gyepgazdalkodas

Foldhasznalat es agrartamogatas
a Natura 2000-es gyepterilleteken

Kaszalt gyep (MME-TTSZ archivurn)

Hazank terDietenek tobb mint 20%-a left resze
a Natura 2000 elnevezesd aura/cal Okologiai haicizatnak
E terOletek ertekes elovilaga csak a gazdaikociakkal
egyuttmakOdve Orizheto meg.
z Europal tiniOhoz vaki
osatlakozasunk feltetele
volt az unias termeszetvedelmi szabaiyozas honositasa, es a Natura 2000 halozatba
tartozo hazai tertletek kijelalese. A Natura 2000 halozat reszet kepezo terbletek kiernelked6 jelentosegC1 termeszeti
kincseket rejtenek, kulosfontossaguak az eltivilag mega-zese szempontjabal.
A kijelolessel hazank teruletenek t6bb mint 20%-a - maskepp fogaimazva minden Ot6clik negyzetmeter - Natura
2000 tertilet lett. Az eredeti yedett terfileteink csaknem
mindegyike bekerult a halOzatba, s ezeken kivul tovabbi kbrillbe1011,2 millio hektar kapott
uniOs vedettseget.
A Natura 2000 terOletek yedelmeben killonOsen hangs6lyos a gazdalkodOk, a hagyomanyos gazdalkodasi modok
szerepe, mert itt a gazdalkodoi
es termeszetvedelml erdekek
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alapulo
osszehangolasan
megOvas kerul elaterbe.

Hogyan erinti a gazdalkodokat a Natura 2000?
Az erintett teriiletek helyrajzi
szamait miniszteri rendelet
(KvVM, 45/2006 XII. 8.) melleklete tartalmazza, a tulajdoni [apokra torten6 bejegyzesek a
faldhivatalokban jelenleg is folyarnatosan zajlanak.
A Natura 2000 halOzatba kerUlt gyep (ret, lege16) hasznositasu terfiletek foldhasznaloinak
(tulajdonos vagy ber16) bizonyos eloirasokat kell betartaniuk, oserebe kompenzacios
tamogatast igenyelhetnek.
Mindezt ket rendelet szabalyozza. Az egyik a Natura 2000
gyeptethletek fenntartasanak
faldhasznalati szabalyairol szol
[269/2007. (X. 18.) Kormany
rende[et], a mask a Natura
2000 gyepterCileteken tOrten6
gazdalkodashoz
nyt'ajtando
kompenzaciOs
tannogatas
reszletes szabalyait ismerteti

[128/2007. (X. 31.) FVM rendelet].
Az alapszintti elairdsok a
hosszCi tavon fenntarthato
gyephasznositgst es a term&
szeti ertekek megarzeset segitik,
a „j6 gazda
gondossaga" tipus6 hozzaailast hivatottak serkenteni, er6siteni. Ennek reszleteit a fenti
Kormanyrendelet rogziti.
A legfontosabb elvarasok a
kovetkez6k;
• legelteteses es/vagy kaszalasos hasznositas;
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• csak szarvasmarha, bivaly, 16, szamar, juh es kecske
legeltetheta;
• a tillegeltetest kerulni kell;
• a gyepfelszin maradando
karositasa tilos;
■nem szabad tragyat kijuttatni;
• 5-10%-nyi teruletet valtakoz6 terbletreszeken kaszalatlanul kell hagyni;
• vfzelvezetes es Ontozes
nem megengedett;
• ejszakai munkavegzes tilos;
• kiszoritasos
kaszalasi
modszert kell alkalmazni;
• kaszalasnal
vadriaszt6lanc hasznalata ketelez6;
■invazios es termohely-idegen novenyfajok megtelepedeset es terjedeset meg kell
akadalyozni (de tilos minden
mas ce10 vegyszerezes);
■a kaszalast 5 nappal el6re
be kell jelenteni az illetekes
nemzeti park igazgatosagnak;
• szalastakarmanyt csak a
kaszalast kOvet6 legfeljebb 30
napig szabad tarolni a gyepteIeten.

Engedellyei vegerheta tevekenysegek:
• nad irtasa;
• oktober 31. es aprilis 23.
kozOttilegeltetes;
vadgazdalkodasi letesitmenyek elhelyezese.
A kotelez6 eloirasok betartasaert azokkal aranyos, evente igenyelhet6 kompenzacios

gyepgazdalkodas
tamogatasban reszesulhetnek a gazdalkodOk (mar 2007.
novemberet61!).
Nem jar ilyen Won
tamogatas azokra a
gyepteruletekre,
ahoi jelenleg mar valamely gyepet &into
ag rar-kornyez etgazdalkodasi. oelprogram fut (horizontalis
vagy zonal is), hiszen
azok eloirasaiba es
tamogatasi struktUrajaba mar beep01tek a fenti aiapszint0
tamogatasi elvek es
osszegek.
A Magyar Madartani Egyesulet kiemelt ternakent kezeli a hazai gyepek
elovilagbarat hasznositasanak el6segiteset, a gazdalkodoi

igenyek es a termeszetvedelmi
eivarasok osszehangolasartak
segiteset. A www.grasshabit.hu
weboldalon szamos hasznos
kiadvany es informacio erhet6
el e temakorben.
A Natura 2000 halozattal kapcsoiatban praktikus informaolok talalhatok a www.natura.
2000.hu cimen. Tovabbi reszietek miatt &dames mielobb felkeresni a falugazdaszokat, az
MVH kirendeltsegeket es a
szaktanacsadokati A rendeletek megtalalhatOk az FVM honlapjan (www.fvm.hu). Az eloirasok ertelmezesehez szakmai
segitsegert forduljanak bizalommal a Nemzeti Park Igazgatosagok helyi szakembereihez
(www.nemzetipark.gov.hu )!
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Magyar Maclean! EgyesCilet,
LIFE-Nature program

