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Az OECD 2018-as Környezetpolitikai teljesítményértékelése megállapítja1, hogy Magyarországon a biológiai sokféleség védelmét erős jogszabályi környezet 
biztosítja, emellett az uniós irányelvek továbbra is meghatározzák a biológiai sokféleséggel kapcsolatos politikát. A természetvédelem általános szabályait a 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény rögzíti, míg a részletesebb és konkrétabb szabályokat a Natura 2000 területek védelméhez kapcsolódóan a 
275/2004. (X. 8.). Kormányrendelet szabályozza (a továbbiakban: Natura Kormányrendelet). A jogi védelemben részesülő fajok listáját, ideértve a közösségi 
jelentőségű fajokat, beleértve azokat is, amelyek természetes környezetükben Magyarországon nem fordulnak elő a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 
tartalmazza. A Natura 2000 területek helyrajzi szám szerinti jegyzékét pedig a 14 /2010. (V. 11.) KvVM rendelet sorolja fel. 

Magyarország környezetvédelmi intézményrendszere centralizált abban az értelemben, hogy a legtöbb hatáskört a központi kormányzat és területi szervei 
gyakorolják.  Magyarország egyike azon kevés uniós tagállamnak, amelyiknek nincs külön környezetvédelmi minisztériuma. A környezetvédelmi feladatok 
több nagy minisztérium között oszlanak el. Magyarország jelentősen átalakította a környezetvédelemmel és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos irányítási 
rendszerét. A biológiai sokféleséggel kapcsolatos szakpolitika ma az Agrárminisztérium felelőssége alá tartozik, miután az 2010-ben a Környezetvédelmi 
Minisztériummal egyesült. A vízgazdálkodás átkerült a Belügyminisztériumhoz, a hulladékgazdálkodás pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, melynek 
ma Információs és Technológiai Minisztérium az elnevezése. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet értelmében 
a nemzeti park igazgatóságok a Natura 2000 területek, a védett és fokozottan védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős kormányzati 
szervek.  A jogszabályok szerint a természetvédelmi kezelés minden olyan tevékenységet magában foglal, amely a védett természeti területek, a Natura 
2000 területek és a természeti értékek felmérésével, nyilvántartásával, védelmével, őrzésével, fenntartásával, bemutatásával és rehabilitációjával 
kapcsolatos. A nemzeti park igazgatóságok tevékenységét az Agrárminisztérium felügyeli, feladataikat a működési területükön belül látják el. A 10 nemzeti 
park igazgatóság működési területe az egész országot lefedi. 

A kormány területi szerveinek átfogó átalakítása többek között az országos és megyei (regionális) környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek 
megszüntetését eredményezte, valamint az engedélyezési és ellenőrzési feladatok felosztásra kerültek az integrált fővárosi és megyei kormányhivatalok és 
járási hivatalok, illetve vízügyi területen a katasztrófavédelmi hatóságok között. Ez a lépés egyre növekvő szerepet biztosít a helyi hatóságoknak. 

A Natura 2000 területekkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátásáért első fokon a 19 megyében megtalálható megyeszékhely szerinti járási hivatalok 
felelnek, másodfokon pedig a Pest Megyei Kormányhivatal. A védett területek és a Natura 2000 területek kedvező védettségi állapotát befolyásoló 
tevékenységek hivatalos engedélyek alapján végezhetők. Az illetékes hatóság a természetvédelmi hatóság, vagy amennyiben más hatóság az engedélyező 
hatóság, úgy annak az eljárásában a hazai és uniós természetvédelmi követelményeknek való megfelelést természetvédelmi szakkérdésként vizsgálni kell, 
illetve abban a természetvédelmi hatóság szakhatóságként közreműködik. Ezekben a szerepekben a természetvédelmi hatóság meghatározza a természet 
védelmével kapcsolatos feltételeket, és gondoskodik arról, hogy a természetvédelmi szempontok megfelelően beépüljenek a folyamatba. Az 
engedélyezésen túl a jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik a tevékenységek korlátozását, felfüggesztését vagy megtiltását, amennyiben azok ellentétesek a 
kérdéses terület természetvédelmi céljaival. A korlátozásokról való döntéskor a hatóság arra is kötelezheti az érintett szereplőket, hogy helyreállítsák az 

