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I. Natura 2000 fenntartási terv
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1. A terület azonosító adatai

1.1. Név 
Tervezési terület neve: Mádi  Bomboly-bánya  különleges 

természetmegőrzési terület

1.2. Azonosító kód 
Tervezési terület azonosítója: HUAN 21008

1.3. Kiterjedés

Tervezési terület kiterjedése: 7,94 ha

1.4. A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek

1.4.1. Jelölő élőhelyek
• Nincs jelölő élőhely.

1.4.2. Jelölő fajok 

• nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum)

• közönséges denevér (Myotis myotis) 

• hegyesorrú denevér (Myotis blythii)

• hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersii).

1.5. Érintett települések
A tervezési terület által érintett helyrajzi számok listáját az európai közösségi jelentősé-

gű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 
11.) KvVM rendeletet tartalmazza.

Település Érintett terület 
(ha)

Település területének 
érintettsége (%)

Mád 7,94 100
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1.6. Egyéb védettségi kategóriák

Típus Kód Név Kiterjedés Védetté nyilvánító 
jogszabály száma

Védelemre  ter-
vezett mestersé-
ges üregek

Bomboly-bánya (Felső-táró, Alsó-táró, 
Pihenő-vágat)

Egyeztetési  eljárás 
alatt.

Történeti táj Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék tör-
téneti táj 

5/2012. (II. 7.) NEFMI 
rendelet

Világörökségi 
helyszín  és  vé-
dőövezete

Tokaj-hegyaljai  történelmi  borvidék 
kultúrtáj világörökségi helyszín és vé-
dőövezete

A  tárgyi  Natu-
ra 2000 terület 
teljes  egészé-
ben  világörök-
ségi  területen 
helyezkedik el.

2002.  június  29. 
UNESCO határozat

Különleges  ma-
dárvédelmi  terü-
let

HUBN
10007

Zempléni-hegység a Szerencsi-domb-
sággal és a Hernád-völggyel

A  tárgyi  Natu-
ra 2000 terület 
teljes  egészé-
ben  átfed  a 
madárvédelmi 
területtel.

14/2010 (V.11) KvVM 
rendelet

Országos  ökoló-
giai hálózat 

Országos ökológiai hálózat övezet A  tárgyi  Natu-
ra 2000 terület 
teljes  egészé-
ben az Orszá-
gos  Ökológiai 
Hálózat övezet 
magterületén 
helyezkedik el.

2003.  évi  XXVI.  tör-
vény az Országos Te-
rületrendezési Tervről

1.7. Tervezési és egyéb előírások

1.7.1. Természetvédelmi kezelési terv
• Jelenleg nem áll rendelkezésre, mivel a terület még nem védett. 

• A  mesterséges  üregek  védetté  nyilvánítási  eljárása  keretében  azonban  –  ez 
jelenleg egyeztetési eljárás alatt áll – elkészült a veszélyeztető tényezők és védelmi 
intézkedések  összegyűjtése.  Az  eljárásban  nem  kell  természetvédelmi  kezelési 
tervet készíteni.

• Előkészítés  alatt  áll  a  külszíni  bánya  területével  érintett  Mád  065/1-3  hrsz-ú 
területek védetté nyilvánítási javaslata is. 

1.7.2. Településrendezési eszközök
• 4/2003 (VI. 06.) önkormányzati rendelet a településrendezési tervről.

• Mád  község  településrendezési  tervének  módosítása  (K-1  korszerűségi 
felülvizsgálat) Készült: 2008. június 

• A rendezési tervben a terület védelemre tervezett, beépítésre nem szánt területként 
szerepel.
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1.7.3. Körzeti erdőtervek és üzemtervek
• Területen nincs üzemtervezett erdő.
• Körzeti vadgazdálkodási tervek és üzemtervek:  
• A 658410. kódszámú Kelet Zemplén Földtulajdonosok Társult Vadászati Közössége 

(3932  Erdőbénye,  Hunyadi  út  18.),  mint  vadgazdálkodó  éves  vadgazdálkodási 
terve.  Érvényesség:  2013.  március  1.  –  2014.  február  28.  Jóváhagyta:  B.-A.-Z. 
megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság, 3525 Miskolc Blaskovics u. 
24. 