Urge [MME-TTSZ archivum)

Amit a gazdanak tudnia ken
A tamogatas celja, hogy a Natura 2000

gyepteruietek fenntartasat a foldhasznalati
elairdsok betartasaval elOsegitse. Ezaltal
segitse aid a termeszetes el6helyek, a vadon 616 allatok es novenyek kedvez6 termeszetvedelmi helyzetenek fenntartasat,
illetve az e teruletek kijelolesenek alapjaul
szolgaio termeszeti ailapot megorzeset,
valamint biztositsa az azt letrehozo gazdalkodas felteteleit.
Tamogatas jellege, merteke: A gazdalkodok mez6gazdasagi tevekenyseglik
utan terbletalapO, vissza nem teritend6
kompenzacias tamogatast vehetnek
igenybe, melynek merteke 38 euro/ha/ev.
A tamogatas igenybevetelenek felt&
telei: Mint az mar a tobbi terUletalapa ta-

mogatasnai megszokott, tamogatasi kerelem a minimalisan 0,3 ha terUletet eler6, a
blokkterkepen tamogathatO terUletkent bejelolt (nem kipontozott terulet) gyepterOletre adhato be.
A Mezagazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal (MVH) aital kiadott kOzlemeny fel fogja soroini azon blokkokat, melyek Natura
2000 teruletek, s a gazdalkodoknak kik01dOtt blokkterkepeken, a KAT terilletekhez
hasonlOan, is fel Iesz tuntetve.
Arra a teruletre lehet igenyelni tamogatast, melyet (mtlivelesi agtOE fuggetlen01)
teljes gazdalkodasi &ben gyepkent hasznositanak.
Maly tertiletekre nem lehet igenyelni a
tamogatast?
Amely teruletre az adott gazdalkodasi
&ben a Nemzeti Videkfejlesztesi Tery Ag-

rar-kOrnyezetgazdalkodasi Program kereteben tamogatast igenyeltek.
Amely allami tulajdonban es a honvedelmi szervek vagyonkezeleseben allnak.
Tamogatas igenybevetelere nem jogosult koltsegvetesi szery (nemzeti park igazgatosag), valamint olyan gazdalkodo szervezet, amelyben a Magyar Allam tulajdoni
hanyada meghaladja az 50%-ot (pl. Allami
Menesgazdasag Szilvasvarad).
Mit kell a gazdalkodanak teljesitenie a
tamogatasi jogosultsaghoz?
A gazdasaga teljes teruleten teijesiti a
Hegyes MezOgazdasagi es Kornyezeti Ailapot el6frasait (4/2004. FVM rendelet).
Gyepre az alabbi mondatot lehet vonatkoztatni: „A mezogazdasagi teruleteken a
hasznosItas szempontjabal nem kivanatos
iagy- es fasszaru nOvanyek megtelepedeset es terjedeset meg keil akadalyozni."
Az adott gazdalkodasi &ben naorakesz
Gazdalkodasi NaplOt vezet a gazdasag teljes teruletere vonatkozoan, valamint
megarzi az abban szerep16 adatok alatamasztasara szolgal6 szamlakat es bizonylatokat. A Gazdalkodasi Naplo (a kitoltesi
utmutatoval egyutt) letolthet6 az MVH honlapjarol (www.mvh.gov.hu ), vagy kerhet6 a
falugazdasztol.
Adott gazdalkodasi &ben reszt vesz a
Natura 2000 teruleten gazdalkoddk reszere
&ante egy aikalomrnai szervezett kepzesen,
vagy hitelt erdemloen igazolja, hogy 3 evnel
nem regebben reszt vett ilyen kepzesen.
Mezogazdasagi tevekenysege soran betartja a foldhasznalati rendeletben meghatarozott foldhasznalati el6irasokat
(269/2007. Korm.rendelet).

A kerelem benytijtasa: Az egyseges terOletalapii tamogatassal egyat kell beadni,
a blokkterkepeken a parcellahatarok mellett a teruleten talalhato meretes, idos fakat
is jeldlni kell.
A gazdalkodo szervezetek eseteben a
kerelemhez mellekelni kell a hatalyos tarsasagi szerzades hiteles masolatat vagy
30 napnal nem regebbi, eredeti vagy hiteles masolati peldanyu cegkivonatot.
Az also kerelmet 2008-ban lehet benyujtani.
A tamogatas kifizetese: A helyszini ellenarzesek lefolytatasa utan egy osszegben ker0l kifizetesre.
Ellenorzos: Az ellenarzest az MVH az itletekes szakhatOsagok bevonasaval evente vegzi.
A gazdalkodanak igazolnia kell tulajdoni
lappal vagy fOldhasznalati lappal, berleti
szerzociessel (vagy a felsorolt dokumentumok hiteles masolataval), hogy a kerelemben megjelalt mezdgazdasagi parcellak
hasznositasara jogosult.
Be keil mutatnia a Gazdalkodasi Napla
adott gazdalkodasi evre vonatkoza peidanyat.

Javasoljuk a gazdalkodoknak, hogy az
illetekes_nemzeti park igazgatosag munkatarsaival vegyek fel a kapcsolatot annak erdekeben, hogy mine' felkeszaltebben vat-jai< a tamogatasi kerelem beadasat, illetve
mine! jobban meg tudjanak felelni az
eloirasoknak.
Kovacs Zoltan
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