
1. melléklet 

A közösségi jelentőségű fajokra és élőhelytípusokra ható veszélyeztető tényezők (az 

élőhelyvédelmi irányelv 17. cikk szerinti jelentéséhez jóváhagyott lista a tengeri tényezők 

nélkül) 

Kód Megnevezés 

A Mezőgazdaság 

A01 Mezőgazdasági művelés alá vonás (kivéve lecsapolás és égetés) 

A02 Mezőgazdasági művelési mód változása (kivéve lecsapolás és égetés) 

A03 
Vegyes művelésű és agro-erdészeti rendszerek átalakítása specializált termelésűvé 
(pl. monokultúra) 

A04 Mezőgazdasági területek domborzati és felszíni változásai 

A05 
Kis táji elemek felszámolása (pl. sövények, kőfalak, nyílt árkok, források, magányos 
fák) mezőgazdasági parcellák összevonása céljából 

A06 Gyepművelés felhagyása (pl. legeltetés vagy kaszálás megszüntetése) 

A07 
Egyéb mezőgazdasági és agro-erdészeti művelés/hasznosítás felhagyása (minden, 
kivéve gyepterület) 

A08 Gyepterület kaszálása vagy vágása 

A09 Intenzív legeltetés vagy túllegeltetés 

A10 Extenzív legeltetés vagy alullegeltetés 

A11 Mezőgazdasági célú égetés 

A12 Tűz mezőgazdasági célú visszaszorítása 

A13 Gyepterületek és egyéb féltermészetes élőhelyek felülvetése 

A14 Haszonállat-tartás (legeltetés nélkül) 

A15 Mezőgazdasági talajművelés (pl. szántás) 

A16 Egyéb mezőgazdasági talajkezelés 

A17 Aratás és termőföldek vágása 

A18 Mezőgazdasági területek öntözése 

A19 Szerves trágya kijuttatása mezőgazdasági területre 

A20 Műtrágya kijuttatása mezőgazdasági területre 

A21 Növényvédő szerek használata a mezőgazdaságban 

A22 Mechanikai növényvédelem alkalmazása a mezőgazdaságban 

A23 
Egyéb, kártevők elleni védelem alkalmazása (kivéve talajművelés) a 
mezőgazdaságban 

A24 Mezőgazdasági hulladékkezelési gyakorlatok 

A25 
Felszíni vagy felszín alatti vizek pontszerű szennyezését okozó mezőgazdasági 
tevékenységek 

A26 
Felszíni vagy felszín alatti vizek diffúz szennyezését okozó mezőgazdasági 
tevékenységek 

A27 Légszennyezést okozó mezőgazdasági tevékenységek 



A29 Talajszennyezést okozó mezőgazdasági tevékenységek 

A30 Felszín alatti, felszíni vagy kevert víz mezőgazdasági célú aktív kivétele 

A31 Lecsapolás mezőgazdasági művelés alá vonás céljából 

A32 Gátak létesítése és működtetése mezőgazdasági célból 

A33 
A vízháztartás vagy a víztestek fizikai módosítása mezőgazdasági célból (kivéve gátak 
létesítése és működtetése) 

A34 Új szántóföldi növények behurcolása és terjedése (beleértve a GMO-kat) 

A35 Szántóföldi növények megújuló energia előállítására 

A36 Egyéb mezőgazdasági tevékenység 

B Erdészet 

B01 Erdővé alakítás más művelési módból vagy erdősítés (kivéve lecsapolás) 

B02 Más típusú erdővé alakítás, beleértve a monokultúrákat is 

B03 
Erdőfelújítás idegenhonos, vagy tájidegen fajokkal vagy azok betelepítése (beleértve 
az új fajokat és GMO-kat) 

B04 A hagyományos erdőkezelés felhagyása 

B05 Fakitermelés újratelepítés vagy természetes felújulás nélkül 

B06 Fakitermelés (kivéve tarvágás) 

