  bevált  Minox  típussal  célszerű  ellátni  őket  is.  A  dátumos  fényképezőgépek 
elavultak,  leamortizálódtak.  Teljes  cseréjük  szükséges  korszerű  digitális  típusra.  Az  éjjeli 
szolgálat hatékony ellátásához szükség van egy – a határőrségnél is használt – éjjellátó optikai 
eszközre.

5. feladat: Tájegység-, őrkerület-központok fejlesztése, kialakítása
Szükséges az épületek folyamatos karbantartása, felújítása. A szolgálati helyeken javítani 

kell az informatikai ellátottság szintjét (számítógép, szoftver, e-mail, Internet-hozzáférés). Az 
őrszolgálat részére többnyire a meglévő épületekben szükséges a szolgálati helyek kialakítása 
és felszerelése.

3.6. Háttérfeladatok

1.feladat: Nyilvántartási és információs rendszer kialakítása
A természetvédelem fenntartási  és  hatósági  (szakhatósági)  feladatainak kiszélesedése,  a 

működéssel  kapcsolatos  feladatok  sokrétűsége  kötelezi  a  nemzeti  park-igazgatóságot  egy 
megbízható, jól működő nyilvántartási rendszer működtetésére.

2. feladat: Honlap működtetése
Folyamatosan  gondoskodni  kell  a  nemzeti  park  igazgatóság  tevékenységét,  a  védett 

természeti területek és fajok állapotát,  a fontosabb eseményeket, rendezvényeket bemutató 
honlap működtetéséről.

Biztosítani  kell  egyúttal,  hogy  a  honlap  a  legfontosabb  közérdekű  információkat  is 
tartalmazza, illetve utalás legyen azok elérhetőségére.

Gondoskodni kell arról is, hogy a honlap legalább kétnyelvű legyen.

30



A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HATÉVES FEJLESZTÉSI TERVE (2003-2008)
__________________________________________________________________________________________  

4. FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK TÁJEGYSÉGEK SZERINT

A  prioritások  tájegységek  szerinti  bemutatását  a  tevékenységi  körök  ismertetéséhez 
hasonlóan fontossági sorrendben végeztük el. A tervezett intézkedések nagyrészt illeszkednek 
a  tevékenységi  köröknél  ismertetett  általános,  az  egész  illetékességi  területre  érvényes 
elképzelésekhez,  azoknak  mintegy  helyi  megvalósulásai.  Vannak  azonban  olyan,  a  helyi 
adottságok miatt fontos fejlesztések is, melyek nem jelennek meg a prioritások tevékenységi 
körök szerinti ismertetésénél.

A feladatok előtti számok a teljes nemzeti park-igazgatóságra vonatkozó sorrendet jelölik.

4.1. Fertő-Hanság Természetvédelmi Tájegység

Sorrend Feladatok
1 Vipera Rezervátum kialakítása (1.360 ha)
2 Királytó és környéke élőhely-rekonstrukciója (310 ha)
3 Osli domb (Imel-domb) és környéke élőhely-rekonstrukciója (1.050 ha)
4 Majorság kialakítása a Hanságban
5 Kis-Tómalmi láprét rekonstrukciója (10 ha)
6 Fertőparti kétéltű-hüllővédelmi rendszer kiépítése (10 km)

7
Invázív állat- és növényfajokkal veszélyeztetett területek rehabilitációja
(700 ha)

8 „Természet Háza” kialakítása a Kakasos-Házban (Sopron)
9 Észak-Hansági gyepek rehabilitációja (1.000 ha)
10 Barbacsi-tó rekonstrukciója (220 ha)
11 Fehértó rekonstrukciója (260 ha)
12 A fertői csatornahálózat kotrása, fejlesztése (30 km)