                                                      
1
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eredeti állapotot vagy hajtsanak végre kompenzációs intézkedéseket. A hatóság korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a Natura 2000 területek, a 
védett területek és a védett értékek károsítását vagy veszélyeztetését is. A Natura 2000 területekre várható hatással járó tervek vagy projektek esetében a 
hatóság megbecsüli a terveknek vagy beruházásoknak azokra a fajokra és élőhelytípusokra gyakorolt várható hatásait, amelyek megalapozták a terület 
kijelölését. Amennyiben jelentős hatás várható, úgy hatásbecslést kell készíteni. Bizonyos tevékenységek esetén a Natura 2000 területekre gyakorolt 
lehetséges hatásokat a környezeti vizsgálati, vagy a környezeti hatásvizsgálati eljárás során, utóbbi esetében a környezetvédelmi engedélyezési folyamat 
keretében értékelik. 

Táblázat: A hazai Natura 2000 hálózat, illetve a közösségi jelentőségű természeti értékek (fajok, őlőhelyek) megőrzése szempontjából releváns jogszabályok 
és egyéb közjogi szervezetszabályzó eszközök áttekintése 

Jogszabály/ 
egyéb közjogi 

szervezetszabályozó 
eszköz száma és címe 

A jogszabály/egyéb közjogi szervezetszabályozó eszköz releváns rendelkezései 

azonosító 
időbeli 
hatály 

térbeli hatály 
szabályozott 

kérdések 
A szabályozás lényegi 

összefoglalása 

A természet 
védelméről szóló 1996. 

évi LIII. tv. 

4. § h) 1997. 
01. 01.-

től 

Magyarország 
területe 

Natura 2000 terület, 
azaz európai 

közösségi jelentőségű 
természetvédelmi 

rendeltetésű terület 
fogalma 

külön jogszabályban meghatározott különleges madárvédelmi terület, 
különleges természetmegőrzési, valamint kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területnek kijelölt terület, illetve az Európai Unió 
által jóváhagyott különleges természetmegőrzési, valamint kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési terület; 

A természet 
védelméről szóló 1996. 

évi LIII. tv. 

41/A. § 1997. 
01. 01.-

től 

Magyarország 
területe 

Natura 2000 területek 
kijelölése, az 

érintettek 
tájékozódása a 

közhiteles ingatlan-
nyilvántartásból 

A Natura 2000 területeket a Kormány jelöli ki és teszi közzé, valamint 
határozza meg az e területekre vonatkozó szabályokat. A Natura 2000 
területeken lévő földrészleteket a miniszter hirdeti ki. A kijelölés tényét 
az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyezni, a kijelölés feloldását 
követően a feljegyzést törölni kell. A feljegyzést, illetve annak törlését a 
természetvédelmi hatóság hivatalból kezdeményezi. 

A természet 
védelméről szóló 1996. 

évi LIII. tv. 

44. § (6) 
bek. 

1997. 
01. 01.-

től 

Magyarország 
területe 

közösségi jelentőségű 
fajok védelme 

A védett és a közösségi jelentőségű fajok védelmére, tartására, 
bemutatására, hasznosítására vonatkozó részletes szabályokat, 
feltételeket a Kormány állapítja meg 

A természet 
védelméről szóló 1996. 

évi LIII. tv. 

36. § (2) 1997. 
01. 01.-

től 

Magyarország 
területe 

természetvédelmi 
kezelés fogalma (csak 
abban az esetben, ha 

egy terület egyben 
hazai védett is) 

Természetvédelmi kezelésnek minősül a védett természeti érték, 
terület felmérését és nyilvántartását, megóvását, őrzését, fenntartását, 
bemutatását, valamint helyreállítását célzó valamennyi tevékenység. 
 
 

A természet 
védelméről szóló 1996. 

évi LIII. tv. 

80. § 1997. 
01. 01.-

től 

Magyarország 
területe 

természetvédelmi 
bírság 

Aki tevékenységével vagy mulasztásával   
a) a természet védelmét szolgáló jogszabály, illetve egyedi határozat 
előírásait megsérti; 

https://uj.jogtar.hu/
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Jogszabály/ 
egyéb közjogi 

szervezetszabályozó 
eszköz száma és címe 

A jogszabály/egyéb közjogi szervezetszabályozó eszköz releváns rendelkezései 

azonosító 
időbeli 
hatály 

térbeli hatály 
szabályozott 

kérdések 
A szabályozás lényegi 

összefoglalása 

b) a védett természeti értéket jogellenesen veszélyezteti, károsítja, 
elpusztítja, vagy védett természeti terület állapotát, minőségét 
jogellenesen veszélyezteti, rongálja, abban kárt okoz; 
c) a védett természeti területet, továbbá barlangot jogellenesen 
megváltoztatja, átalakítja, illetve azon vagy abban a védelem céljával 
össze nem egyeztethető tevékenységet folytat; 
d) a védett élő szervezet, életközösség élőhelyét, illetőleg 
élettevékenységét jelentős mértékben zavarja; 
e) a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött 
tevékenységet engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően végez 
természetvédelmi bírságot köteles fizetni. A bírság kiszabásának a 
módját és a mértékét a 33/1997. (II. 20.) Kormányrendelet tartalmazza. 