• A  II/3  Zempléni  Nagyvadas  Vadgazdálkodási  körzet  10  éves  körzeti 
vadgazdálkodási terve. Érvényesség: 2007-2017. Jóváhagyta: földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszter.

1.7.4. Halgazdálkodási tervek
• A területen nincs halászati víztér.

1.7.5. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv
• A területre a 2-7. Hernád, Takta alegység Vízgyűjtő-gazdálkodási terv vonatkozik.
• Közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és Észak-magyaror-

szági Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.

1.7.6. Egyéb tervek
• A  bányát  a  Miskolci  Bányakapitányság  1710/1994.,  illetve  az  ezt  kiegészítő 

1710/1994-1. számú határozata alapján kivonták a bányaművelés alól. 

1.7.7. Jogerős engedélyek
• Miskolci  Bányakapitányság  engedélye  a  tárórendszer  denevérbarát  kiépítéséhez 

(„A világörökség részét képező mádi Bomboly-bánya denevérvédelmi célú kiépíté-
se és a járatrendszer biztosítása”). A megszűnt bánya föld alatti bányatérségeinek 
más  célú  hasznosítását  a  Bányakapitányság  2807/5/2009.  számú határozatával 
engedélyezte az ANPI részére.
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2. Veszélyeztető tényezők

Kód Veszélyeztető tényező 
neve

Jelentősé-
ge

Érintett terület 
nagysága (%)

Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra 
és milyen módon gyakorol hatást? 

G01.04.01 hegymászás, 
sziklamászás 

M 50 Jelölő  denevérfajokra  vonatkozóan; 
zavarás, elpusztítás 

G01.04.03 barlanglátogatás L 100 Jelölő  denevérfajokra  vonatkozóan; 
zavarás, elpusztítás 

G05.04 rongálás, vandalizmus M 100 Jelölő  denevérfajokra  vonatkozóan; 
zavarás, elpusztítás 

H05.01 lakossági  szilárd 
hulladék 

L 20 Jelölő  denevérfajokra  vonatkozóan 
általános élőhelyi állapotromlás.

K03.03 betegségek  behurcolása 
(mikrobiális patogének) 

M 100 Jelölő  denevérfajokra  vonatkozóan 
zavarás, elpusztítás 

L06 földalatti beomlás L 50 Jelölő  denevérfajokra  vonatkozóan 
zavarás, elpusztítás 

M02.01 élőhelyek  földrajzi 
eltolódása, változása 

L 100 Jelölő  denevérfajokra vonatkozóan ; 
életképesség  csökkenése, 
szaporodási  ráta  csökkenése, 
élettartam  csökkenése  (áttelelési 
esély csökkenése) 

M02.03 fajok 
állománycsökkenése, 
kihalása 

M 100 Jelölő  denevérfajokra  vonatkozóan 
életképesség  csökkenése, 
szaporodási ráta csökkenése.

Kód Potenciális  veszélyez-
tető tényező neve

Jelentősé-
ge

Érintett  terület 
nagysága (%)

Milyen  jelölő  élőhelyre  vagy  fajra 
és milyen módon gyakorol hatást? 

C01.04.01. bányászat  külszíni 
fejtéssel 

M 100 Jelölő  denevérfajokra  vonatkozóan; 
zavarás, elpusztítás 

C01.04.02. bányászat  nem  külszíni 
fejtéssel 

M 100 Jelölő  denevérfajokra  vonatkozóan; 
zavarás, elpusztítás 

C01.06 bányászati kutatás M 100 Jelölő  denevérfajokra  vonatkozóan; 
zavarás, elpusztítás 

3. Kezelési feladatok meghatározása

3.1. Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése
• A  jelölő  (nagy  patkósdenevér,  hegyesorrú  denevér,  közönséges  denevér, 

hosszúszárnyú denevér) és egyéb védett denevérfajoknak szálláshelyet biztosító 
bányavágatok megőrzése, a populációk zavartalanságának biztosítása (pl. a zavaró 
emberi  jelenlét  minimalizálása,  rendezvények,  turistautak,  tanösvények 
létrehozásának tilalma, korlátozása).

• A  denevérek  számára  szaporodó-  és  pihenőhelyet  biztosító  bányavágatok 
környékének kedvező állapotban tartása.

