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Natura 2000

A Natura 2000 területek az 
Európai Unió természetvé-
delmi hálózatába tartoznak. 
Kijelölésük célja a közösségi 
jelentőségű fajok és élőhe-
lyek megőrzése. Ezeknek a területeknek a használata 
során arra az alapelvre kell figyelemmel lenni, hogy 
egy-egy tevékenység az adott területen a kijelölés 
céljait, tehát az ott élő közösségi jelentőségű fajok és 
élőhelyek állományainak fennmaradását nem veszé-
lyeztetheti. Fentiek miatt a Natura 2000 területeken 
bizonyos tevékenységek a természetvédelmi hatóság 
engedélyével végezhetőek (pl. gyepek feltörése, téli 
legeltetés, technikai jellegű sporttevékenység végzé-
se stb.), néhány tevékenység pedig bejelentéshez kö-
tött (pl. gyepterületek kaszálása). 

Az itt tervezett beruházások vagy a területek állapotát 
megváltoztató tevékenységek megkezdése előtt meg 
kell vizsgálni, hogy a tervezett munkálatok elvégzése 
milyen hatással van a Natura 2000 kijelölés céljaira.

Amennyiben a vizsgálat jelentős hatást tár fel, ha-
tásbecslést kell végezni. A területeken tervezett te-
vékenységekkel kapcsolatban érdemes előzetesen 
tájékozódni a működési terület szerinti nemzeti park 
igazgatóságnál vagy a terület természetvédelmi 
őrénél.

Ezeken a területeken lehetőség van gazdálkodási tá-
mogatások igénybevételére is, mivel ezen területekre 
speciális földhasználati előírások vonatkoznak, ame-
lyek betartása bevételkiesést, többletköltséget jelent 
a gazdálkodók számára. A támogatások célja a jogsza-
bályi előírások betartásából származó veszteség vagy 
bevételkiesés kompenzációja a gazdálkodók számára. 

A Natura 2000 területekre vonatkozó részletes szabá-
lyokat a 275/2004. (X. 8.) és a 269/2007. (X. 18.) Kor-
mányrendelet, valamint a 14/2010. (V. 11.) KvVM ren-
delet tartalmazza. 

Hazánkban a védett természeti területek és Natura 
2000 területek – részben átfedve – összesen az ország 
területének kb. ötödét teszik ki (2 millió ha). Ezen  te-
rületek, az összeköttetésüket biztosító ökológiai fo-
lyosók, valamint a rajtuk található páratlanul gazdag 
természeti értékek megóvása, a természetvédelmi ke-
zelésüket ellátó nemzeti park igazgatóságok feladata.
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Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 199.000.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Kormány 
által biztosított pályázati forrás keretében. 
A KEHOP-4.2.0-15-2016-00010 azonosító számú 
projekt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program keretében valósul meg 2017 és 2021 között. 

A tájékoztató „A területi jelenlét és 
a természetvédelmi őrzés hatékonyságának 

javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 
Természetvédelmi Őrszolgálatának 

komplex fejlesztésével” című projekt keretén 
belül került kiadásra. 



A védett természeti területekre 
vonatkozó főbb szabályok

Általános szabály, hogy tilos a védett természeti terü-
let állapotát a természetvédelmi célokkal ellentétesen 
megváltoztatni. 

Védett természeti területek állapotát 
megváltoztató tevékenység, beru-
házás megindítása előtt célszerű 
felvenni a kapcsolatot a mű-
ködési terület szerinti nem-
zeti park igazgatósággal, 
akár a Természetvédelmi 
Őrszolgálaton keresztül 
is. A  természetvédelmi 
őrök készséggel ad-
nak tájékoztatást egy-
egy tevékenységgel 
kapcsolatban, a szük-
séges engedélyekről, 
hozzájárulásokról, azok 
beszerzésének lehető-
ségeiről, illetve egy-egy 
terület természeti értéke-
iről, megőrzésének lehető-
ségeiről. A  védett természeti 

területen folytatni kívánt tevé-
kenységek általában engedély-

kötelesek, az eljárást a kérelem 
benyújtását követően a természetvé-
delmi hatóság folytatja le. Védett természeti te-
rületre és értékekre vonatkozó szabályokat a ter-
mészet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
tartalmazza. 

A projekt célkitűzése a természetvédelmi őrszolgálat 
technikai fejlesztésével a feladatkörébe tartozó termé-
szeti értékek védelmének egységes háttérrel történő 
biztosítása, a területi jelenlét és a természetvédelmi 
őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti 
Park Igazgatóságnál.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 
199 000 000 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és a Magyar Kormány 
által biztosított pályázati forrás keretében. 
A KEHOP-4.2.0-15-2016-00010 azonosító számú 
projekt a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program keretében valósul meg 
2017 és 2021 között. 

A Természetvédelmi 
Őrszolgálat

Az állami természetvédelmi őrökből álló Természet-
védelmi Őrszolgálat a nemzeti park igazgatóságok 
szervezetében működik. Feladata a természeti és 
védett természeti értékek és területek, Natura 2000 
területek, valamint régészeti lelőhelyek védelme, 
őrzése, károsításuk megelőzése.

A természetvédelmi őr hatáskörében intézkedésre 
jogosult és kötelezett hivatalos személy. Jogszerű in-
tézkedése során jogosult személyt vagy járművet fel-
tartóztatni, személyt igazoltatni, ruházatot, csoma-
got vagy járművet átvizsgálni, jogellenesen szerzett 
természeti értéket, régészeti leletet, illetve jogsze-
rűtlen tevékenységhez használt eszközt ideiglene-
sen elvenni. A természetvédelmi őr jogsértés esetén 
helyszíni bírságot szabhat ki, illetve bejelentést tehet 
a hatáskörrel rendelkező hatóság felé. Intézkedése 
során, ellenszegülés esetén jogosult kényszerítő esz-
közöket alkalmazni, illetve jogszerűtlen tá-
madás elhárítására önvédelemből 
akár szolgálati maroklőfegyve-
rét is használni.

A természetvédelmi őr 
szolgálati egyenruhát 
visel, amely biztosít-
ja felismerhetőségét, 
jelképezi az intézke-
dési jogosultságát és 
a fokozott büntetőjogi 
védelmét. 

A természetvédelmi 
őrök a fentieken kívül 
más természetvédelmi 
kezelési feladatokat is el-
látnak: részt vesznek a magas 
természeti értékű területek kezelésé-
ben, tájékoztatási, bemutatási vagy környezeti 
nevelési tevékenységet végeznek, rendszeresen 
gyűjtenek adatokat természeti értékekről, vala-
mint figyelemmel kísérik a természeti területek 
és értékek állapotát és az abban bekövetkezett 
változásokat.