az európai közösségi 
jelentőségű 

természetvédelmi 
rendeltetésű 

területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) 
Kormányrendelet 

egész 
rendelet 

2004. 
10. 16.-

tól 

Magyarország 
területe: A rendelet 
szerinti szabályokat 

a) a különleges 
madárvédelmi 

területekre  
b) a jelölt Natura 
2000 területekre, 
c) a jóváhagyott 

Natura 2000 
területekre, d) a 

különleges 
természetmegőrzési, 

illetve kiemelt 
jelentőségű 

természetmegőrzési 
területekre kell 

alkalmazni 
 
 
 

Natura 2000 
területekre vonatkozó 

legfontosabb 
jogszabályi előírások 

lásd alább részletesen 
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Jogszabály/ 
egyéb közjogi 

szervezetszabályozó 
eszköz száma és címe 

A jogszabály/egyéb közjogi szervezetszabályozó eszköz releváns rendelkezései 

azonosító 
időbeli 
hatály 

térbeli hatály 
szabályozott 

kérdések 
A szabályozás lényegi 

összefoglalása 

az európai közösségi 
jelentőségű 

természetvédelmi 
rendeltetésű 

területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) 
Kormányrendelet 

4. § (1) 2004. 
10. 16.-

tól 

Magyarország 
területe a fentiek 

szerint 

Natura 2000 területek 
lehatárolásának és 

fenntartásának célja 

Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az 
azokon található,  fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi 
helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 
2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, 
illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.   

az európai közösségi 
jelentőségű 

természetvédelmi 
rendeltetésű 

területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) 
Kormányrendelet 

4. § (3) 2004. 
10. 16.-

tól 

Magyarország 
területe a fentiek 

szerint 

kedvező 
természetvédelmi 

helyzet megőrzését, 
fenntartását, valamint 
helyreállítását szolgáló 

intézkedések  

a) természetvédelmi kezelési terv; 
b) más - külön jogszabály alapján készített - természetvédelmi célú 
vagy valamely Natura 2000 terület védelmét szolgáló, illetve arra 
kihatással lévő terv; 
c) fenntartási terv, amennyiben az a Natura 2000 területen található 
közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajok, illetve 
élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, 
fenntartása és helyreállítása érdekében szükséges, ideértve a külön 
jogszabály alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
finanszírozott Natura 2000 fenntartási tervet is; 
d) a védelmi célok megvalósítását érintő szerződés. 

az európai közösségi 
jelentőségű 

természetvédelmi 
rendeltetésű 

területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) 
Kormányrendelet 

4. § (4)-(7) 2004. 
10. 16.-

tól 

Magyarország 
területe a fentiek 

szerint 

fenntartási tervekre 
vonatkozó szabályok 

A fenntartási tervet ebben a jogszabályban írtak szerint kell készíteni. 
Elkészítése során egyeztetni kell a nemzeti park igazgatósággal, az 
alapszabály (alapító okirat) szerint környezet- és természetvédelmi 
célra alakult társadalmi szervezetekkel, a Natura 2000 területen 
illetékességi vagy működési területtel rendelkező területi 
államigazgatási szervekkel és települési önkormányzatokkal, a Natura 
2000 területtel érintett földrészletek tulajdonosaival és 
vagyonkezelőivel, a bányászati jogosultságok jogosítottaival, valamint 
ezek gazdasági érdek-képviseleti szerveivel. 
A fenntartási terv a Natura 2000 terület kezelésére vonatkozó 
javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges eszközeit 
tartalmazza, és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelező 
földhasználati szabályokat nem állapít meg. 
A fenntartási terveket körzeti erdőtervek esetében külön jogszabályban 
meghatározottak szerint kell elvégezni. 