• A berepülőnyílások megfelelő állapotban tartása (a bejárást akadályozó növényzet 
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eltávolítása, a lehulló, leomló kövek eltávolítása); a megelőző években elvégzett 
denevérbarát lezárás fenntartása.

• A gyenge állékonyságú bányavágat-részek hosszú távú fenntartása és rendszeres 
ellenőrzése.

• A természetvédelmi érdekekkel nem összeegyeztethető, jelentős környezetterhelést 
és zavarást eredményező területhasználatok teljes tilalma (pl. bányászati kutatás, 
bányászat).

• A terület védetté/fokozottan védetté nyilvánítása.

• A tulajdonviszonyok megnyugtató rendezése (indokolt a bejáratok állami tulajdonba 
és igazgatósági vagyonkezelésbe vétele). 

• Az  élőhelyek  megváltoztatásával,  rongálásával  járó  tevékenységek  és 
területhasználatok megakadályozása.  Bármilyen  tájhasználati  formának, 
tevékenységnek,  létesítménynek,  épített  elemnek  (pl.  barlangnál  alkalmazott 
denevérbarát védőrács) a lehető legjobban illeszkednie kell  a világörökségi terület 
épített és táji környezetéhez. 

• A terület  táji  értékeit  világörökségi  és a történeti  táji  védettség szempontjából  a 
természeti és kultúrtörténeti értékekkel együtt szükséges védeni.

3.2. Kezelési javaslatok 

3.2.1. Élőhelyek kezelése

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4.§ 5. pontja alapján „(5) a fenntartási terv a Natura 
2000 terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetsé-
ges eszközeit  tartalmazza, és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelező föld-
használati szabályokat nem állapít meg.

Az itt megfogalmazott előírások célja, hogy a kezelési egységekben előforduló közössé-
gi jelentőségű értékek, a jelenlegi gazdálkodási gyakorlat és adottságok alapján javaslatot 
tegyenek a gazdálkodás kívánatos módjára. Ennek érdekében itt megfogalmazásra kerül-
nek olyan előírások, amelyek alapul szolgálnak a jövőbeli támogatási programok kidolgo-
zásához. A gazdálkodók számára ezek az előírások a jelen terv alapján kötelezettséget 
nem jelentenek, betartásuk csak támogatási programokon keresztül, önkéntes vállalás for-
májában válhat csak kötelezővé.

A kezelési egységek lehatárolása az egyes azonos kezelést igénylő élőhelyek (Á-NÉR-
szerinti elkülönítés) összevonásával jött létre. Egyes esetekben csak 1-1 speciális igényű 
élőhely tartozik egy kezelési egységbe. A vonatkozó térkép a 3.2.5. fejezetben található.

A  fenntartási  terv  javaslatait  a  Világörökségi  Kezelési  Tervvel  összhangban  kell 
alkalmazni,  hiszen  minden  előírás  és  javaslat  szükséges  a  világörökség  helyszín 
Kiemelkedő Egyetemes Értéke megőrzése szempontjából is.

Kötelező érvényű előírások

A  NATURA  2000  gyepterületek  fenntartásának  földhasználati  szabályairól  szóló 
269/2007.  (X.  18.)  Korm. rendelet,  az európai  közösségi  jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 275/ 2004. (X.8.) Korm. rendelet, valamint az erdők és fásí-
tások esetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény előírásai kötelező érvényűek. Ezen előírásokat külön nem jelezzük a rész-
letes javaslatok között.
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Az  egységes  területalapú  támogatások  és  egyes  vidékfejlesztési  támogatások 
igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához 
szükséges feltételrendszer megállapításáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet szerinti 
előírásokat  a  Natura  2000  gyepterületeken  történő  gazdálkodáshoz  nyújtandó 
kompenzációs  kifizetéseknél  is  alkalmazni  kell.  A  támogatás  igénybevétele  esetén 
kötelezően  alkalmazandó  a  „Helyes  Mezőgazdasági  és  Környezeti  Állapot” 
feltételrendszere.

A termőföldek hasznosítására és a földvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a termő-
föld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény is megállapít.

