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KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS ERDÉSZETI SZAKIRÁNYÍTÓK ÉS 

ERDÉSZETI HATÓSÁGI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE  

A NATURA 2000 HÁLÓZAT HAZAI KIJELÖLÉSE 

 

A lecke célja, hogy áttekintse a Natura 2000 hálózat kijelölésének alapjául szolgáló természeti értékek 

magyarországi helyzetét 

 

A NATURA 2000 HÁLÓZAT KIJELÖLÉSÉNEK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK MAGYARORSZÁGI 

HELYZETE 

Hazánk csatlakozásával egy időben az EU eddigi területén található hat biogeográfiai régió kiegészült a pannon 

régióval, amely legnagyobb részt Magyarország területén található. Jelenleg az Európai Unió területét 9 

biográfigai régióra osztják (1. ábra). A pannon biogeográfiai régióban számos olyan faj és élőhelytípus található, 

amely a 2004-es bővítés előtti unió területén nem fordul elő. A csak hazánk területén előforduló élőhelytípusok 

és fajok, ún. „pannonikumok” esetében különösen nagy a felelősségünk abban, hogy a kijelölt területek 

megfelelő nagyságúak legyenek az adott élőhelytípus illetve faj országos állományának vonatkozásában, hiszen 

fennmaradásuk az unión belül elsősorban hazánkon múlik.  

Az EU területének mindössze 3%-át lefedő pannon biogeográfiai régióval 4 ország érintett (Magyarország, 

Szlovákia, Csehország és Románia), melyből a legnagyobb – egyben teljes területét lefedő – kiterjedésében 

hazánk részesül. Annak ellenére, hogy kis kiterjedésű régióról van szó, az Élőhelyvédelmi Irányelv alapján 118 

állatfaj és 46 növényfaj előfordulása ismert, továbbá a 70 közösségi jelentőségű madárfajok is ismert a régióból. 

Külön kiemelendő – más régiókkal összehasonlítva – a gerinctelen fajokban való gazdagsága. Az érintett 67 

fajjelentős hányada erdei életközösségekhez kötődik. 

Ilyen, a pannon régióra jellemző élőhelyek a pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők, a pannon löszgyepek és 

homoki gyepek, a fás élőhelyek közül a pannon gyertyános tölgyesek és pannon homoki borókás-nyárasok. Az 

élővilágvédelmi irányelv mellékletén szereplő, kiemelt jelentőségű bennszülött fajaink például a magyar 

kökörcsin, a pilisi len, a magyarföldi husáng, a magyar vakcsiga és a rákosi vipera. A közösségi jelentőségű 

élőhelytípusok közül 46, a növényfajok közül 36, a madarak közül 91, egyéb állatfajok közül 105 fordul elő 

Magyarországon számottevő állományban, melyek hazai állományai alapján területeket kellett kijelölnünk. 

A területek kijelölése szempontjából figyelembe veendő fajok nagy részét a hazai természetvédelem már a 

korábbiakban is megkülönböztetetten kezelte, és a védett természeti területek kijelölésénél azok előfordulási 

helyei fontos szerepet játszottak. Ugyanakkor az irányelvek mellékletein szerepel jó néhány olyan faj is, melyek 

Nyugat-Európában megritkultak, de Magyarországon még erős állományuk létezik, és a korábbi védetté 

nyilvánítások során nem szolgáltak a kijelölés szempontjául (ilyen pl. a nagy szarvasbogár, a vöröshasú unka, a 

tövisszúró gébics, az örvös légykapó, a kisfészkű aszat, a cseres- és a pannon gyertyános-tölgyesek stb.) A 

fogyatkozó nyugat-európai állományok megerősítésében éppen a még nem veszélyeztetett kelet-európai 
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törzsállományok még hatékonyabb védelme kiemelt szerepet játszhat. Az Európai Unió általános 

természetvédelmi célkitűzéseinek akkor felelünk meg, ha e nálunk még nem veszélyeztetett fajok és élőhelyek 

területi-élőhelyi védelmére is az eddigieknél jobban odafigyelünk. 

 

 

1. ábra: Az Európai Unió (28 tagállam) biogeográfiai régiói 

A NATURA 2000 HÁLÓZAT KIJELÖLÉSÉNEK FOLYAMATA 

A Natura 2000 hálózat területeit, vagyis a különleges madárvédelmi területeket és a különleges 

természetmegőrzési területeket a tagállamok jelölik ki, de a kijelölés procedúrája eltérő a két irányelv alapján 

kijelölt területek esetében. Míg a különleges madárvédelmi területek esetén a kijelölés egylépcsős, addig az 

Élőhelyvédelmi Irányelv alapján történő területkijelölés több bizottsági konzultációs és elfogadási elemet is 

tartalmazott (2. ábra). 
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Az Európai Unió 2004-es bővítését megelőzően a tagjelölt országok javaslatokat fogalmazhattak meg az 

irányelvek mellékletén szereplő fajok körének bővítésére. A magyar tárgyaló delegáció (a szlovák és a cseh 

környezetvédelmi minisztériummal egyeztetve) szakmai javaslatot tett a pannon régióban előforduló fajok és 

élőhelytípusok alapján a madárvédelmi és Élőhelyvédelmi Irányelvek mellékleteinek kiegészítésére. Az Európai 

Bizottság a javaslatokat nagyrészt (83%) elfogadta (az irányelvek szakmai kiegészítése során 6 új élőhelytípussal, 

16 új növényfajjal, 3 új madárfajjal és 38 egyéb állatfajjal bővül az irányelv I. és II. függeléke). A hazai kijelölés 

folyamán már ezeket a fajokat és élőhelyeket is figyelembe kellett venni. 