https://uj.jogtar.hu/
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Jogszabály/ 
egyéb közjogi 

szervezetszabályozó 
eszköz száma és címe 

A jogszabály/egyéb közjogi szervezetszabályozó eszköz releváns rendelkezései 

azonosító 
időbeli 
hatály 

térbeli hatály 
szabályozott 

kérdések 
A szabályozás lényegi 

összefoglalása 

az európai közösségi 
jelentőségű 

természetvédelmi 
rendeltetésű 

területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) 
Kormányrendelet 

5. §  2004. 
10. 16.-

tól 

Magyarország 
területe a fentiek 

szerint 

Natura 2000 területek 
lehatárolása  

A Natura 2000 területek kialakítása, kijelölése során az ebben a 
jogszabályban írtak szerinti szempontokat kell figyelembe venni. Az 
érintett földrészletek helyrajzi számos jegyzékét külön jogszabály 
állapítja meg. Azokat a MePAR-ban (mezőgazdasági parcella azonosító 
rendszer) tematikus fedvényként fel kell tüntetni és az ingatlan-
nyilvántartásban le kell határolni. Ha az Európai Bizottság javaslata 
vagy határozata, illetve a Tanács határozata szerint a jelölt Natura 2000 
területek nem felelnek meg a Natura 2000 terület feltételeinek, 
illetőleg további területek jelölése válik szükségessé, e jogszabályt 
módosítani kell, továbbá a lehatárolási eljárásokat le kell folytatni. 
Ugyanígy kell eljárni, ha az Európai Bizottság vagy a Tanács határozata 
az élőhelyvédelmi irányelv 9. cikke alapján Natura 2000 terület 
visszaminősítéséről dönt. 

az európai közösségi 
jelentőségű 

természetvédelmi 
rendeltetésű 

területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) 
Kormányrendelet 

6. §  2004. 
10. 16.-

tól 

Magyarország 
területe a fentiek 

szerint 

Natura 2000 
területekre vonatkozó 

támogatások és 
kártalanítás 

A Natura 2000 területen elrendelt korlátozás esetén kártalanítás a 
természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint 
kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló jogszabály alapján 
igényelhető. 
A Natura 2000 területekre vonatkozó földhasználati előírások 
teljesítéséért az európai uniós forrásokból társfinanszírozással 
támogatás nyújtható. 

az európai közösségi 
jelentőségű 

természetvédelmi 
rendeltetésű 

területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) 
Kormányrendelet 

7-8. §  2004. 
10. 16.-

tól 

Magyarország 
területe a fentiek 

szerint 

Natura 2000 
területekre vonatkozó 

szabályok 

Natura 2000 területen tilos engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő 
módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, 
amely a terület védelmi céljainak a megvalósítását akadályozza. 
A hatóság az ettől eltérő módon végző személyt e tevékenységének a 
folytatásától eltiltja, illetve korlátozza a tevékenységét. Emellett az 
eredeti állapot helyreállítására is kötelez. Ha erre nincs lehetőség, 
akkor a várható természeti kárral arányban álló, más Natura 2000 
területen elvégzendő, annak céljából fakadó helyreállítási és fejlesztési 
feladat elvégzését írja elő. A fentieken 
 túlmenően a hatóság a Natura 2000 területen korlátozza, felfüggeszti 
vagy megtiltja a lehatárolásának alapjául szolgáló madárfaj, közösségi 
és kiemelt közösségi jelentőségű faj állománya, illetve közösségi és 
kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus súlyos vagy 

https://uj.jogtar.hu/#lbj16id15598090042123e46
https://uj.jogtar.hu/
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Jogszabály/ 
egyéb közjogi 

szervezetszabályozó 
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helyrehozhatatlan károsodásának veszélyével járó, engedélyhez nem 
kötött, a mező-, illetve erdőgazdálkodás körén kívül eső 
tevékenységeket. Ugyanígy jár el a hatóság a földhasználati szabályokat 
sértő, engedélyhez nem kötött mező- és erdőgazdálkodási 
tevékenységek esetén. 