Önkéntesen vállalható előírások

„FÁSÍTÁSOK” 

A terület kivett bánya besorolású, ugyanakkor spontán erdősödés tapasztalható. A bá-
nyaudvaron elsősorban erdeifenyő és pionír fafajként a rezgő nyár terjed, míg a környező 
területen és a bányához vezető út mentén az említett fafajokkal keveredve az akác alkot 
spontán erdőt. Bár nem üzemtervezett erdők ezek, mégis a lombkorona-borítottság alap-
ján fásításnak minősül, ezért az erdőtörvény hatálya alá esik.

Természetvédelmi szempontból a tájidegen fafajok eltávolítása javasolt.

KE-1 kezelési egység
(1) Meghatár  ozás:   ÁNÉR kód:Tájidegen fafajokat is tartalmazó, vegyes lombú jellegtelen 
erdők (RD); Natura 2000 kód: -
(2) Érintett földrészletek: 065/1-3  
(3) Érintett erdőrészletek: -
(4) Gazdálkodási jellegű kezelési javaslatok:

Kód Erdő területekre vonatkozó előírások

E06 Idegenhonos fafajok telepítésének mellőzése a teljes területen. 

E07 Intenzíven terjedő idegenhonos fafajok erdőtelepítésben való alkalmazásának mellőzése a 
teljes területen. 

E20
Fokozottan  védett  madárfaj  fészkének  (madárfajtól  függően)  100-300  m-es  sugarú 
körzetében fészkelési időszakban az erdőgazdálkodási tevékenység korlátozása vagy teljes 
tiltása.

E70

Az intenzíven terjedő fafajok elleni vegyszer használata során a következő előírásokat kell 
érvényesíteni: 

• A kezelés megtörténtének ellenőrizhetősége/ követhetősége érdekében a vegyszerbe 
minden esetben színező anyagot kell keverni. 

• Javasolt alkalmazási idő: július-augusztus. 

•  Alkalmazás  –  a  fásszárú  fajok  visszaszorítása  érdekében  –  kéregre  kenéssel, 
tuskóecseteléssel,  fainjektálással,  nem  légi  úton  történő  permetezéssel,  kizárólag 
fainjektálással. 

• Az alkalmazható szerek lehetőleg környezetbarát, gyorsan felszívódó hatóanyagúak, 
szelektív kijuttatásra alkalmasak legyenek, melyek levélen vagy kambiumon keresztül 
felszívódnak és a növény sarjadásmentes irtását biztosítják. 

• Csak erdészeti felhasználásra is engedélyezett  készítményeket lehet alkalmazni az 
engedélyokiratban  foglalt  módon,  az  egyéb  vonatkozó  jogszabályi  előírások 
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betartásával, a kijuttatáshoz szükséges hatósági engedélyek birtokában. 

• Megfelelő vastagságú egyedek esetében injektálás, kéreghántás vagy levágás után a 
vágásfelület pontpermetezése, illetve kenése útján alkalmazható vegyszer. 

• Vékonyabb egyedek, illetve korábbi kezelés után kihajtó sarjak esetében alkalmazható 
levélen  felszívódó  gyomirtó,  de  csak  csöppenésmentes  kijuttatással.  Vegyszeres 
védekezés esetén legalább 10 munkanappal a tervezett védekezés megkezdése előtt 
írásban kell értesíteni, az érintett hatóság illetékes szervét, megjelölve a beavatkozás 
tervezett helyét és időpontját. 

E71 A tűzpásztákon, nyiladékokon gondoskodni kell  az idegenhonos, agresszíven terjeszkedő 
növényfajok visszaszorításáról. 

E72 Lehetőség  szerint  mechanikai  módszerek  (pl.  kézi  cserjeirtás,  szárzúzás,  kaszálás) 
alkalmazandók. 

Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok

• A területen újabb bányatelek nem fektethető, valamint bányanyitás és bányászati-
kutatás nem támogatható.

• Távközlési tornyok, szélerőművek elhelyezése nem támogatható.
• A turisztikai célú fejlesztések (pl. turistautakat, pihenőket, kilátótornyokat) nem tá-

mogathatók.
• A bányaudvarok hulladékmentesítését el kell végezni.
• A bányaudvart balesetvédelmi célból célszerű körbekeríteni.
• Elektronikus, hírközlési és postai létesítmények tekintetében a vonatkozó jogszabá-

lyok irányadók, de a területen elhelyezésük nem javasolt.
• Új utak, közlekedési létesítmények kiépítése nem javasolt, engedélyhez kötött tevé-

kenység.
• Az  Alsó-táró  és  közvetlen  környéke  nem Natura  2000 terület.  Indokolt  a  táró 

bejáratát és közvetlen környékét érintő területet külön hrsz-ként lehatárolni a 
későbbi védetté nyilvánításhoz.

