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VVéédettdettéé nyilvnyilv áánnííttáási eljsi eljáárr áás s 
ismertetismertetéésese



JogszabJogszabáályi hlyi háátttt éérr

�� A termA terméészet vszet véédelmdelméérrııl szl szóóllóó 1996. 1996. éévi LIII. vi LIII. 
ttöörvrvéény 22ny 22--27.27.§§

�� A termA terméészetvszetvéédelmi kezeldelmi kezeléési tervek si tervek 
kkéészszííttéésséére, kre, kéészszííttııjjéére re éés tartalms tartalmáára ra 
vonatkozvonatkozóó szabszabáályokrlyokróól szl szóóllóó 30/2001. (XII. 30/2001. (XII. 
28.) K28.) KööM rendelet, illetve 3/2008. (II.5.) M rendelet, illetve 3/2008. (II.5.) 
KvVMKvVM rendelet rendelet 
�� A A TvtTvt. 36. . 36. §§ (1) bekezd(1) bekezdéésséében foglaltak alapjben foglaltak alapjáán vn véédett termdett terméészeti terszeti terüületen a leten a 

termterméészetvszetvéédelmi kezeldelmi kezeléési msi móódokat, korldokat, korláátoztozáásokat sokat éés tilalmakat, tovs tilalmakat, továábbbbáá az az 
egyegyééb kb köötelezettstelezettséégeket a vgeket a véédettdettéé nyilvnyilváánnííttóó jogszabjogszabáályban kell meglyban kell megáállapllapíítani.tani.



VVéédettdettéé nyilvnyilv áánnííttáási eljsi eljáárr ááss

�� A vA véédettdettéé nyilvnyilváánnííttáásra bsra báárki javaslatot tehetrki javaslatot tehet

�� A vA véédettdettéé nyilvnyilváánnííttáás rendelettel ts rendelettel töörtrtéénik nik 
(24.(24.§§ (1) bekezd(1) bekezdéés)s)

�� OrszOrszáágos jelentgos jelentııssééggőő –– a minisztera miniszter

�� Helyi jelentHelyi jelentııssééggőő –– a telepa telepüülléési si öönkormnkormáányzatnyzat

�� OrszOrszáágos jelentgos jelentııssééggőő vvéédelemre tervezett delemre tervezett 
terterüület esetlet esetéében az eljben az eljáárráást a NPI folytatja lest a NPI folytatja le
(25.(25.§§ (2) bekezd(2) bekezdéés)s)



VVéédettdettéé nyilvnyilv áánnííttáási eljsi eljáárr ááss

�� Az Az éérdekeltek vrdekeltek véélemleméénynyéének megismernek megismeréése se 
éérdekrdekéében egyeztetben egyeztetıı megbeszmegbeszéélléést kell st kell 
öösszehsszehíívnivni

�� Az egyeztetAz egyeztetıı megbeszmegbeszéélléésrsrııl jegyzl jegyzııkköönyv, a nyv, a 
bebeéérkezett nyilatkozatokrrkezett nyilatkozatokróól l öösszefoglalsszefoglalóó
kkéészszüüll



TermTerméészetvszetvéédelmi kezeldelmi kezeléési tervsi terv

�� A vA véédettdettéé nyilvnyilváánnííttóó jogszabjogszabáály mellly melléékletkletéét t 
kkéépezipezi

�� Tartalmi Tartalmi éés formai ks formai köövetelmvetelméényeit, illetve nyeit, illetve 
egyeztetegyeztetéésséének menetnek menetéét miniszteri rendelet t miniszteri rendelet 
szabszabáályozzalyozza

�� Nem szNem szüüksksééges tges táárgyalrgyaláást st öösszehsszehíívni, de a vni, de a 
jogszabjogszabáályban meghatlyban meghatáározott szervek rozott szervek 
vvéélemleméénynyéét ki kell kt ki kell kéérni rni –– 30, illetve 45 nap30, illetve 45 nap