az európai közösségi 
jelentőségű 

természetvédelmi 
rendeltetésű 

területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) 
Kormányrendelet 

9. §  2004. 
10. 16.-

tól 

Magyarország 
területe a fentiek 

szerint 

Tevékenységek 
engedélyhez 
kötöttsége 

1. A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges az alábbi 
tevékenységekhez: 
a) a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé alakításához; 
b) a terület helyreállításához; 
c) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 
törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 
kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő 
fa telepítéséhez, kivágásához, kivéve a csatorna medrében, az üzemi 
vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport 
mederfenntartási céllal történő kivágását; 
d) a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és 
tömegsportesemény rendezéséhez, valamint a technikai jellegű 
sporttevékenység folytatásához. 
2. Más hatóság eljárásaiban (pl. vízügy, építésügy) a természetvédelmi 
hatóság szakhatóságként működik közre, illetve szakkérdésként 
vizsgálja (pl. energetika, környezetvédelem, bányaügyek, erdő-, vad-, 
halgazdálkodás),a Natura 2000 terüeltekre vonatkozó előírások 
érvényesülését. (Ezek körét külön ágazati jogszabályok határozzák meg) 
3. A közút, a vasút, az energetikai hálózat fenntartásához, kezeléséhez 
szükséges tevékenységek a jogszabályba foglalt rendelkezések 
figyelembevételével és az elengedhetetlenül szükséges igénybevétel 
mellett - a természetvédelmi hatóság engedélye, illetve szakhatósági 
hozzájárulásának kikérése nélkül végezhetők. 

az európai közösségi 
jelentőségű 

természetvédelmi 
rendeltetésű 

területekről szóló 

10-10/A. §  2004. 
10. 16.-

tól 

Magyarország 
területe a fentiek 

szerint 

Hatásbecslés 
folyamata 

10. § (1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése 
előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület 
természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, 
azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más 
tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, 

https://uj.jogtar.hu/
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275/2004. (X. 8.) 
Kormányrendelet 

illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak - a tervvel, illetve 
beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a 
Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a 
Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra 
figyelemmel - vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a 
Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, a jogszabály 1-4. 
számú mellékleteiben meghatározott fajok és élőhelytípusok 
természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat. 
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, 
illetve beruházásnak jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni. 
(3) A terv kidolgozója, illetve a beruházó a  jogszabály 14. számú 
mellékletének megfelelően hatásbecslési dokumentációt készít, amely 
alapján a hatásbecslést a természetvédelmi hatóság végzi. A 
hatásbecslési dokumentációt a környezetvédelmi, természetvédelmi és 
tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a 
természetvédelem szakterület megfelelő részterületén szakértői 
jogosultsággal rendelkező szakértő is elkészítheti. 
(4) A hatásbecslés során - a jogszabály 15. számú melléklete szerinti 
szempontokra figyelemmel - vizsgálni kell a tervnek vagy beruházásnak, 
illetve az azok megvalósítására vonatkozó egyéb ésszerű 
megoldásoknak a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 
1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok 
természetvédelmi helyzetére gyakorolt várható hatását. 
(5) A hatásbecslést - az e §, valamint a 10/A. § rendelkezéseinek 
figyelembevételével - 
a) a környezeti vizsgálati eljárásban kell lefolytatni, ha a terv az egyes 
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló jogszabály 
hatálya alá tartozik; 
b) a környezeti hatásvizsgálati, illetve az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásban kell lefolytatni, ha a beruházás a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló jogszabály hatálya alá tartozik; vagy 
c) az a)-b) pontok alá nem tartozó esetekben a természetvédelmi 
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hatóság hatósági, illetve szakhatósági eljárásában vagy szakkérdés 
vizsgálata során kell lefolytatni. 
(6) Az (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben a (3) 
bekezdés szerinti hatásbecslési dokumentációt a környezeti értékelés, 
a környezeti hatástanulmány vagy az egységes környezethasználati 
engedély iránti kérelem önálló részeként kell elkészíteni. 
(7) A terv akkor fogadható el, illetve a beruházás akkor 
engedélyezhető, ha a hatásbecslés alapján megállapítható, hogy az a 
Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú 
mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi 
helyzetére, illetve a Natura 2000 területre kedvezőtlen hatással nem 
jár, továbbá az nem ellentétes a jelölés céljaival. 
(8) Ha a terv, illetve a beruházás a hatásbecslés alapján a Natura 2000 
terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben 
meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére 
kedvezőtlen hatással jár, és a terv, illetve a beruházás megvalósítására 
egyéb ésszerű megoldás nincs, azonban a tervhez, illetve a 
beruházáshoz a 10/A. § (2)-(3) bekezdés szerinti közérdek fűződik, a 
terv elfogadható, illetve a beruházás engedélyezhető. A beruházást úgy 
kell megvalósítani, hogy az a lehető legkisebb kedvezőtlen hatással 
járjon. 
(9) A (8) bekezdés szerinti esetben a természetvédelmi hatóság a terv 
kidolgozója, illetve a beruházás engedélyese részére a Natura 2000 
területek egységességének, valamint az élőhelyek és a fajok kedvező 
természetvédelmi helyzetének megőrzése, illetve elérése érdekében a 
várható kedvezőtlen hatással arányos, azt ellensúlyozó helyreállítási és 
fejlesztési feladat (a továbbiakban: kiegyenlítő intézkedés) elvégzését 
írja elő az érintett vagy más területen. 
(10) A természetvédelmi hatóság a kiegyenlítő intézkedésről a 
jogszabály 8. számú melléklete szerinti adatlapon - a 
természetvédelemért felelős miniszter útján - tájékoztatja az Európai 
Bizottságot. 
(11)

