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Tisztelt Polgármester Úr!

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság az Agrárminisztérium TMF/334/6/2018.
ügyiratszámon kibocsátott levele alapján, a Természetvédelmi kártalanítás fejezeti kezelésű
előirányzat terhére készíti a Vértes (HUDI30001) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
terület és különleges madárvédelmi terület (Natura 2000 terület) fenntartási tervét.
A készülő fenntartási terv egyeztetési anyaga megtekinthető és letölthető a
http ://dinpi.hu!keszulo-fenntartasj-tervek oldalról.
Kérjük, hogy a fenti linken megtalálható Natura 2000 fenntartási terv tervezetét, a mellékelt
levéllel együtt szíveskedjenek 15 napra kifüggeszteni az önkormányzati hirdetőtáblára, illetve
lehetőség szerint tegyék elérhetővé az önkormányzat hivatalos honlapján is.
A fenntartási terv tervezetére a vagyonkezelők, a gazdálkodási tevékenységet folytatók, illetve
a természetvédelmi célra alakult társadalmi és érdekképviseleti szervezetek is észrevételt
tehetnek.
Kérjük, hogy a kifüggesztés idejének elteltével a fenntartási terv kifüggesztésének tényét
igazoló dokumentumokat szíveskedjenek eljuttatni Igazgatóságunk részére.

Budapest, 2020. április 20.
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Tisztelt Érdekeltek!

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság az Agrárminisztérium TMF/334/6/20 18.
ügyiratszámon kibocsátott levele alapján, a Természetvédelmi kártalanítás fej ezeti kezelésű
előirányzat terhére készíti a Vértes (HUDI30001) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
terület és különleges madárvédelmi terület (Natura 2000 terület) fenntartási tervét.

A Vértes (HUDI30001) Natura 2000 terület fenntartási tervének egyeztetési anyaga
megtekinthető a http://www.dinpi.hu/keszulo-fenntartasjtel-’jek honlapon. Kérem, hogy a
fenntartási tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat 2020. május 29-Ig.
Igazgatóságunk részére megküldeni szíveskedjenek.

Tekintettel a járványügyi helyzetre a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a Natura 2000 terület
fenntartási tervének készítéséhez kapcsolódó gazdafórumot és szakmai terepbejárást szükség
esetén egy későbbi időpontban fogja megtartani, amiről külön tájékoztatást küld.

A Natura 2000 területek hosszú távú fennmaradása érdekében az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet
(továbbiakban rendelet) 4. ~ (3) c. pontja alapján a területekre fenntartási tervet kell készíteni,
melyet a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságok koordinálnak. A fenntartási tervek
célja, hogy biztosítsák a természeti értékek hosszú távú megőrzését és a fenntartható
gazdálkodás feltételeit, valamint egységesítsék a kezelést az adott területre vonatkozóan.
Fontos hangsúlyozni, hogy a készülő Natura 2000 fenntartási tervek, illetve az azokban foglalt
megállapítások nem alkotnak kötelező érvényű szabályrendszert. A tervek a hatályos
jogszabályokon túlmenően nem tartalmaznak kötelező érvényű előírásokat, csupán
javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges eszközeit, annak érdekében, hogy a
gazdálkodás során az érintett területek természetvédelmi célkitűzései érvényre juthassanak.

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



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

A Natura 2000 hálózattal érintett ingatlanok helyrajzi számainak listáját és térképi lehatárolását
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
főldrészletekró’l szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékletei tartalmazzák.

A 275/2004. Korm. rendelet 4. ~ (1) bekezdése alapján „a Natura 2000 területek
lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben
meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000
területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve afenntartó gazdálkodás
feltételeinek biztosítása.”

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

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

Kérjük, a fenntartási terv, az érintett területre vonatkozó rendeletek, szabályok és lehetőségek
minél teljesebb körű megismerése érdekében éljenek a szakmai terepbejárás és konzultáció
lehetőségével!

Budapest, 2020. április 20.

Üdvözlettel:

dr. Kézdy Pál
általános igazgatóhelyettes

Fürj András
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