B07 Lábonálló és fekvő holt fa eltávolítása, beleértve a törmeléket is 

B08 Idős fák eltávolítása (kivéve a lábonálló vagy fekvő holt fát) 

B09 Tarvágás 

B10 Illegális fakitermelés 

B12 Ritkítás (lombkoronaszintben) 

B13 Égetés erdészeti célból 

B14 Tűz visszaszorítása erdészeti céllal 

B15 Elöregedett erdők csökkentését célzó erdőkezelés 

B16 Faanyag szállítása 

B17 Erdészeti talajművelési és egyéb talajkezelési gyakorlatok 

B18 Szerves trágya alkalmazása 

B19 Műtrágya erdészeti alkalmazása, beleértve az erdőtalajok meszezését 

B20 Növényvédő szerek erdészeti használata 

B21 
Mechanikai növényvédelmi módszerek erdészeti alkalmazása, kivéve a 
lombkoronaszint ritkítását 

B22 Egyéb, kártevők elleni módszerek erdészeti alkalmazása 

B23 Felszíni vagy felszín alatti vizek szennyezését okozó erdészeti tevékenységek 

B24 Légszennyezést okozó erdészeti tevékenységek 

B26 Talajszennyezést okozó erdészeti tevékenységek 



B27 
A hidrológiai viszonyok átalakítása vagy a víztestek fizikai változása és lecsapolás 
erdészeti célból (beleértve a gátakat) 

B28 Erdők megújuló energia előállítására 

B29 
Egyéb erdészeti tevékenység, kivéve az agro-erdészethez kapcsolódó 
tevékenységeket 

C 
Erőforrások/készletek kitermelése (ásványok, tőzeg, nem megújuló energia 
források) 

C01 Ásványkitermelés (pl. kőzet, érc, kavics, homok, kagyló) 

C02 Sókitermelés  

C03 Kőolaj- és földgázkitermelés, beleértve az infrastruktúrát 

C04 Szénbányászat 

C05 Tőzegkitermelés 

C06 Szárazföldi kitermelésből származó inert anyagok elhelyezése 

C08 Sólepárlók felhagyása vagy átalakítása 

C09 Bányászati kutatás 

C10 
Felszíni vagy felszín alatti vizek pontszerű szennyezését okozó kitermelési 
tevékenységek 

C11 Felszíni vagy felszín alatti vizek diffúz szennyezását okozó kitermelési tevékenységek 

C13 Zaj-, fény- vagy egyéb szennyezést okozó kitermelési tevékenységek 

C14 Felszíni vagy felszín alatti víz kivétele erőforrás  kitermelése céljából 

C15 Egyéb bányászati és kitermelési tevékenység 

D Energiatermelési folyamatok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés 

D01 Szél-, hullám- és árapályenergia, beleértve az infrastruktúrát 

D02 
Vízenergia (gátak, duzzasztók, hidroelektromos energia-termelők), beleértve az 
infrastruktúrát 

D03 Napenergia, beleértve az infrastruktúrát 

D04 Geotermikus energia, beleértve az infrastruktúrát 

D05 
Energiatermelő erőművek fejlesztése és üzemeltetése (beleértve a bioenergia-, 
fosszilisenergia- és nukleáris eróműveket) 

D06 Elektromos áram és kommunikáció átvitel (vezetékek) 

D07 Kőolaj és földgáz csővezetékek 

D08 
Felszíni vagy felszín alatti vizek szennyezését okozó energiatermelési és -átviteli 
tevékenységek 

D09 Légszennyezést okozó energiatermelési és -átviteli tevékenységek 

D11 Zajszennyezést okozó energiatermelési és -átviteli tevékenységek 

D12 Fény-, hő- vagy egyéb szennyezést okozó energiatermelési és -átviteli tevékenységek 

D13 Felszíni vagy felszín alatti víz kivétele energiatermelés céljából (kivéve vízenergia) 