  
 A beruházás engedélyezése előtt az eljáró hatóság köteles 
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közmeghallgatást tartani, ha a beruházás az 1-4. számú mellékletben 
meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetében 
olyan változást okozhat, amely miatt az e fajok és élőhelytípusok által 
az érintett nyilvánosság részére nyújtott szolgáltatás jelentős romlása 
következhet be.  
10/A. § (1) Az a terv vagy beruházás, amely az ott megtalálható 
élővilágra vonatkozó adatok alapján jelentős hatással lehet valamely 
Natura 2000 területen előforduló, annak kijelölésének alapjául 
szolgáló, a 2. B) vagy 3. B) mellékletben felsorolt kiemelt közösségi 
jelentőségű fajra vagy a 4. B) mellékletben felsorolt kiemelt közösségi 
jelentőségű élőhelytípusra, - a (3) bekezdés kivételével - kizárólag 
kiemelt fontosságú közérdekből fogadható el, illetőleg engedélyezhető. 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából kiemelt fontosságú 
közérdeknek minősül az emberi egészség és élet védelme, a köz 
biztonságának a fenntartása, valamint a környezet szempontjából 
kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése. 
(3) A Natura 2000 területen előforduló kiemelt közösségi jelentőségű 
élőhelytípusra vagy kiemelt közösségi jelentőségű fajra várhatóan 
jelentős hatással lévő olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg 
engedélyezése előtt, amelyhez - a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül - 
egyéb kiemelt fontosságú közérdek fűződik, ki kell kérni az Európai 
Bizottság véleményét. Egyéb kiemelt fontosságú közérdeknek 
minősülhetnek különösen az ország társadalmi-gazdasági fejlődését 
szolgáló célok. 
(4) A (3) bekezdés szerinti beruházás engedélyezése előtt az Európai 
Bizottság véleményét a természetvédelmi hatóság a jogszabály 8. 
számú melléklet szerinti adatlap alapján  a miniszter útján kéri ki.  
(6) A (3) bekezdés szerinti terv elfogadása előtt az Európai Bizottság 
véleményét a 8. számú melléklet szerinti adatlapon országos hatáskörű 
szerv által kidolgozott terv esetén a miniszter, minden más esetben, a 
miniszter útján a természetvédelmi hatóság kéri ki. 

az európai közösségi 
jelentőségű 

12. § 2004. 
10. 16.-

Magyarország 
területe a fentiek 

az ingatlantulajdonos 
tűrési kötelezettsége 

A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területekkel 
érintett földrészlet tulajdonosa, vagyonkezelője, használója - ideértve a 
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természetvédelmi 
rendeltetésű 

területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) 
Kormányrendelet 

tól szerint vadászatra, illetőleg halászatra jogosultat - köteles tűrni a 
természetvédelmi hatóságnak, az igazgatóságnak, illetve a 
természetvédelmi kezelést ellátó szervnek a védett természeti érték, 
Natura 2000 terület oltalma, tudományos megismerése érdekében 
végzett tevékenységét, így különösen a természetvédelmi érték 
megközelítését, őrzését, állapotának ellenőrzését, és a hatósági 
tájékoztató, valamint eligazító táblák elhelyezését úgy, hogy az a 
gazdálkodást, illetve a területhasználatot ne akadályozza. 

az európai közösségi 
jelentőségű 

természetvédelmi 
rendeltetésű 

területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) 
Kormányrendelet 

13. § 2004. 
10. 16.-

tól 

Magyarország 
területe a fentiek 

szerint 

természetvédelmi 
bírság kiszabása 

Natura 2000 területeken a természetvédelmi előírások megsértése 
esetén a természetvédelméről szóló 1996. évi LIII. tv-ben, valamint a 
természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 
jogszabályban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 

NATURA 2000 
gyepterületek 

fenntartásának 
földhasználati 

szabályairól szóló 
269/2007. (X. 18.) 

