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Tárgy: Értesítés Natura 2000 terület fenntartási
tervének tervezési szakaszáról

Tisztelt Igazgatóság!
Magyarország vállalta, hogy Natura 2000 területeire természetvédelmi fenntartási tervet
készít. Ezen fenntartási tervek foglalják össze azokat a teendőket, amelyek segítségével a
Natura 2000 területek természetességi állapota hosszú távon megőrizhető. A Natura 2000
területek fenntartási terveinek elkészítését jogszabály írja elő (43/2012. (V. 3.) VM rendelet).
A fenntartási tervek kialakításánál cél, hogy az illetékes hatóságokkal, önkormányzatokkal és
gazdálkodókkal történő részletes egyeztetés végeredményeként az érintettek számára is
betartható egyezményes dokumentum szülessen. Magyarországnak ugyanakkor
szavatolnia kell, hogy a fenntartási tervekben foglalt előírások nem csak, hogy teljesíthetőek,
hanem a Natura 2000 területek állapotát természetességi szempontból megőrzik, vagy
tovább növelik.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területén található a
HUBF20015 Marcal-medence
HUBF20045 Szévíz-Principális-csatorna
HUBF20044 Kerka mente
HUBF20047 Felső-Zala-völgy
HUBF20048 Kebele
HUBF20049 Dél-zalai homokvidék
HUBF20052 Sárvíz-patak mente
Natura 2000 terület. Az Igazgatóság illetékességi/hatáskörbeli érintettség okán tájékoztatjuk
a tervezési és egyeztetési folyamatról.
A fenntartási tervet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködésben a
BioAqua Pro Kft. és a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány készítik el. A várható végső határidő
2014. december 31.
Az addig rendelkezésre álló időben a fenntartási tervek kommunikációjáért felelős
Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány számos lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett
gazdálkodók és szervezetek kifejthessék véleményüket. A tájékoztatás a 43/2012. (V. 3.) VM
rendelet értelmében terepbejárás, falufórum, gazdafórum, önkormányzati közzététel útján
kell, hogy megtörténjen.

Projektgazda: BioAqua Pro Kft. www.bioaquapro.hu
Kommunikáció: Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány www.gyongybagoly.hu
Illetékes nemzeti park igazgatóság: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság www.bfnp.hu
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A kommunikáció címzettjei:
a) gazdálkodók
b) a Natura 2000 területtel érintett földrészletek tulajdonosai és vagyonkezelői
c) helyi érintettségű környezetvédelmi társadalmi szervezet
d) Natura 2000 területen illetékességi vagy működési területtel rendelkező területi
államigazgatási szervei és települési önkormányzatok
e) bányászati jogosultságok jogosítottaival, valamint ezek gazdasági érdek-képviseleti
szervek

Kérjük a T. Igazgatóságot, hogy tekintsék a fenntartási tervek elkészítését jó
alkalomnak arra, hogy sok éve fennálló megválaszolatlan kérdéseket az érintettekkel
történő konzultációk során megválaszolhassunk. A Natura 2000 területeken
tapasztalható gyepgazdálkodással, vízkormányzással és bányászattal kapcsolatos
érdekellentétek feloldása a jelen tervezés egyik fontos célkitűzése.
Emiatt is számítunk az Önök együttműködésére! A zalanatura2000@gmail.com email címen,
vagy a 06 20 322 5620 telefonszámon várjuk a Natura 2000 területekkel kapcsolatos
hatósági/államigazgatási eljárásokkal kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket.

Amennyiben szeretne további értesítést kapni a tervezési folyamatról,
mindenképpen jelezze ezt felénk címével a fent megadott elérhetőségeken!

Tisztelettel:

Dr. Klein Ákos
Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány
Kommunikációs partner
Orosztony, 2013. június 10.

Kérjük a T. Hivatalt, hogy jelen levelet illetékes
kollégáiknak továbbítsa!
Jelen levelet kapják:

1) HUBF20015 Marcal-medence, HUBF20045 Szévíz-Principális-csatorna, HUBF20044 Kerka

2)
3)

mente, HUBF20047 Felső-Zala-völgy, HUBF20048 Kebele, HUBF20049 Dél-zalai
homokvidék, HUBF20052 Sárvíz-patak mente Natura 2000 területek minden közigazgatásilag
érintett önkormányzata és illetékességgel rendelkező államigazgatási szerve
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (tájékoztatásul email formátumban)
BioAqua Pro Kft. (tájékoztatásul email formátumban)
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