• Minden gazdálkodáshoz köthető és gazdálkodáshoz nem köthető javaslatnak szol-
gálni kell a világörökségi helyszín Kiemelkedő Egyetemes Értéke megőrzését is.

3.2.2. Élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés

Indokolt  a  korábban  megkezdett  denevérvédelmi  munkák  folytatása,  különösen  az 
omlásveszélyes járatszakaszok további stabilizálása (alapvetően az Alsó-táró esetében). A 
természetvédelmi  célú  beavatkozással  elért  kedvező  adottságokat  az  összes  táró 
esetében fenn kell tartani.

3.2.3. Fajmegőrzési intézkedések
A védelem további biztosítása keretében a bánya gépjárművel történő megközelítését 

meg kell akadályozni. Ennek érdekében a bányához felvezető kb. 200 méteres földutat a 
völgy alján le kell zárni (esetleg fentebb el is torlaszolni). A berepülőnyílások denevérek 
számára megfelelő állapotban tartása (cserjésedés akadályozása, omladék eltakarítása).

A természetvédelmi célú beavatkozással elért kedvező adottságokat fenn kell tartani.
Időszakos cserjeirtással meg kell akadályozni denevérek ki- és berepülését akadályozó 

növényborítás kialakulását a vágatok bejáratainál. 
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Minden élőhely- és fajmegőrzési intézkedésnek szolgálnia kell a világörökségi helyszín 
Kiemelkedő Egyetemes Értéke megőrzését is

3.2.4. Kutatás, monitorozás

A járatrendszerben napjainkban is folyamatosan zajlik a denevérállomány vizsgálata. A 
felmérések során a telelő, illetve a szaporodó állatok mennyiségének, a denevérközösség 
faji  összetételének megállapítása történik (évente 2-4 alkalommal,  általában januárban, 
májusban és június végén). A felmérések alapvetően a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó 
Rendszer vonatkozó protokollja szerint történnek. 

A terület egyik kitüntetett helyszíne a denevérek mikrobiális patogénjeinek kutatásához 
kapcsolódó  mintagyűjtésnek.  A  vizsgálatok  keretében  a  denevérek  vírusainak,  illetve 
gombás fertőzéseinek felmérése, monitorozása történik. Az ilyen jellegű vizsgálatok közül 
ki kell emelni a fehérorr-betegség (White-nose Syndrome – WNS) terjedésével, a WNS- 
tünetegyüttest okozó Pseudogymnoascus (Geomyces) destructans gombafaj terjedésével, 
kimutathatóságával kapcsolatos vizsgálatokat. A kimutatás a denevérek ürülékéből, illetve 
tetemekből, talajmintákból és járatfalból vett kenetekből történik. Ezekre a vizsgálatokra 
azért van szükség, mivel ezek a fertőzések a denevérpopulációk csökkenését okozhatják.

Folyamatosan  történik  a  természetvédelmi  beavatkozás  (denevérbarát  lezárás) 
hatásmonitorozása, mely alapvetően az NBmR-protokoll szerint elvégzett felmérésre épül. 
A beavatkozás hatás-monitoringjához kapcsolódóan azonnali adatfeldolgozás és értékelés 
történik.

A  felméréseken  kívül  (nem  megközelítve  a  denevéreket)  rendszeresen  végezzük 
(évente min. 4 alkalommal) a lezárások állapotának ellenőrzését is. 
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3.2.5. Mellékletek
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3.3.  A kezelési  javaslatok megvalósításának lehetséges eszközei  a  jogi 
háttér és a tulajdonviszonyok függvényében

3.3.1. Jelenleg működő agrártámogatási rendszer

A jelenlegi  agrártámogatási  rendszer  alapját  az  egységes  területalapú  támogatás 
(SAPS)  azokon  a  területeken  vehető  fel,  amelyet  a  FÖMI  a  MEPAR  térképeken 
támogathatónak jelez.  A gyep,  illetve  szántó  területeken igénybe  vehető  AKG (zonális 
célprogramok)  is  igénybe  vehetők,  ha  támogathatónak  van  jelezve  a  terület,  61/2009 
( V.14.)  FVM rendelet  szerint.  Natura 2000 gyepterületek esetében a 128/2007 )X.31.) 
FVM rendelet és módosításai alapján vehető fel támogatás.

