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A Magas Természeti Értékű Területek programja

Vidékfejlesztési program agrár-környezetgazdálkodási intézkedésén 
belül speciális természetvédelmi célokkal

� 5 évre szóló önkéntes vállalások
� Egyedileg lehatárolt 25 területen elérhető kifizetés
� Előíráscsomagok ún. célprogramok formájában
� Előírások által szabályozott területek:
Vetésforgó, Tápanyag-utánpótlás, Növényvédő szer használat, Legeltetett 

állatfajok, legeltetési sűrűség, Legeltetés, kaszálás módja,ideje, Kaszálatlan 
területek





A Magas Természeti Értékű Területek programjának 
eredményei

Támogatott terület (ha) Támogatott gazdálkodók (f ő)



A Magas Természeti Értékű Területek programjának 
eredményei



Nemzeti park igazgatóságok feladatai az MTÉT 
program megvalósításában

Előkészítés, megalapozás: 
MTÉT lehatárolása (fajok előfordulása,élőhely-igények)
Természeti értékek, földhasználat, birtokviszonyok,
vállalkozások, gazdálkodói szándékok felmérése
Programcsomag javaslatok megfogalmazása, 

Gazdafórumok tartása, roadshow



Nemzeti park igazgatóságok feladatai az MTÉT 
program megvalósításában

Végrehajtás: 
MTÉT célprogram előírásokban rögzített feladatok teljesítése

Kaszálás esetén Legeltetés esetén

A fészek körül az NPI 
iránymutatása alapján 
védőterület kialakítása

Villanypásztor csak az NPI 
véleménye alapján 

alkalmazható

Az NPI a 
teljes 

gyepterület 
legfeljebb 

50%-án túzok 
költő-helyet 

jelöl ki, amely 
csak 05. 31. 

után  
legeltethető

A kaszálás tervezett időpontját 5 nappal a tevékenység megkezdése előtt be kell jelenteni.

Fokozottan védett földön fészkelő madárfaj fészke, fiókája megtalálásának 
bejelentése

A gyepterület  
50%-ára 

vonatkozó 
kaszálási 
korlátozás 

betartása az 
NPI kijelölése 

alapján

Gyepgazdálkodási célprogramokSzántóföldi célprogramok

Az NPI 
kijelölése 
alapján a 

repceterület 5-
10%-án 

hóeltakarítás 
kötelező

Fokozottan 
védett földön 

fészkelő 
madárfaj 
fészke, 
fiókája 

megtalálásán
ak 

bejelentése



A kaszálás tervezett időpontját öt nappal a tevékenység 
megkezdése előtt be kell jelenteni

Fotó: Mogyorós Edit



A repceterület 5-10%-án az NPI kijelölése alapján a 
hóeltakarítás kötelező

Fotó: Széll Antal

Fotó: Széll Antal



Fokozottan védett földön fészkelő madárfaj fészkének 
megtalálása esetén NPI értesítése, védőterület kialakítása

Fotó: Forgách Balázs



Nemzeti park igazgatóságok feladatai az MTÉT 
program megvalósításában

Végrehajtás: 
MVH helyszíni ellenőrzéseiben való közreműködés, illetve eseti 

ellenőrzések elvégzése

Értékelés:
A NÉBIH koordinációjában zajló monitoring tevékenység keretében a 
biodiverzitásra gyakorolt hatás monitorozása, terepi felvételezések



Jó példák és pozitív tapasztalatok

Együttműködésre, partnerségre alapozott kapcsolattartás a programban 
támogatott gazdálkodókkal

Együttműködés kulcselemei:
� Kijelölt MTÉT koorindátorok, mint a program arcai
� Állandó terepi jelenlét
� NPI gazdálkodásának köszönhetően hitelesség és tapasztalat (pl.)

A programelőírásokon túlmutatópartnerség az NPI-k részéről:
Általános tájékoztatás, tanácsadás, jogszabály értelmezés, vis maior 

helyzetek kezelése.

A programelőírásokon túlmutatópartnerség a gazdálkodók részéről:
nyitottság a kaszálások sorrendjének, kaszálatlan sávok kialakításának 

mikéntjének egyeztetésére

Fotó: Széll Antal



Együttműködésre, partnerségre alapozott kapcsolattartás a programban 
támogatott gazdálkodókkal, különös tekintettel az NPI 

vagyonkezelésében  álló területeken

NPI szándék:Támogatási lehetőségeket a gazdálkodók kihasználhassák 

Személyes egyeztetések: 

� Kihajtás idejének, útvonalának egyeztetése
� Legeltetési terv, kaszálási terv (teljes gazdaságra figyelemmel) 
� Vetésforgó közös kialakítása (fontos élőhelyeken a megfelelő

kultúra, „egyéb kultúrák” egyeztetése)
� Mediátor szerep a térség gazdálkodói között (itatóhelyek, 

birtokhatárok)
� Elképzelések hivatalos engedélyeztetési eljárást megelőző

egyeztetése

Jó példák és pozitív tapasztalatok



Jövőbeni elképzelések

� Új területek bevonása a programba
� Eljárásrend lehetőség szerinti egyszerűsítése 
� Területileg és szakmai tartalmat tekintve fókuszáltabb előírások
� Szemléletformálás, végrehajtáshoz kapcsolódó ismeretátadás 

erősítése

2015. év a szemléletformálásban elért eredményekről lehet visszajelzés


