
 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
7625 Pécs, Tettye tér 9. 
Telefon: (72) 517-200 Fax: (72) 517-229 
dunadrava@ddnp.hu 

TÁJÉKOZTATÁS 
  
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ezúton tájékoztat minden érdeklődőt, 

hogy elkészítette  a  
 

Natura 2000 hálózat részét képező 
 

HUDD10003 jelű, Gemenc elnevezésű 

 különleges madárvédelmi terület és  

a vele átfedő HUDD20032 jelű, Gemenc elnevezésű 

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület  

közös  fenntartási tervének tervezetét.  

 
Az egyeztetésre előkészített terv elérhető a DDNPI honlapján (www.ddnp.hu) a 

természetvédelem / természetvédelmi tevékenységek / Natura 2000 fenntartási tervek 
menüpont alatt: 

https://ddnp.hu/fileman/Uploads/Natura2000/HUDD20032_HUDD10003.pdf 
 
A fenntartási terv készítésének célja, hogy a gazdálkodókkal és illetékes hatóságokkal 
lefolytatott egyeztetés eredményeit is beépítve a dokumentumba, megfelelő iránymutatást 
nyújtson az érintett területek természetvédelmi szempontból megfelelő kezelésére 
vonatkozóan.  A fenntartási terv a Natura 2000 terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, 
valamint ezek megvalósításának lehetséges eszközeit tartalmazza, de kötelező 
földhasználati szabályokat nem állapít meg. 
 

Amennyiben a fenntartási terv tervezetével kapcsolatban észrevétellel, 
javaslattal kíván élni, kérjük juttassa el hozzánk véleményét írásban a 

dunadrava@ddnp.hu vagy a  borbala.devenyi@ddnp.hu  e-mail címre, vagy 
postai úton a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság címére (7625, Pécs, Tettye 

tér 9.) 2022. szeptember 25.-ig. 
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Tisztelt Címzett! 

 

  

 Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 

(X. 8.) Korm. rendelet szerint a Natura 2000 területen található közösségi jelentőségű 

fajok, illetve élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzését, 

fenntartását, valamint helyreállítását szolgáló intézkedéseket (többek között) a Natura 

2000 fenntartási tervek állapítják meg. 

A HUDD20032 jelű, Gemenc elnevezésű különleges természetmegőrzési terület 

jóváhagyott Natura 2000 fenntartási tervét a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

kiegészítette a vele átfedésben lévő HUDD10003 jelű, Gemenc elnevezésű különleges 

madárvédelmi területre vonatkozó javaslatokkal.  

 A természetmegőrzési területre és a vele átfedő madárvédelmi területre készült, 

egybeszerkesztett Natura 2000 fenntartási terv tervezete elérhető a Duna-Dráva 

Nemzeti Park Igazgatóság honlapján (www.ddnp.hu) a „termeszetvedelem / 

természetvédelmi tevékenységek / Natura 2000 fenntartási tervek” menüpont alatt 

(https://ddnp.hu/fileman/Uploads/Natura2000/HUDD20032_HUDD10003.pdf ). 

 

 A fenntartási terv készítésének célja, hogy a tulajdonosokkal, gazdálkodókkal és 

illetékes hatóságokkal lefolytatott egyeztetés eredményeit is beépítve a 

dokumentumba, iránymutatást nyújtson az érintett területek természetvédelmi 

szempontból megfelelő kezelésére vonatkozóan. A fenntartási terv a Natura 2000 

terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges 

eszközeit tartalmazza, de jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelező 

földhasználati szabályokat nem állapít meg. (275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4.§ 5.). 

 

 

Ügyiratszám: DDNPI/   1938     -  1   /2022 

Tárgy: HUDD10003 Gemenc különleges 

madárvédelmi terület és HUDD20032 

Gemenc kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési terület közös Natura 

2000 fenntartási tervének egyeztetése 

Ügyintéző Nálunk: Dévényi Borbála (tel: 

06/30 942-6761) 

Melléklet: tájékoztató 

    

 

http://www.ddnp.hu/
https://ddnp.hu/fileman/Uploads/Natura2000/HUDD20032_HUDD10003.pdf


 

 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
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dunadrava@ddnp.hu 

Ezúton kérjük, hogy az egyeztetés lefolytatása érdekében a mellékelt tájékoztatót és a 

fenntartási tervet, vagy az arra mutató linket szíveskedjenek az Önkrományzat 

honlapján hirdetményként közzé tenni! 

Amennyiben a fenntartási terv tervezetével kapcsolatban észrevétellel, javaslattal 

kíván élni, kérjük juttassa el hozzánk véleményét írásban a devenyib@ddnp.hu vagy 

a dunadrava@ddnp.hu e-mail címre, vagy postai úton a Duna-Dráva Nemzeti Park 

Igazgatóság címére (7625, Pécs, Tettye tér 9.) 2022. szeptember  25-ig. 

 

Pécs,  

 

 

 

  

Üdvözlettel 

Závoczky Szabolcs  igazgató  

 

 
 
Kapják: 
 

- Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata 

- Bár Község Önkormányzata 

- Báta Község Önkormányzata 

- Bátmonostor Község Önkormányzata 

- Bogyiszló Község Önkormányzata 

- Decs Község Önkormányzata 

- Dunafalva Község Önkormányzata 

- Dunaszekcső Község Önkormányzata 

- Érsekcsanád Község Önkormányzata 

- Fajsz Község Önkormányzata 

- Mözs Község Önkormányzata 

- Nagybaracska Község Önkormányzata 

- Őcsény Község Önkormányzata 

- Pörböly Község Önkormányzata 

- Sükösd Község Önkormányzata 

- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

- Szeremle Község Önkormányzata 

- Tolna Község Önkormányzata 

- Irattár 
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