A terület  a  Bodrogközi  ÉTT  (MTÉT)  része.  1  MEPAR  blokk  érinti.  (F7PJX-1-11) 
Jelenleg a terület „nem támogatható” besorolású, kivett terület 

3.3.2. Javasolt agrártámogatási rendszer

Javasoljuk, hogy az inváziós növények irtása Natura 2000 területeken kerüljön be a 
támogatható tevékenységek közé minden művelési ág esetében. Mivel ez a terület kivett 
művelési ágú, nem támogatható besorolású jelenleg, semmilyen (MTET, SAPS rendszerű 
támogatás nem igényelhető rá. A rendszer kiépítését területi fertőzöttségi alapon, illetve 
kivitelezési módszerhez – mechanikus, vagy kémiai – mérten javasoljuk

3.3.3. Pályázatok

Javasolt  KEHOP  és/vagy  LIFE+  pályázat  további  élőhelyfejlesztésre  (pl. 
járatstabilizálás)

3.3.4. Egyéb

Feladat a tulajdonviszonyok hosszú távú megnyugtató rendezése, a tárórendszer állami 
tulajdonba vétele és igazgatósági vagyonkezelésbe adása, illetve a terület rendszeres el-
lenőrzése.

3.4. A terv egyeztetési folyamatának dokumentációja

3.4.1. Felhasznált kommunikációs eszközök

2013 februárjában összegyűjtöttük a területen érintett célcsoportok többségének elérhe-
tőségeit, mely a tervezési folyamat során még újabb érintettekkel bővült.

2013 márciusától megkezdtük a fontosabb célcsoportok és érintettek megkeresését. E-
mailen vagy postai úton tájékoztató levelet küldtünk ki 8 érintett számára, melyben tájé-
koztattuk őket a fenntartási tervek tervezési folyamatáról,  céljáról, kommunikációjáról,  a 
tervezett fórumokról, információs anyagokról. Tájékoztattuk őket arról is, hogy milyen mó-
don nyílik lehetőségük észrevételeket és javaslatokat tenni (önkormányzati kifüggesztés, 
fórumok, honlap, levélben vagy e-mailen megküldött észrevételek), illetve kértük együtt-
működésüket az egyeztetési folyamatban. A tájékoztató levéllel együtt egy kérdőívet is el-
juttattunk hozzájuk, melyben – célcsoportonként eltérő tartalommal – a Natura 2000 kijelö-
léssel és az adott területtel kapcsolatos tájékozottságukról, a támogatási programokhoz 
való viszonyulásukról, problémáikról, elvárásaikról, javaslataikról kérdeztük őket. 
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Az időközben felmerülő újabb kulcsérintettek számára ugyancsak megküldtük a tájékoz-
tató levelet és kérdőívet, így az előzetes tájékoztatás és kérdőívezés folyamata 2013 júliu-
sáig zajlott. A megkeresett 8 érintett közül 3 válaszolt (levélben vagy e-mailen) a kérdőív-
ben feltett kérdésekre.

2013 májusában az egyik tulajdonossal és Mád település önkormányzatával telefonon 
is kapcsolatba léptünk, ily módon is tájékoztatva őket a fenntartási tervek készítésének 
kommunikációs folyamatáról.  Együttműködésüket,  illetve a fórumok szervezésével  és a 
helyben alkalmazható tájékoztatással kapcsolatban segítségüket is kértük.