D14 Egyéb energiatermelési és -átviteli tevékenységek 

E Közlekedési rendszerek fejlesztése és működtetése 

E01 
Utak, ösvények, vasútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra (pl. hidak, viaduktok, 
alagutak) 

E02 Hajózási és komp útvonalak működtetése 

E03 
Hajózási és komp útvonalak, valamint horgonyzási infrastruktúra (pl. csatornázás, 
kotrás)  

E04 Repülőgépek, helikopter és egyéb nem szabadidős légi járművek útvonalai 

E05 
Felszíni vagy felszín alatti vizek szennyezését okozó földi, vízi és légi közlekedési 
tevékenységek 

E06 Légszennyezést okozó földi, vízi és légi közlekedési tevékenységek 

E08 Zaj-, fény- vagy egyéb szennyezést okozó földi, vízi és légi közlekedési tevékenységek 

E09 Egyéb földi, vízi és légi közlekedési tevékenység 

F 
Lakossági, kereskedelmi, ipari és rekreációs infrastruktúra és területek 
fejlesztése, létesítése és használata 

F01 
Más földhasználatú terület lakott területté, településsé vagy rekreációs területté 
alakítása (kivéve lecsapolás, valamint tengerpart, torkolat és parti körülmények 
átalakítása) 

F02 
Építkezés vagy átalakítás (pl. lakott területé vagy településé) meglévő városi vagy 
rekreációs területeken  

F03 
Más földhasználatú terület kereskedelmi vagy ipari területté alakítása (kivéve 
lecsapolás, valamint tengerpart, torkolat és parti körülmények átalakítása) 

F04 
Kereskedelmi vagy ipari infrastruktúra létrehozása vagy átalakítása meglévő 
kereskedelmi vagy ipari területeken  

F05 
Sport, turisztikai és szabadidős infrastruktúra létrehozása vagy fejlesztése (városi 
vagy rekreációs területeken kívül) 

F07 Sport, turisztikai és szabadidős tevékenységek 

F09 Háztartási/rekreációs létesítményi hulladék/szemét elhelyezése és kezelése 

F10 Kereskedelmi és ipari létesítményi hulladék/szemét elhelyezése és kezelése 

F11 Felszíni vagy felszín alatti vizek szennyezése városi esővíz lefolyás következtében 

F12 
Felszíni vagy felszín alatti vizek szennyezése városi szennyvíz kobocsátása (kivéve 
vihar okozta kiáradás vagy városi esővíz lefolyások) következtében 

F13 
Felszíni vagy felszín alatti vizek szennyezését okozó erőművek vagy 
szennyezett/felhagyott ipari területek 

F14 
Felszíni vagy felszín alatti vizek pontszerű szennyezését okozó egyéb lakossági vagy 
rekreációs tevékenységek és struktúrák 



F15 
Felszíni vagy felszín alatti vizek pontszerű szennyezését okozó egyéb ipari és 
kereskedelmi tevékenységek és struktúrák 

F16 
Felszíni vagy felszín alatti vizek diffúz szennyezését okozó egyéb lakossági vagy 
rekreációs tevékenységek és struktúrák 

F17 
Felszíni vagy felszín alatti vizek diffúz szennyezését okozó egyéb ipari és kereskedelmi 
tevékenységek és struktúrák 

F18 Légszennyezést okozó lakossági és rekreációs tevékenységek és struktúrák 

F19 Légszennyezést okozó ipari és kereskedelmi tevékenységek és struktúrák 

F24 
Zaj-, fény-, hő- vagy egyéb szennyezést okozó lakossági vagy rekreációs 
tevékenységek és struktúrák 

F25 
Zaj-, fény-, hő- vagy egyéb szennyezést okozó ipari vagy kereskedelmi tevékenységek 
és struktúrák 

F26 
Vizes élőhelyek, mocsarak, lápok, stb. lecsapolása, termővé tétele és átalakítása 
lakott vagy rekreációs területté 