Az irányelv fő céljai közé tartozik a különleges madárvédelmi területek („KMT”; angolul special protection area, 

SPA) hálózatának kijelölése, amely hálózat az irányelv I. mellékletében felsorolt madárfajok és a rendszeresen 

előforduló vonuló fajok állományának hosszú távú megőrzését hivatott biztosítani. A Madárvédelmi Irányelv 

alapján kijelölendő különleges madárvédelmi területek kijelölése a tagállamok saját hatásköre. A Bizottság csak 

akkor tett észrevételt, ha a kijelölés hiányos volt. A kijelölésnél figyelembe kellett venni a vonuló madarak 

élőhelyeit, különös tekintettel a vonulás során igénybe vett pihenőhelyeket, kiváltképp a Ramsari Egyezmény 

alapján kijelölt nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyeket.  

Az irányelv nem ír elő egyértelmű kritériumokat és módszereket a területek kijelölésére és megvédésére, azt az 

egyes országok – jogi és természeti sajátságaik alapján – maguk határozhatják meg. Egyetlen kitétel, hogy a 

kijelölésnek madártani adatokon kell alapulnia (Madárvédelmi Irányelv 4. cikk 1. pont) és a hálózatnak 

alkalmasnak kell lennie az irányelv I. mellékletében szereplő fajok állományának hosszú távú megőrzésére. A 

kijelölést politikai vagy gazdasági érdekek nem befolyásolhatják, azt kizárólag tudományos érvek alapján kell 

elvégezni. A területeknek minden, hazánkban előforduló élőhelytípus és faj esetében az országos állomány 

elegendően nagy hányadát le kell fednie, hogy biztosítsák a kedvező természetvédelmi helyzet fennmaradását 

az unió és a biogeográfiai régió szintjén egyaránt. 

 

1. ábra: A Natura 2000 területek kijelölésének folyamatábrája 

A különleges természetmegőrzési területek esetében első lépésként a tagország csak javaslatot tett a területekre 

(„nemzeti listák” illetve „különleges természetmegőrzési területnek jelölt terület”, angolul: proposed Site of 

Community Importance – pSCI). A Bizottság szakértők bevonásával az ún. biogeográfiai szemináriumokon a 
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nemzeti javaslatot áttekintette minden egyes fajra és élőhelytípusra. A Bizottságnak lehetősége volt a területek 

listájának módosítására, amennyiben úgy látta például, hogy egy vagy több faj és élőhelytípus országos 

állományának lefedettsége nem megfelelő, a tagországot az adott faj vagy élőhelytípus tekintetében újabb 

területek kijelölésére kötelezte. 

A HAZAI TERÜLETEK KIJELÖLÉSE 

Az előkészítő munkákat, a területjavaslatok előkészítését hazánkban több kutatóintézet bevonásával, egy PHARE 

projekt keretében végezték el1. Az adatgyűjtés eredményeinek felhasználásával az európai uniós kritériumoknak 

(Élőhelyvédelmi Irányelv III. melléklet) megfelelően, kizárólag szakmai (ökológiai) szempontok szerint a 

természetvédelem területi szervei, a 10 db nemzeti park igazgatóság munkatársai dolgozták ki. A konkrét 

területekre vonatkozó javaslatokat (adatlapok és térképek) felterjesztették az akkori főhatóság (KvVM TvH) 

számára, amelyeket több hónapos, szakértők bevonásával történt egyeztetés során értékelték ki. A javasolt 

területekről részletes dokumentációt kellett elkészíteni az Európai Bizottság számára. Az adatlapok (un. 

„Standard Data Form” – SDF2) tartalmazzák a területek általános és ökológiai adatait (a területen előforduló 

közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok állományadatait és egyéb a területen jelentős fajok listáját), a 

kijelölés alapjául szolgáló fajok területen található állományának értékelését, a terület rövid jellemzését 

(minőség, megőrzöttség, veszélyeztető tényezők, kezelő szerv). Ezen felül minden területet térinformatikai 

állományként, és 1:100 000 méretarányú kinyomtatott, kartografált térképen is be kellett nyújtani a Bizottság 

részére. A teljes dokumentáció összeállítása közel fél éves munka eredményeként állt össze. 