VVéédettdettéé nyilvnyilv áánnííttáási eljsi eljáárr ááss

�� A kihirdetA kihirdetéésre felterjesztett dokumentsre felterjesztett dokumentáácicióó
tartalmazzatartalmazza
�� a va véédettdettéé nyilvnyilváánníítandtandóó terterüület fontosabb adataitlet fontosabb adatait

�� az eljaz eljáárráás s öösszefoglalsszefoglalóójjáátt

�� a va vééglegesglegesíített termtett terméészetvszetvéédelmi kezeldelmi kezeléési tervet si tervet 

�� a va véédettdettéé nyilvnyilváánnííttáással kapcsolatban bessal kapcsolatban beéérkezett rkezett 
vvéélemleméényeketnyeket

�� a terma terméészetvszetvéédelmi kezeldelmi kezeléési tervvel kapcsolatos si tervvel kapcsolatos 
vvéélemleméényeketnyeket



EbergEbergııci lci lááprpr éét TTt TT



VVéédettdettéé nyilvnyilv áánnííttáási eljsi eljáárr ááss

�� 2006. V2006. Véédettdettéé nyilvnyilváánnííttáási javaslatsi javaslat
�� 2008. m2008. máájus 5. Egyeztetjus 5. Egyeztetéés megkezds megkezdéésese
�� 2008. m2008. máájus 21. Egyeztetjus 21. Egyeztetıı megbeszmegbeszééllééss
�� VVéélemleméények benyek beéérkezrkezéésséének hatnek hatááridejerideje

�� 2008. j2008. júúnius 9. nius 9. 
�� ÉÉrintett rintett áállamigazgatllamigazgatáási szerveksi szervek
�� ÉÉrintett rintett öönkormnkormáányzatoknyzatok

�� 2008. j2008. júúnius 23.nius 23.
�� ÉÉrintett tulajdonosok rintett tulajdonosok éés kezels kezelııkk
�� Civil szervezetekCivil szervezetek

�� 2008. j2008. júúnius 30. Ternius 30. Terüületi egyeztetleti egyeztetéés lezs lezáárráásasa



EbergEbergııci lci lááprpr éét TTt TT

�� A vA véédettdettéé nyilvnyilváánnííttáás cs céélja:lja:
�� a tera terüület termlet terméészetes szetes ééllııvilvil áággáának (vnak (véédett dett éés s 

veszveszéélyeztetett llyeztetett láápi npi nöövvéényzet nyzet éés a hozzs a hozzáá
kapcsolkapcsolóóddóó áállatfajok) fennmaradllatfajok) fennmaradáása,sa,

�� a tera terüületen jelenleg leten jelenleg ééllıı öözzöönnnnöövvéények nyek 
visszaszorvisszaszorííttáása sa éés tovs továábbi terjedbbi terjedééssüük k 
megakadmegakadáályozlyozáása,sa,

�� TerTerüülete: 48,8905 ha lete: 48,8905 ha 



EbergEbergııci lci lááprpr éét TTt TT

�� Tulajdonosi Tulajdonosi öösszetsszetéételtel

�� MMőővelveléési si áágak gak 



EbergEbergııci lci lááprpr éét TTt TT

�� TermTerméészetes szetes ééllııhelyeihelyei
�� ÜÜde de éés s nnáádasoddasodóó llááprpréétektek--rréétltláápokpok

�� KiszKiszááradradóó kkéékperjkperjéés rs réétektek

�� Nem Nem zsombzsombéékolkolóó magassmagassáásrsréétektek

�� MMáásodlagos vagy mesterssodlagos vagy mestersééges ges ééllııhelyekhelyek
�� Jellegtelen telepJellegtelen telepíített erdtett erdıık k -- NemesnyNemesnyáárasokrasok

�� SpontSpontáán n cserjcserjéésedsedıı--erderdııssööddıı terterüületekletek

�� TermTerméészetkszetköözeli gyepek felhagyott szzeli gyepek felhagyott száántntóókonkon