F27 
Vizes élőhelyek, mocsarak, lápok, stb. lecsapolása, termővé tétele és átalakítása 
kereskedelmi vagy ipari területté 

F28 
Árvízi vízhozam és árvízvédelem módosítása lakossági vagy rekreációs fejlesztés 
céljából 

F29 
Víztározók és gátak építése vagy fejlesztése lakossági vagy rekreációs fejlesztés 
céljából 

F30 Víztározók és gátak építése vagy fejlesztése ipari vagy kereskedelmi fejlesztés céljából 

F31 Hidrológiai viszonyok egyéb módosítása lakossági vagy rekreációs célból 

F32 Hidrológiai viszonyok egyéb módosítása ipari vagy kereskedelmi célból 

F33 
Felszíni vagy felszin alatti vízkivétel (tengerit is beleértve) lakossági vízellátás céljára 
vagy rekreációs célból 

F34 
Felszíni vagy felszin alatti vízkivétel (tengerit is beleértve) kereskedelmi vagy ipari 
célból (kivéve energiatermelés) 

G 
Élő biológiai erőforrások kitermelése és tenyésztése/termesztése 
(mezőgazdaságon és erdészeten kívül) 

G05 Édesvízi halak és mészhéjú állatok/rákfélék gyűjtése (kereskedelmi) 

G06 Édesvízi halak és mészhéjú állatok/rákfélék gyűjtése (rekreációs) 

G07 Vadászat 

G08 Hal- és vadállomány kezelése 

G09 
Egyéb vadon élő növények és állatok begyűjtése/gyűjtése (kivéve vadászat és 
szabadidős horgászat) 

G10 Illegális kilövés/elpusztítás 



G11 Illegális begyűjtés, gyűjtés és termelés/szállítás?  

G12 
Járulékos kifogás vagy véletlen elpusztítás (horgászati vagy vadászati tevékenységek 
következtében) 

G13 Állatok mérgezése (kivéve ólommérgezés) 

G14 Ólom használata lövedékként vagy horgászsúlyként 

G20 
Édesvízi akvakultúrához kötődő vízkivétel, áramlás elterelés, gátak és a hidrológiai 
viszonyok egyéb módú megváltoztatása 

G21 Felszíni vagy felszín alatti vizek pontszerű szennyezését okozó édesvízi akvakultúra 

G22 Felszíni vagy felszín alatti vizek diffúz  szennyezését okozó édesvízi akvakultúra 

G24 
Fajok (beleértve az idegenhonos fajokat és GMO-kat) behurcolása és terjedése 
édesvízi akvakultúrában 

G25 Édesvízi akvakultúra felhagyása 

G26 Édesvízi akvakultúrából származó egyéb hatások, beleértve az infrastruktúrát 

G27 
Egyéb tevékenységek az élő biológiai erőforrások kitermelésével és 
tenyésztésével/termesztévésel kapcsolódóan 

H 
Katonai tevékenységek, közbiztonsági intézkedések és egyéb emberi 
beavatkozások 

H01 Katonai, félkatonai vagy rendőrségi gyakorlatok és műveletek szárazföldön 

H02 
Katonai, félkatonai vagy rendőrségi gyakorlatok és műveletek édesvízi vagy tengeri 
környezetben 

H03 Szárazföldi katonai vagy hasonló gyakorlatok felhagyása (nyílt élőhelyek csökkenése) 

H04 Vandalizmus vagy gyújtogatás 

H05 Fák gondozása, út menti fák és vegetáció kivágása/eltávolítása közbiztonsági okból 

H06 Lezárás vagy korlátozott bejutás adott területre/élőhelyre 

H07 Zavaró és pusztító hatású kutatási vagy monitorozási tevékenységek 

H08 Egyéb emberi beavatkozások és zavarások 

I Idegenhonos és problémát jelentő fajok 

I01 Az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok 

I02 Egyéb idegenhonos inváziós fajok (az Unió számára veszélyt jelentő fajokon kívül) 