13 Vízkormányzáshoz szükséges zsilipek, csatornák fejlesztése a Fertőn és a 
Hanságban

14 A fertőújlaki laktanya átvétele és felújítása (látogató- és oktatóközpont 
kialakítása) - Déli Kapu

15 Dél-Hansági láperdők vizes élőhely-rekonstrukciója
17 Hansági kiállítások felújítása (Öntésmajor, Esterházy-madárvárta)
18 Vadgazdálkodási és halászati berendezések beszerzése
21 Mezőgazdasági gépsor beszerzése (Fertő)
22 A Figurák égerlápjának vizes élőhely-rekonstrukciója (400 ha)

23 Kócsagvári Oktatóközpontba, valamint a tervezett Fertőújlaki Oktatóközpont 
eszközparkjának fejlesztése

24 A római halastavak rehabilitációja (Sopronkőhida) (10 ha)
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25 Majorság épületegyüttesének fejlesztése (Fertő-Hanság)
33 Védett területen lévő szántók visszagyepesítése (50 ha)
36 Hansági látogató- és oktatóközpont kialakítása
37 Terepi infrastruktúra fejlesztése (Fertő-Hanság)
38 Dél-Hansági őrszolgálati hely fejlesztése (Esterházy Madárvárta)
39 Fehértói szolgálati hely felújítása, felszerelése
43 Fertőrákosi szolgálati hely felújítása
44 A fertőrákosi információs központ kialakítása a Kőfejtőben
47 Rádiós távközlési rendszer kialakítása (Fertő-hanság)
48 Nyéki-szállás őrhelyének felújítása
49 Korszerű trágyalékezelő rendszer beszerzése
50 Kilátó építése a Balfi-dombsoron

4.2. Pannonhalmi Természetvédelmi Tájegység

Sorrend Feladatok
16 Felpéci borókás területén gyepterületek rehabilitációja (15 ha)
26 Tanösvény létesítése Gönyűn
27 A Pannonhalmi TK központ infrastruktúrájának és eszközeinek fejlesztése
30 A ravazdi Oktatóközpont oktatási eszközeinek fejlesztése
31 A PTK meglévő tanösvények felújítása, karbantartása (2 db)
35 Információs rendszer fejlesztése (Pannonhalma)
41 Mocsári teknős számára tojásrakóhelyek kialakítása a Holt-Rába mentén
42 Gönyűi lőtér és győrszentiváni gyakorlótér rehabilitációja (250 ha)

45 Partfalak felújítása, fenntartása és a felújítás támogatása a Ravazdi-dombság 
területén

46 Holt-Rába vízutánpótlásának javítása (Műtárgyak karbantartása, felújítása)
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4.3. Szigetközi Természetvédelmi Tájegység

Sorrend Feladatok
19 Mezőgazdasági gépsor beszerzése (Szigetköz)
20 Mentett oldali mocsárrétek rehabilitációja (200 ha)
28 A Szigetközi Tájegység központi épületének kialakítása

29 Szigetközi Természetvédelmi Tábor és Oktatóközpont kialakítása, illetve 
fejlesztése, felszerelése Lipóton

32 Új madármegfigyelő torony építése a Lipóti Holtág-rekonstrukciónál
34 Információs táblák elkészítése, kihelyezése a Szigetközben
40 Szigetköz élővilága bemutatóhely kialakítása

51 Kultúrált kenus kikötőhelyek létesítése a Mosoni-Dunán a vízi túrázók 
számára
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5.  A  FEJLESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA A TELJES NEMZETI PARK-IGAZGATÓSÁGRA 
VONATKOZÓAN FONTOSSÁGI SORRENDBEN

Sorrend Feladatok
1 Vipera Rezervátum kialakítása (1360 ha)
2 Királytó és környéke élőhely-rekonstrukciója (310 ha)
3 Osli domb (Imel-domb) és környéke élőhely-rekonstrukciója (1050 ha)
4 Majorság kialakítása a Hanságban
5 Kis-Tómalmi láprét rekonstrukciója (10 ha)
6 Fertőparti kétéltű-hüllővédelmi rendszer kiépítése (10 km)
7 Invázív állat- és növényfajokkal veszélyeztetett területek rehabilitációja 