�� EgyEgyééves szves száántntóóffööldi kultldi kultúúrráákk



ElElııfordulfordul óó vvéédett fajokdett fajok

4--4 N + ? ÁVeszélyeztetett fajok

3*--1* N + 2 Á
Fokozottan védett 

fajok

126-9 Á17 N + 100 ÁVédett fajok

ÖsszesenKihalt
Bizonytalan 
elıfordulás

Biztos 
elıfordulás



ElElııfordulfordul óó vvéédett fajokdett fajok

�� DactylorhizaDactylorhizalapponicalapponica–– LappfLappfööldi ldi ujjaskosborujjaskosbor
�� DactylorhizaDactylorhizamajalismajalis–– SzSzééleslevelleslevelőő ujjaskosborujjaskosbor
�� DactylorhizaDactylorhizaincarnataincarnata–– HHúússzsszíínnőő ujjaskosborujjaskosbor
�� IrisIris sibiricasibirica–– SzibSzibéériai nriai nıısziromszirom
�� EriophorumEriophorumlatifoliumlatifolium –– SzSzééleslevelleslevelőő gyapjgyapjúússááss
�� GentianaGentianapneumonanthepneumonanthe-- KornistKornistáárnincsrnincs



ElElııfordulfordul óó vvéédett fajokdett fajok

�� LycaenaLycaenadispardispar–– Nagy tNagy tőőzlepkezlepke

�� MaculineaMaculineateleiusteleius-- VVéérfrfőő boglbogláárka rka 

�� MaculineaMaculineanausithousnausithous-- ZanZanóótbogltbogláárka rka 

�� MaculineaMaculineaalconalcon-- LLáápi hangyaboglpi hangyabogláárkarka





TermTerméészetvszetvéédelmi delmi 
kezelkezeléési tervsi terv



TermTerméészetvszetvéédelmi cdelmi céélkitlkit őőzzééseksek

�� A terA terüület termlet terméészetes szetes ééllııvilvil áággáának (vnak (véédett dett éés s veszveszéé--
lyeztetettlyeztetettlláápi npi nöövvéényzet nyzet éés a hozzs a hozzáá kapcsolkapcsolóóddóó
áállatfajok) llatfajok) 

�� A terA terüületen jelenleg leten jelenleg ééllıı öözzöönnnnöövvéények nyek visszaszovisszaszo--
rrííttáássáátt éés tovs továábbi terjedbbi terjedééssüük megakadk megakadáályozlyozáássáátt

�� A szA száántntóó éés erds erdıı mmőővelveléési si áággúú terterüületek extenzletek extenzíív v 
gyepgyepéé alakalakííttáássáát.t.



TermTerméészetvszetvéédelmi stratdelmi stratéégigiáákk

�� AktAktíív termv terméészetvszetvéédelmi kezeldelmi kezeléés a gyepek megs a gyepek megıırzrzéése se éés s 
fenntartfenntartáása sa éérdekrdekéében.ben.

�� A terA terüületen talleten taláálhatlhatóó öözzöönnnnöövvéény fajok visszaszorny fajok visszaszorííttáása, sa, 
terjedterjedééssüük megakadk megakadáályozlyozáása aktsa aktíív termv terméészetvszetvéédelmi delmi 
kezelkezelééssel.ssel.

�� Az erdAz erdéészeti faszeti faüültetvltetvéények nyek áátalaktalakííttáása sa ııshonos fafajshonos fafajúú, , 
termterméészetkszetköözeli erdzeli erdııvvéé vagy extenzvagy extenzíív mv mőővelvelééssőő
gyeppgyeppéé..

�� A terA terüület llet láátogattogatáássáának, illetve a ternak, illetve a terüületen folytatott leten folytatott 
szabadidszabadidııs tevs tevéékenyskenyséégeknek a szabgeknek a szabáályozlyozáása.sa.

�� A terA terüület termlet terméészeti szeti éértrtéékeinek folyamatos figyelemmel keinek folyamatos figyelemmel 
kkíísséérréése, termse, terméészetvszetvéédelmi cdelmi cééllúú kutatkutatáások feltsok feltéételeinek teleinek 
biztosbiztosííttáása.sa.