Korm. rendelet 

1-6. § 2007. 
10. 26.-

tól 

A rendelet előírásait 
az európai közösségi 

jelentőségű 
természetvédelmi 

rendeltetésű 
területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) 

Korm. rendelet 3. §-
ának a)-d) pontja 
szerinti területek 
közül a gyep (rét, 

legelő) hasznosítású 
területekre, valamint 
földhasználóikra kell 

alkalmazni. 
A rendelet hatálya 

nem terjed ki a 
honvédelmi és vízügyi 

gyepterületek 
részletes   

földhasználati 
előírásai 

(1) A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszással kell hasznosítani.  
(2) Gyepterülten csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly 
legeltethető.  
(3) A gyepterület túllegeltetése tilos.  
(4) A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó 
károsítása tilos.  
(5) Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből 
származhat, trágya kiszórása tilos.  
(6) A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át – beleértve a 
természetvédelmi érdekből hatósági határozattal elrendelt eseti 
korlátozással érintett földterületeket is – kaszálásonként változó helyen 
kaszálatlanul kell hagyni.  
(7) A belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület öntözése 
tilos.  
(8) Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos. 
(9) A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a 
táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterületre szorítása nélkül kell 
elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc használta kötelező.  
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igazgatási szervek 
vagyonkezelésében 

lévő állami tulajdonú 
Natura 2000 

gyepterületekre, 
valamint azok 

földhasználóira. 

(10) Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és 
terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról 
gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális 
növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb 
vegyszerhasználat tilos. 
(11) A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a 
földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a 
működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. Amennyiben a 
védekezés során a földhasználó nem tudja betartani a jogszabályban 
előírt 5%-os határértéket, úgy ezt a kaszálás időpontjáról szóló előzetes 
bejelentésével egy időben jelentenie kell a nemzeti park 
igazgatóságnak.  
(12) Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 
napon túl tilos.  
(13) Engedély szükséges 
a) a nád irtásához, valamint  
b) az október 31. és április 23. között történő legeltetéshez.  
c) Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a 
vadászati hatóság engedélye szükséges. 

71/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet 

a környezetvédelmi és 
természetvédelmi 

hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről  
 

32. § 2015. 
04. 01.-

től 

Magyarország 
területe, környezet- 
és természetvédelmi 

hatósági eljárások 
során 

Amennyiben nem a 
természetvédelmi 
hatóság az ügyben 

eljáró hatóság, úgy a 
más hatóság 

eljárásában történő 
természetvédelmi 

közreműködés során, 
így a 

természetvédelmi 
szakhatósági 

közreműködés, vagy a 
természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata 

A természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal szakkérdés 
vizsgálatával kapcsolatos feladatkörében, vagy a természetvédelmi 
hatóság a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és 
közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására 
vonatkozó szakhatósági feladatkörében azt vizsgálja, hogy az 
engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e 
a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá 
élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, 
fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek 
egységességének biztosítása a jogszabályokban és az Európai Unió 
általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített 
követelményeinek. 
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Jogszabály/ 
egyéb közjogi 

szervezetszabályozó 
eszköz száma és címe 

A jogszabály/egyéb közjogi szervezetszabályozó eszköz releváns rendelkezései 

azonosító 
időbeli 
hatály 

térbeli hatály 
szabályozott 

kérdések 
A szabályozás lényegi 

összefoglalása 

során vizsgálandó 
követelmények 

szempontjai 

531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 

az egyes közérdeken 
alapuló kényszerítő 
indok alapján eljáró 

szakhatóságok 
kijelöléséről   

1. § 2018. 
01. 01.-

től 

Magyarország 
területe, 

a Kormány a 
jogszabály 1. sz. 
mellékletében 
meghatározott 

közigazgatási hatósági 
eljárásokban, az ott 

meghatározott 
szakkérdések 

tekintetében, az ott 
meghatározott 

hatóságokat 
szakhatóságként jelöli 

ki. 