Az  Aggteleki  Nemzeti  Park  Igazgatóság  honlapján  (http://anp.nemzetipark.gov.hu) 
2013. február 5-én hírt tettünk közzé arról, hogy 14 másik Natura 2000 területtel együtt el-
kezdődött a terület fenntartási tervének elkészítése. Tájékoztatást adtunk arról is, hogy a 
felmérési és kommunikációs folyamat hogyan zajlik, valamint az egyes területeken milyen 
védett  értékek  találhatók  (http://anp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=news_7_1954). 
2013. május 21-én a honlap „Egyéb védelmi kategóriák” menüpontjában kialakított „Natura 
2000” menüpont alá (http://anp.nemzetipark.gov.hu/natura2000) felkerült a fenntartási ter-
vek készítéséről  egy rövid, általános tájékoztató, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 
működési területén lévő Natura 2000 hálózatot bemutató térkép, az érintett helyrajzi szá-
mokat tartalmazó rendelet, a kapcsolódó jogszabályok, illetve a gazdálkodók számára to-
vábbi hasznos információk (kaszálással kapcsolatos ügyintézés rendje, bejelentőlap).

2013 júniusában elkészült egy tájékoztató leporelló, mely tartalmazza a területen várha-
tó korlátozásokat és azok szakmai indokait, valamint a természetvédelmi kezelő elérhető-
ségét.

2013 szeptemberében felkerült a honlapra a fenntartási terv tervezete, a tájékoztató le-
porelló,  valamint  a  falu-,  gazdafórum  és  terepbejárás  meghívója 
(http://anp.nemzetipark.gov.hu/huan21008-madi-bomboly-banya).

2013. október 8-án Mádon, a megalapozó dokumentáción alapuló egyeztetési anyag el-
készülése után,  egyeztető  fórumot  és terepbejárást  szerveztünk,  melyre  meghívtuk  az 
érintett célcsoportokat. A fórum időpontját 30 nappal a megrendezést megelőzően a leg-
főbb érintettek számára postai vagy elektronikus úton megküldtük. Ehhez mellékeltük a 
terv egyeztetési változatát. Ugyanekkor megkértük az érintett település önkormányzatát az 
egyeztetési változat kifüggesztésére. A kifüggesztés időtartamát az önkormányzat pecsét-
jével igazolta. 

A fórumon elhangzottakat folyamatosan dokumentáltuk és a javaslatokat a terv végle-
ges változatába beépítettük. 

A területre vonatkozó intézkedéseket és korlátozásokat, illetve elérhetőségeket tartal-
mazó leporellót a helyi lakosság, iskolák, civil szervezetek és gazdálkodók körében ter-
jesztjük, de az pdf. formátumban a projekt honlapjáról is letölthető.
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Alkalmazott kommunikációs eszközök

Alkalmazott kommunikációs eszköz Szám Időpont
érintettek levélben vagy e-mailban törté-
nő megkeresése és tájékoztatása

8 érintett
31 érintett

2013. március – július
2013. szeptember  

honlap 3 megjelenés 2013.02.05.
2013.05.21.
2013.09.29.

nyomtatott ismertető 1 féle 2013. június
önkormányzati közzététel 1 2013. szeptember 9. -októ-

ber 4.
terepbejárás 1 alkalom (12 fő) 2013. október 8.

falufórum 1 alkalom
12  fő

2013. október 8.

gazdafórum 1 alkalom
13 fő

2013. október 8.

3.4.2. A kommunikáció címzettjei 
 
Előzetes kommunikáció során levélben vagy e-mailen megkeresett érintettek 

Geoproduct Kft. 
Tokaji Természetvédelmi Egyesület
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Zempléni Helyi Csoport
Abaúj–Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület
Natura Alapítvány
Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség
Mád Önkormányzata
Miskolci Bányakapitányság

 
A területen érintett összes célcsoport 
a) a Natura 2000 területtel érintett földrészletek tulajdonosai és vagyonkezelői

Mád Önkormányzata
Geoproduct Kft. 

 
b) helyi érintettségű környezetvédelmi társadalmi szervezet 

Tokaji Természetvédelmi Egyesület
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Zempléni Helyi Csoport
Abaúj–Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület
Natura Alapítvány
Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség

 
c) Natura 2000 területen illetékességi vagy működési területtel rendelkező területi állam-

igazgatási szervei és települési önkormányzatok 
Mád Önkormányzata
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal FI Vadászati és Halászati Osztály
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
Nemzeti Hírközlési Hatóság Miskolci Igazgatóság
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B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság
ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézet Kirendeltsége 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság
B.-A.-Z. Megyei Földhivatal
Szerencsi Járási Földhivatal
Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság 
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépí-

tész
Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-magyarországi Kirendeltsége 
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 
B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolc Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökség-

védelmi Hivatala
Miskolci Bányakapitányság
Tokaj-Hegyalja Világörökségi Gondnokság 
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 

e) gazdálkodói szakmai szövetségek
B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

 
m) környékbeli iskolák 

Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskola
Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

