
Mádi Bomboly-bánya
HUAN21008

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek
készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló

43/2012. (V. 3.) VM rendelet szerinti pályázat

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa



Érintett település
Mád 

Érintett helyrajzi számok
065/1, 065/2, 065/3

Natura 2000-es jelölő fajok:
•	 hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersi)
•	 nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum)
•	 közönséges denevér (Myotis myotis)
•	 hegyesorrú denevér (Myotis blythii)
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Natura 2000 területen történő gazdálkodás előnyei
Pályázatok elbírálásánál előnyt, többlet kifizetést, vagy plusz pontot jelent a Natura 2000 
terület a következő jogszabályokban található támogatási jogcímek esetén: 27/2007. 
(IV. 17.) FVM rendelet; 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet; 88/2007. (VIII. 17.) 
FVM rendelet; 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet; 5/2008. (III. 27.) FVM rendelet; 
25/2008. (III. 7.) FVM rendelet; 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet; 33/2008. (III. 27.) 
FVM rendelet; 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet; 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet; 
44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet; 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet; 61/2009. (V. 14.) 
FVM rendelet; 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet; 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet; 
78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet; 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet; 25/2012. (III. 20.) 
VM rendelet; 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet; 43/2012. (V. 3.) VM rendelet.

Egyéb Natura 2000-es fajok:
•	 nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus)
•	 kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros)
•	 kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale)
•	 csonkafülű denevér (Myotis emarginatus)
•	 tavi denevér (Myotis dasycneme)

Természeti értékek
A felhagyott bánya hazánk egyik legkiemelkedőbb értékű földalatti denevérszállása, 
melyet szaporodóhelyként, illetve téli szállásként használ számos denevérfaj.
Nagy kolóniái vannak itt a Natura 2000 jelölő fajnak számító nagy patkósdenevérnek 
(Rhinolophus ferrumequinum), a közönséges denevérnek (Myotis myotis) és az erede-
tileg mészkő vidékekhez kötődő hosszúszárnyú denevérnek (Miniopterus schreibersii). 
Előfordul még a csonkafülű denevér (Myotis emarginatus), a horgasszőrű denevér 
(Myotis nattereri), a pisze denevér (Barbastella barbastellus), a hegyesorrú denevér 
(Myotis oxygnathus), a kései denevér (Eptesicus serotinus) és a szürke hosszúfülű-denevér 
(Plecotus austriacus). Rendszeres áttelelő a bányában a kis patkósdenevér (Rhinolophus 
hipposideros) is.



Információkérés és kaszálás-bejelentés
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Tel: 48/506-000; Fax: 48/506-001,

e-mail: info.anp@t-online.hu,
honlap: http://anp.nemzetipark.gov.hu és www.anp.hu

Natura 2000 ügyekben eljáró hatóság
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Tel:46/517-300; Fax: 46/517-399

e-mail: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu,
honlap: www.emiktvf.hu és http://emiktvf.zoldhatosag.hu

Természetvédelmi célkitűzések, előírások

Általános célkitűzés
A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alap-
jául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi 
helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek 
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás fel-
tételeinek biztosítása.

Specifikus célok:
•	 A nagy patkósdenevérnek és hosszúszárnyú denevérnek, mint Natura 2000 jelölő 

fajnak, és egyéb védett denevérfajoknak szálláshelyet biztosító bányavágatok megőr-
zése, a populációk zavartalanságának biztosítása.

•	 A denevérfajok számára szaporodó- és pihenőhelyet biztosító bányavágatok környé-
kének szabadon hagyásával, a bányafalak növényzetének eltávolításával szükséges a 
szabad berepülés biztosítása. 

•	 Gondoskodni kell a gyenge állékonyságú bányavágatok fenntartásáról és rendszeres 
ellenőrzéséről. Biztosítani szükséges a tágas berepülőnyílások hosszú távú fenntartá-
sát.

•	 A denevérfajok állományának biztonságos fennmaradásához szükség szerint korlá-
tozandó a bánya területén jelentkező emberi zavarás, turistautak, tanösvények lét-
rehozása.

•	 A természetvédelmi érdekekkel nem összeegyeztethető területhasználat tilalma.
•	 A prioritás fajok esetében szükséges az állományok változásának monitorozása.
•	 A terület védetté nyilvánítása.
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Vonatkozó jogszabályok – a teljesség igénye nélkül:
•	 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
•	 Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
•	 Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet
•	 A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazga-

tási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet
•	 A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás-

ról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
•	 A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármen-

tesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
•	 A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat el-

látó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
•	 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. 

törvény 
•	 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
•	 A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentá-

cióról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

•	 A világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet

Ez a dokumentáció/kiadvány a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. 
A dokumentáció nyilvános, a megfelelő hivatkozások mellett szabadon felhasználható és terjeszthető!

Kiadó: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Felelős kiadó: Veress Balázs, igazgató

Nyomdai munkák: Tipo-Top Nyomda, Miskolc
Készült: 50 példányban
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