Mivel 2004-ben országosan nem állt rendelkezésre vektorgrafikus földmérési alaptérkép (közhiteles ingatlan-

nyilvántartási térkép), így a nemzeti park igazgatóságok által összeállított regionális résztérképek a kiindulási 

adatbázisok pontosságából és a generalizálási méretarányból (M=1:100 000) következően országos szinten 

mintegy 100 méteres helyzeti pontosságban készültek el. Az ingatlanok (termőföld-ingatlanok) hazai 

jogszabályokban meghatározott adatai tekintetében a földhivatali ingatlan-nyilvántartás a közhiteles, tehát a 

közigazgatási tevékenységnek is ehhez kell igazodnia. Hazánkban a közigazgatási eljárások közhitelességét az 

ingatlan-nyilvántartási földrészleteken (helyrajzi számok.) alapuló adatbázis biztosítja. Ebből következően 

szükségessé vált a digitális vektorgrafikus ingatlan-nyilvántartási térképművek hozzáférhetőségével a Natura 

2000 területhatároknak a közhiteles ingatlan-nyilvántartási térképekhez való igazítása.  

A Natura 2000 adatlapok (SDF) kitöltésére és a tagállami jelentésekre vonatkozó elvárások változásával a Natura 

2000 területhatárokat georeferált, digitális fedvényeken kell rögzíteni, ráadásul a térinformatikai adatoknak és a 

hozzájuk tartozó metaadat leírásnak meg kell felelnie az INSPIRE irányelv előírásainak (kataszteri határhoz 

igazítás). Az ingatlan-nyilvánítási határokhoz történő igazítás 

A határpontosítások eredményeként a magyarországi Natura 2000 hálózat a 2004-ben az Európai Bizottsághoz 

kiküldött Natura 2000 fedvényhez képest országos szinten, összességében, a pontosítások miatti területkivételek 

és területbővítések eredőjeként, 10 501 hektárral csökkent. Az akkor folyamatban lévő, a Bizottság által elrendelt 

bővítési követelmények (21 442 ha) azonban több területet érintettek, így a Natura 2000 hálózat kiterjedése 

összességében 10 941 hektárral nőtt. A munka eredményeképp az európai közösségi jelentőségű 

                                                           
1 „Felkészülés az Élőhelyvédelmi Irányelv magyarországi végrehajtására” megnevezésű PHARE projekt (HU9807-01-02-02) 

2  Lásd a Bizottság végrehajtási határozata (2011/484/EU) a Natura 2000 területek adatszolgáltatási űrlapjáról http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011D0484&from=EN  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011D0484&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011D0484&from=EN
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természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló miniszteri rendelet ismételten 

kihirdetésre került 2010-ben, mely jelenleg is hatályos3. 

A pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó jegyzék bizottsági elfogására 

2007-ben került sor4. Ezáltal Magyarországon a „jelölt Natura 2000 területek” (pSCI) „jóváhagyott Natura 2000 

területekké” (angol megnevezése Site of Community Importance – SCI) váltak. Az irányelveknek megfelelően 

meghatározásra kerültek az egyes Natura 2000 területek célkitűzései és természetvédelmi prioritásai is, melyek 

megjelentetésével technikailag a „SCI” területek „SAC” (Special Area of Conservation) területekké, azaz 

különleges természetmegőrzési területekké váltak.  

Néhány pontosításról a hazai szakminisztérium és a bizottság kompetens intézményei között több körben folytak 

egyeztetések. További változásokat okozhatnak a közérdekből végrehajtott beruházások, ahol a beruházás által 

okozott természeti kár ellenére az eredeti terület is szerepel a jegyzékben, de a kompenzálásként kijelölt új 

Natura 2000 területek bővítik a listát. A több éves egyeztetési folyamatokat követően a hazai Natura 2000 

területkijelölés jelenleg már lezártnak tekinthető, mivel a bizottság 2011-ben megállapította, hogy egyetlen 

közösségi jelentőségű élőhelytípus vagy faj esetén sincs szükség további Natura 2000 területek kijelölésére 

Magyarországon. 

A kijelölési folyamat eredményeképpen (3. ábra) a különleges természetmegőrzési és kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési területek száma Magyarországon összesen 479, a különleges madárvédelmi területek száma 

56. A kijelölt Natura 2000 területek – a különleges madárvédelmi területek és a különleges természetmegőrzési 

területek – mintegy 1,96 millió hektárt tesznek ki, mely az ország területének 21%-a. A két területtípus átfedése 

41%. A Natura 2000 hálózat részben a védett természeti területek már meglévő hálózatára épül, de eddig még 

nem védett területek is részét képezik. A védett természeti területek több mint 90%-a bekerült a Natura 2000 

hálózatba, így a hálózat csaknem 40%-át a már korábban is természetvédelmi oltalom alatt álló területek adják. 

A hazai területkijelölés nagysága valamivel az EU átlag fölötti. 

 

                                                           
3  14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 

4  Az EU Bizottság 2008/26/EK határozata 
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3.ábra: A Natura 2000 területek elhelyezkedése Magyarországon: 
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