 

3.4.3. Egyeztetés hatósági és területi kezelő szervekkel

2013 őszén meghívtuk az érintett hatóságokat a fórumokra és a terepbejárásra, vala-
mint elküldtük részükre a terv tervezetet, és kértük, hogy véleményezzék azt. A megkere-
sett 20 hatóság közül 11 jelzett vissza. 

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság jelezte, hogy 
a fenntartási tevékenységek során gondoskodni kell arról, hogy a környezeti hatások az 
érintett és a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak, ez beépítésre került a 
3.2.1.  fejezetbe.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Miskolci Igazgatóság az elektronikus hírközlési 
építmények vonatkozásában a 2003. évi C. törvény 94. § (1) bekezdését, a postai létesít-
mények vonatkozásában a 2012. évi CLIX. törvény 31. § (1) bekezdését kérte figyelembe 
venni. Javaslatuk beépítésre került a „Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok” fejezet-
ben.

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség jelezte, hogy a kialakítan-
dó, áthelyezendő, ideiglenes és végleges közlekedésépítési létesítményekhez, valamint a 
megszüntetendő  közlekedési  létesítményekre  a  hatóságuktól  engedélyt  kell  kérni  a 
93/2012. (V.10.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően, mely javaslat beépítésre 
került a „Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok” fejezetben.

A B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az 
egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez 
teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges fel-
tételrendszer megállapításáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet szerinti előírásokat a 
Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs kifizeté-
seknél is alkalmazni kell, így a támogatás igénybevétele esetén kötelezően alkalmazandó 
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a „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” feltételrendszer. Javaslatuk beépítésre 
került a 3.2.1. Élőhelyek kezelése alfejezetében.

A Miskolci Bányakapitányság megállapította, hogy a terület az 1709/1994. számú hatá-
rozattal törölt „Mád-Bomboly-kaolin” védnevű bányatelek területén belül található, valamint 
a bányatelek megkutatott nyersanyagvagyonát lefedő lelőhely törlésre került. 

Tájékoztatást adott arról is, hogy a bányaterületen belül található II. és III. számú med-
dőhányó hasznosítását hatóságuk engedélyezte a GEOPRODUCT Kft. számára 2015. 12. 
31-ig, ill. a megszűnt bánya föld alatti bányatérségeinek más célú hasznosítását a hatósá-
guk engedélyezte az ANPI részére. Észrevételei beépítésre kerültek a megalapozó doku-
mentáció 1.3.3. Területhasználat és kezelés fejezetében.

A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ kérte annak 
feltüntetését, hogy a világörökségi területen elhelyezkedő bármilyen tájhasználati formá-
nak, tevékenységnek, létesítménynek, épített elemnek a lehető legjobban kell illeszkednie 
a világörökségi terület épített  és táji  környezetéhez. Javaslatuk beépítésre került a 3.1. 
Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése fejezetben.

Mád Önkormányzata a terület körbekerítését javasolta a balesetek elkerülése érdeké-
ben, ill. a szemétlerakások miatt, amely beépítésre kerül az 1.3.3. Területhasználat és ke-
zelés fejezetben. 

A Natura Alapítvány pihenőhely kialakítását javasolta a területre. Javaslatuk beépítésre 
került az 1.3.3. Területhasználat és kezelés fejezetben.

 Nem tett  kifogást  a tervezetben foglaltakkal  kapcsolatban az Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és a B.-A.-Z. Megyei Kor-
mányhivatal  Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerve.  Illetékesség hiányában nem tett 
észrevételt a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság, B.-A.-Z. Megyei Kor-
mányhivatal Földhivatala és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság,. 
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4. Térképek

4.1. A terület térképi lehatárolása
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4.2. A terület élőhelytérképe

Élőhelykód magyarázata: RD - Őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos 
és vegyes erdők
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4.3. Kezelési egységek térképe helyrajzi számokkal
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