A jogszabály 
meghatározza, hogy 
mely eljárásokban 
működik közre a 

természetvédelmi 
hatóság 

szakhatóságként 

A jogszabályban írt szakhatósági eljárások esetkörei: 
- energetikai ügyek 
- építésügyek 
- hírközlési ügyek 
-közlekedési ügyek 
- vízügyi és vízvédelmi ügyek 
- telepengedélyezés 
 
 

383/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet a 
földművelésügyi 

hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

1. §  2017. 
01. 01.-

től 

Magyarország 
területe, 

a Kormány a 
jogszabályban 
meghatározott 

közigazgatási hatósági 
eljárásokban, az ott 

meghatározott 
hatóságokat, továbbá 

az abban írt 
szakkérdések  

vizsgálatát írja elő. 

A jogszabály 
meghatározza, hogy 

mely kormányhivatali 
eljárásokban kell a 
természetvédelmi 

szakkérdést vizsgálni 

A jogszabályban írt természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának 
eljárásai: 
- erdészeti 
- halgazdálkodási 
- vadászati 
- termőföld hasznosítási 
- telekalakítási 
eljárások 

a környezeti 
hatásvizsgálati és az 

egységes 

1. § 2006. 
01. 01-

től 

Magyarország 
területe, a rendelet 
hatálya a jogszabály 

A jogszabály 
meghatározza, hogy 
mely tevékenységek, 

Részletesen lásd a jogszabály mellékletét 



G.1 melléklet: A Natura 2000 hálózat kezelésének, illetve a közösségi jelentőségű természeti értékek megőrzésének jogi környezete 

 

13 
 

Jogszabály/ 
egyéb közjogi 

szervezetszabályozó 
eszköz száma és címe 

A jogszabály/egyéb közjogi szervezetszabályozó eszköz releváns rendelkezései 

azonosító 
időbeli 
hatály 

térbeli hatály 
szabályozott 

kérdések 
A szabályozás lényegi 

összefoglalása 

környezethasználati 
engedélyezési 
eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) 
Kormányrendelet 

1-3. számú 
mellékletben 

meghatározott 
tevékenységekre, 
létesítményekre, 

valamint azok jelentős 
módosításaira, 

változtatásaira erjed 
ki (előzetes vizsgálat, 
előzetes konzultáció, 

környezeti 
hatásvizsgálati és 

egységes 
környezethasználati 

engedélyezési eljárás) 

létesítmények, melyik 
mellékletbe tartoznak 
(EV., KHV., EKHE) és 

azok besorolása függ a 
Natura 2000 területek 

érinettségétől (ab 
ovo, vagy 

küszöbérték) 

 

Támogatásokra vonatkozó jogszabályok 

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános 
szabályairól 

39/2007. (V. 15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános 
szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról 

128/2007. (X. 31.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó 
kompenzációs támogatás részletes szabályairól 

33/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről 

97/2008. (VII. 25.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének 
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról 
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46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő 
első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól 

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének 
részletes feltételeiről 

41/2012. (IV. 27.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó 
kompenzációs támogatás részletes szabályairól 

43/2012. (V. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól 

66/2013. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatási szabályokról 

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól 

86/2012. (VIII. 15.) VM rendelet a természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtéséről és 
forgalmazásáról 

124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről 

32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások 
igénybevételének 
részletes szabályairól 

139/2009. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről 

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól 

25/2012. (III. 20.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről 
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27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről 

75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről 

34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági 
üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

5/2008. (I. 17.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról 

47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről 

49/2012. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséheza 2012. évben nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről  

29/2012. (III. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi 
költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról 

111/2011. (XI. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről  

71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről 

72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez 
nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről 

45/2007. (VI. 11.) FVM rendelet a fás szárú energetikai ültetvények telepítésének engedélyezése, telepítése, művelése és megszüntetése részletes 
szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról 

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes 
feltételeiről 
102/2012. (X. 1.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 

81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával 
kapcsolatos szabályokról 
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18/2009. (III. 6.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó 
részletes szabályokról 

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes 
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának 
meghatározásáról 

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. 
intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános 
szabályairól 

172/2004. (XII. 23.) FVM rendelet az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program kihirdetéséről 

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia 
Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól 

137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról 

4/2004. (I. 13.) FVM rendelet az egyszerűsített területalapú támogatásokés a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő ,,Helyes Mezőgazdasági 
és Környezeti Állapot'', illetve a ,,Helyes Gazdálkodási Gyakorlat'' feltételrendszerének meghatározásáról. 