Fontosabb elFontosabb elııíírr áások sok éés korls korláátoztozáásoksok

�� BeBeééppííttéés tilalmas tilalma

�� MMőővelveléési si áág vg vááltoztatltoztatáás korls korláátoztozáásasa
�� Csak termCsak terméészetvszetvéédelmi cdelmi céélblbóól vl vááltoztathatltoztathatóó megmeg

�� Ipari Ipari éés bs báánynyáászati tevszati tevéékenyskenyséég tilalmag tilalma

�� VadgazdVadgazdáálkodlkodáás szabs szabáályozlyozáásasa
�� SzSzóórróók, lesek elhelyezk, lesek elhelyezéésséének egyeztetnek egyeztetéésese

�� RRóóka ka éés vaddiszns vaddisznóó áállomllomáány apasztny apasztáásasa



Fontosabb elFontosabb elııíírr áások sok éés korls korláátoztozáásoksok

�� Gyepek kezelGyepek kezeléésséének szabnek szabáályozlyozáásasa

�� KaszKaszáálláással hasznosssal hasznosííthatthatóók, legeltetk, legeltetéés tiloss tilos

�� KaszKaszáállááss
�� 10% 10% éérintetlenrintetlenüül hagyl hagyáásasa

�� Egyes helyeken idEgyes helyeken idııbeli korlbeli korláátoztozááss

�� KaszKaszáálláásra csak a vsra csak a vííz visszahz visszahúúzzóóddáása utsa utáán kern kerüülhet lhet 
sor, megfelelsor, megfelelııen szen szááraz talajviszonyok kraz talajviszonyok köözzöötttt

�� A mA mőőtrtráágygyáázzáás s éés fels felüülvetlvetéés nem megengedett s nem megengedett 



Fontosabb elFontosabb elııíírr áások sok éés korls korláátoztozáásoksok

�� ErdErdııgazdgazdáálkodlkodáás szabs szabáályozlyozáásasa
�� FaFaüültetvltetvéények extenznyek extenzíív gyeppv gyeppéé vagy honos fafajvagy honos fafajúú

erderdııvvéé alakalakííttáása (csa (céél, nem ell, nem elııíírráás)s)
�� Teljes Teljes talajeltalajelııkkéészszííttééss tilalmatilalma
�� AkAkáác c éés bs báálvlváányfa knyfa kööteleztelezıı irtirtáásasa

�� KKöözlekedzlekedéés s éés ls láátogattogatáás szabs szabáályozlyozáásasa
�� Szabadon lSzabadon láátogathattogathatóó
�� 20 f20 fııt meghaladt meghaladóó rendezvrendezvéények nem szervezhetnyek nem szervezhetııkk
�� GGéépjpjáármrmőővel tvel töörtrtéénnıı kköözlekedzlekedéés korls korláátoztozáásasa



A vA véédettdettéé nyilvnyilv áánnííttáást kst köövetvetıı
teendteendııkk

�� VVéédett terdett terüület hatlet hatáárainak megjelrainak megjelöölléése se ––
hathatóóssáági tgi tááblbláákk

�� A terA terüület bemutatlet bemutatáása sa 
�� InformInformáácicióós ts tááblbláák kihelyezk kihelyezéésese
�� KiadvKiadváányok knyok kéészszííttéésese

�� A nA nöövvéény ny éés s áállatvilllatvil áág felmg felméérréésséének folytatnek folytatáásasa
�� HatHatóóssáági ellengi ellenıırzrzéés biztoss biztosííttáásasa
�� GazdGazdáálkodlkodóók informk informáácicióóval tval töörtrtéénnıı ellellááttáásasa



KK ööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!

Információ:
Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár
Tel: 99/537-620 Fax: 99/537-621

E-mail: fhnpititkarsag@fhnp.kvvm.hu
Web: http://fhnp.nemzetipark.gov.hu