(Fertő-tó) (700 ha)
8 „Természet Háza” kialakítása a Kakasos-Házban (Sopron)
9 Észak-Hansági gyepek rehabilitációja (1000 ha)
10 Barbacsi-tó rekonstrukciója (220 ha)
11 Fehértó rekonstrukciója (260 ha)
12 A fertői csatornahálózat kotrása, fejlesztése (30 km)
13 Vízkormányzáshoz szükséges zsilipek, csatornák fejlesztése a Fertőn és 

a Hanságban
14 A fertőújlaki laktanya átvétele és felújítása (látogató- és oktatóközpont 

kialakítása) - Déli Kapu 
15 Dél-Hansági láperdők vizes élőhely-rekonstrukciója
16 Felpéci borókás területén gyepterületek rehabilitációja (15 ha)
17 Hansági kiállítások felújítása (Öntésmajor, Esterházy-madárvárta) 
18 Vadgazdálkodási és halászati berendezések beszerzése
19 Mezőgazdasági gépsor beszerzése (Szigetköz)
20 Mentett oldali mocsárrétek rehabilitációja - Szigetköz (200 ha)
21 Mezőgazdasági gépsor beszerzése (Fertő)
22 A Figurák égerlápjának vizes élőhely-rekonstrukciója (400 ha)
23 Kócsagvári Oktatóközpontba, valamint a tervezett Fertőújlaki 

Oktatóközpont eszközparkjának fejlesztése
24 A római halastavak rehabilitációja (Sopronkőhida) (10 ha)
25 Majorság épületegyüttesének fejlesztése (Fertő-Hanság)
26 Tanösvény létesítése Gönyűn
27 A Pannonhalmi TK központ infrastruktúrájának és eszközeinek 

fejlesztés
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28 A Szigetközi Tájegység központi épületének kialakítása
29 Szigetközi Természetvédelmi Tábor és Oktatóközpont kialakítása, 

illetve fejlesztése, felszerelése Lipóton
30 A ravazdi Oktatóközpont oktatási eszközeinek fejlesztése
31 A PTK meglévő tanösvények felújítása, karbantartása (2 db)
32 Új madármegfigyelő torony építése a Lipóti Holtág rekonstrukciónál
33 Védett területen lévő szántók visszagyepesítése (Hanság) (50 ha)
34 Információs táblák elkészítése, kihelyezése a Szigetközben
35 Információs rendszer fejlesztése (Pannonhalma)
36 Hansági látogató- és oktatóközpont kialakítása
37 Terepi infrastruktúra fejlesztése (Fertő-Hanság)
38 Dél-Hansági őrszolgálati hely fejlesztése (Esterházy Madárvárta)
39 Fehértói szolgálati hely felújítása, felszerelése
40 Szigetköz élővilága bemutatóhely kialakítása
41 Mocsári teknős számára tojásrakóhelyek kialakítása a Holt-Rába 

mentén
42 Gönyűi lőtér és győrszentiváni gyakorlótér rehabilitációja (250 ha)
43 Fertőrákosi szolgálati hely felújítása
44 A fertőrákosi információs központ kialakítása a Kőfejtőben
45 Partfalak felújítása, fenntartása és a felújítás támogatása a Ravazdi-

dombság területén
46 Holt-Rába vízutánpótlásának javítása (Műtárgyak karbantartása, 

felújítása)
47 Rádiós távközlési rendszer kialakítása (Fertő-Hanság)
48 Nyéki-szállás őrhelyének felújítása
49 Korszerű trágyalé kezelő rendszer beszerzése
50 Kilátó építése a Balfi-dombsoron
51 Kulturált kenus kikötőhelyek létesítése a Mosoni-Dunán a vízi túrázók 

számára
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