Tisztelt Hölgyem/Uram!
A Szent István Egyetem az alábbi nyolc mátrai Natura 2000 terület fenntartási tervének elkészítését
végzi a „Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken” (Svájci-Magyar
Együttműködési Program, Végrehajtási Megállapodás száma: SH/4/8) c. projekt keretében.
Mátra SPA (HUBN10006)
Recski Hegyes-hegy SAC (HUBN20044)
Mátra északi letörése SAC (HUBN20047)
Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek SAC (HUBN20048)
Mátrabérc–fallóskúti-rétek SAC (HUBN20049)
Gyöngyöspatai Havas SAC (HUBN20050)
Nyugat-Mátra SAC (HUBN20051)
Gyöngyösi Sár-hegy SAC (HUBN20046)
A munka során a szakértő tervezők részvételével elkészült egy, a nyolc terület természeti értékeit és
területhasználatát bemutató megalapozó tanulmány, majd a tervezők megfogalmazták a területekre
vonatkozó természetvédelmi célokat és a fenntartási előírás javaslatokat. E munka eredményeként
készült el a nyolc Natura 2000 terület fenntartási tervének összevont, egyeztetési változata is, amelyet
csatolunk, s amely a www.natura2000.hu honlapról is letölthető.
Szeretnénk meghívni Önt a nyolc Natura 2000 terület fenntartási tervének egyeztetésére. Az egyeztető
fórum célja, hogy a Natura 2000 területeken érintett helyi és térségi szereplők a tervezőkkel való
személyes találkozás során megvitathassák a terveket, és szabadon megfogalmazhassák
észrevételeiket, véleményüket. Az egyeztetésen született ajánlásokat, változtatási javaslatokat a
végleges fenntartási tervekbe a lehetőségekhez mérten átvezetjük. Ezáltal szeretnénk biztosítani, hogy
a fenntartási tervek a helyi érintettek körében ismertté és elfogadottá váljanak. Az egyeztető fórum
után az érintetteknek lehetősége nyílik a terv második, átdolgozott változatát még egyszer írásban, a
levél végén megadott elérhetőségeken keresztül véleményezni.
A fórum helyszíne és időpontja:
Mátrafüred, FM- ASZK Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és
Vadgazdálkodási Szakképző Iskolája és Kollégiuma (3232 Mátrafüred, Erdész utca 11.)
2015. július 6. (hétfő) 14 óra
Az egyeztető fórum tervezett programja:
14:00-15:30 A fórum megnyitása (Kovács Eszter, Szent István Egyetem)
A Natura 2000 fenntartási tervek készítésének folyamata, a projekt rövid bemutatása
(Kovács Eszter, Szent István Egyetem).
A nyolc Natura 2000 terület természeti értékeinek bemutatása és a fenntartási terv első
változatában megfogalmazott előírás javaslatok ismertetése (Standovár Tibor, Szmorad
Ferenc, Tímár Gábor tervezők).
15:30-17:00 Nyílt vita: kérdések, hozzászólások, észrevételek megfogalmazása (moderál: Kovács
Eszter, Szent István Egyetem).

17:00-17:30

Az erdő-környezetvédelmi támogatások és a Natura 2000 kompenzációs kifizetés
szabályozásának jelenlegi állása és a jövőben várható változások ismertetése
(Podmaniczky László, Szent István Egyetem), az esetleges kérdések megvitatása.

A fórumon megvitatásra kerülő fenntartási tervek egyeztetési anyaga letölthető a www.natura2000.hu
honlapról. A letöltéshez olvassa el a levelünkhöz csatolt rövid letöltési útmutatót!
Kérjük, hogy a fórum előtt szíveskedjen az egyeztetési anyagot áttanulmányozni!
Ha elfoglaltsága miatt nem tudna részt venni a fórumon, akkor e-mailben
(natura.2000.matra@gmail.com) vagy postai úton (Kovács Eszter, Szent István Egyetem TTI, 2100
Gödöllő, Páter K. u. 1.) is szívesen fogadjuk észrevételeit 2015. július 31-ig. A projekt honlapján a
tervezési folyamatról is olvashat.
További információval kapcsolatban kérjük, keresse kollégáinkat:


a tervvel kapcsolatban: Tímár Gábor, e-mail: natura.2000.matra@gmail.com



a fórummal kapcsolatban:
natura.2000.matra@gmail.com

Fabók

Veronika,

tel.:

06 70 368

84

79,

e-mail:

Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Segítse munkánkat azzal, hogy a terv és a fórum meghívójának kifüggesztésével lehetővé teszi,
hogy az egyeztetési folyamatról minél többen értesülhessenek. Amennyiben lehetősége adódik
rá, kérjük, ossza meg másokkal is a fenti információkat.
Köszönjük!

Kelt: Budapest, 2015. június 15.
Tisztelettel:

Dr. Podmaniczky László
témavezető, SZIE TTI

Tóth Péter
projektvezető, MME

Egyeztetési anyag letöltési segédlet
I. Segítséget jelentene számunkra a társadalmi egyeztetésben részt vevő érintettek
regisztrálásában, ha az egyeztetési anyagot néhány egyszerű személyes adat megadásával (név,
szervezet, email cím), az alábbi módon töltenék le.
1.
Kérjük,
számítógépe
böngészőjébe
írja
be
a
http://natura.2000.hu/hu/filedepot/folder/161 elérési címet.
Amennyiben a kívánt oldal nem töltődik be, próbálja meg az Internet Explorer
böngészővel!
2. Az egyeztetési anyag letöltéséhez nem szükséges bejelentkezni a honlapra, kérjük
az itt található információkat hagyja figyelmen kívül.
3. Az egyeztetési anyag az oldal alján, a dokumentumtárnál lesz látható
matra_egyeztetesi_anyag_a4_lq.pdf címmel.
4. Az egyeztetési anyag letöltéséhez kattintson a dokumentum mellett látható zöld
nyílra.
5. A letöltéshez kérjük, adja meg nevét, szervezetét (ennek hiányában a
„magánszemély” vagy „gazdálkodó” szavakat) és e-mail címét.
6. Kérjük, fogadja el a felhasználói megállapodást az üres négyzetre való
kattintással!
7. Az egyeztetési anyag elérhetővé válik a „Mentés” gomb alatt látható
„Dokumentum letöltése” feliratra történő kattintással.
Az Ön által megadott adatokat a projektgazda bizalmasan kezeli, az adatok megadása és a
fenntartási terv letöltése további kötelezettséget nem jelent.
II. Amennyiben nem kívánja megadni adatait, vagy más okból nem kívánja az egyeztetési
anyagot a fenti módon letölteni, kérjük írja be számítógépe böngészőjébe a
http://natura.2000.hu/hu/node/596 elérési címet. Innen közvetlenül letöltheti az egyeztetési
anyagot, amely matra_egyeztetesi_anyag_a4_lq.pdf címmel található meg az oldalon.