I03 Egyéb idegenhonos fajok (nem inváziósok) 

I04 Problémát jelentő őshonos növény- és állatfajok 

J Kevert forrású szennyezés 

J01 
Felszíni és felszín alatti vizeket érintő kevert forrású szennyezés (édesvízi és 
szárazföldi) 

J03 Kevert forrású légszennyezés, levegő útján terjedő szennyezőanyagok 



J04 Kevert forrású talajszennyezés és szilárd hulladékok (kivéve kibocsátások) 

J05 Kevert forrású többletenergia 

K Vízrendszerek ember által előidézett változásai 

K01 Vízkivétel felszíni, felszín alatti vagy kevert vizekből 

K02 Lecsapolás 

K03 Gátak létesítése és működtetése 

K04 Hidrológiai áramlás módosítása 

K05 Víztestek fizikai változása 

L 
Természetes folyamatok (kivéve katasztrófák és emberi tevékenység vagy 
klímaváltozás által előidézett folyamatok) 

L01 
Természetes abiotikus folyamatok (pl. erózió, feliszapolódás, kiszáradás, elsüllyedés, 
szikesedés) 

L02 
Fajösszetétel változás természetes szukcesszió következtében (más, mint a 
mezőgazdasági vagy erdészeti gyakorlatnak által okozott közvetlen változás) 

L03 Szerves anyag felhalmozódása 

L04 Természetes eutrofizáció vagy savasodás 

L05 Csökkenő termékenység / genetikai leromlás (pl. beltenyésztés vagy endogámia) 

L06 
Állat- és növényfajok közötti kölcsönhatások (versengés, ragadozás, élősködés, 
patogenitás) 

L07 Állat- és növényfajok közötti kölcsönhatások hiánya vagy csökkenése (pl. beporzók) 

M Földtani események, természeti katasztrófák 

M01 Vulkáni aktivitás 

M02 Szökőáradások, cunamik 

M03 Földrengés 

M04 Lavina 

M05 Földomlás, földcsuszamlás 

M06 Földalatti beomlás (természetes folyamat) 

M07 Vihar, forgószél 

M08 Áradás (természetes folyamat) 

M09 Tűz (természetes) 

M10 Egyéb természeti katasztrófa 

N Klímaváltozás 

N01 
Hőmérsékletváltozás (pl. hőmérséklet növekedés és szélsőséges hőmérsékleti 
értékek) a klímaváltozás következtében 

N02 Aszály és csapadékmennyiség csökkenés a klímaváltozás következtében 

N03 Csapadékmennyiség növekedés vagy változás a klímaváltozás következtében 

N05 
Élőhelyek elhelyezkedésének változása (földrajzi eltolódása), méretének és/vagy 
minőségének változása a klímaváltozás következtében 



N06 
Biológiai és ökológiai folyamatok összehangoltságának megszűnése a klímaváltozás 
következtében 

N07 
Egymással kapcsolatban álló fajok (pl. táplálékforrás / zsákmány, ragadozó / 
élősködő, szimbióta, stb.) állománycsökkenése vagy kihalása a klímaváltozás 
következtében 

N08 
Fajok elterjedésének változása (természetes bevándorlók) a klímaváltozás 
következtében 

N09 Egyéb változások az abiotikus viszonyokban a klímaváltozás következtében 

X Ismeretlen hatások, hatások hiánya és államhatáron kívülről érkező hatások 

Xu (U) Ismeretlen hatás 

Xxp Nincs hatás 

Xxt Nincs veszélyeztető tényező 

Xp Nincs információ a hatásokról 

Xt Nincs információ a veszélyeztető tényezőkről 

Xe Európai Unión kívülről érkező veszélyeztető tényezők és hatások 

Xo Államhatáron kívülről érkező veszélyeztető tényezők és hatások 

 


