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I. Natura 2000 fenntartási terv
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1. A terület azonosító adatai
1.1. Név
Szentkirályszabadja - különleges természetmegőrzési

Tervezési terület neve:

terület
1.2. Azonosító kód
Tervezési terület azonosítója:

HUBF20031

1.3. Kiterjedés
Tervezési terület kiterjedése:

493,0100 ha

1.4 A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek
1.4.1. Jelölő élőhelyek
1.4.2. Jelölő fajok
Ürge - Spermophilus citellus
1.5. Érintett települések
Település
Szentkirályszabadja
Veszprém-Gyulafirátót

Érintett terület (ha)
306,9234
186,0886

Település területének érintettsége (%)
13,71
1,46

1.6. Egyéb védettségi kategóriák
Típus Kód
–

Név
–

Kiterjedés
–

–

Védetté nyilvánító jogszabály száma
–

1.7. Tervezési és egyéb előírások
1.7.1. Természetvédelmi kezelési terv
Nem készült.
1.7.2. Településrendezési eszközök
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2012. (VII.13.)
önkormányzati rendelete Szentkirályszabadja Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9./2007.
(IX.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A tervezési terület a szabályozási tervben Natura 2000 területként megjelenítésre került.
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Veszprém Megyei Jogú Város ÖnkormányzataKözgyőlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a
26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.)
Ör. és a 38/2007.(IX.17.) Ör. és a 8/2008.(II.29.) Ör. és az 51/2008. (IX.15.) Ör. és a
66/2008.(X.31.) Ör. és a 20/2009.(V.28.) Ör. és a 42/2009. (IX.16.) Ör. és a 27/2010. (VI.28.)
Ör. és a 8/2011.(II.24.) Ör. és a 13/2011.(IV.1.) Ör. és a 28/2011.(IX.16.) Ör. és a
36/2011.(XI.25.) Ör. és az 52/2011.(XII.16.) Ör. és a 62/2012.(XI.30.) Ör. és a
15/2013.(III.29.) Ör. és a 19/2013.(IV.26.) Ör-el módosított 61/2003.(XII.22.). Ör. A
Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről.
1.7.3. Körzeti erdőtervek és üzemtervek
A tervezési területre vonatkozóan a Balatonfűzfői Erdészeti Tervezési Körzet Második
Erdőterve 2019. december 31-ig hatályos. Az új szabályozás szerint a tervezési körzet átkerült
a Balatonfüredi Erdőtervezési Körzetbe, illetve részben Zirci Erdőtervezési Körzetbe, a
körzeti erdőterv készítésének várható ideje az első esetben 2015-2016, a zirci körzet esetében
pedig még nincs kitűzve az időpont.

1.7.4. Körzeti vadgazdálkodási tervek és üzemtervek
A tervezési terület az Újkúti VT vadászterülete

1.7.5. Egyéb tervek


A Balaton Régió részletes fejlesztési terve, 2007 -2013 (2006.)



Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési
Koncepció 2020 -ig (2009.)



Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közh. Egyesület.Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája
2013.

.
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2. Veszélyeztető tényezők
Kód

Belső
A03.03

A04.02
A04.03
D04
D04.02
E02.03
E04.02
G01.03.02
G01.05

G04.02
H05
I01
J03.02

J03.02.03
Külső
E03.03

Veszélyeztető
tényező neve

Jelentősége
H=nagy
M=közepes
L=kicsi

Érintett terület
nagysága (%)

Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra és
milyen módon gyakorol hatást?

kaszálás
felhagyása/hiánya
alullegeltetés

H

10

M

50

L

50

A területen található ürgeállományra
negatív hatású
A területen található ürgeállományra
negatív hatású
A területen található ürgeállományra
negatív hatású

M

100

L

10

M

5

A területen található ürgeállományra
negatív hatású

H

5

Az ürgeállományra táplálkozni járó
ragadozó madárfajokat veszélyezteti.

M

30

A területen található ürgeállományra
negatív hatású

L

100

Az ürgeállományra táplálkozni járó
ragadozó madárfajokat veszélyezteti.

L

50

M

1

A területen található ürgeállományra
negatív hatású
A területen található ürgeállományra
negatív hatású

H

30

A területen található ürgeállományra
negatív hatású

M

100

A területen található ürgeállományra
negatív hatású

L

100

A területen található ürgeállományra
negatív hatású

M

1

A területen található ürgeállományra
negatív hatású

pásztorkodás
felhagyása,
legeltetés hiánya
repülőterek,
légifolyosók
sportrepülőterek,
helikopter
leszállók
egyéb ipari vagy
kereskedelmi
terület
katonai
létesítmény
a
tájban
terepjáróval
végzett
tevékenység
vitorlázó repülés,
sárkányrepülés,
siklóernyőzés,
hőlégballonozás
felhagyott
katonai használat
talajszennyezés
és
szilárd
hulladék
idegenhonos
inváziós
fajok
jelenléte
élőhelyiösszeköttetések
(konnektivitás)
csökkenése
emberi hatásra
genetikai
keveredés
akadályozása
inert hulladék

Az ürgeállományra táplálkozni járó
ragadozó madárfajokat veszélyezteti.
Az ürgeállományra táplálkozni járó
ragadozó madárfajokat veszélyezteti.
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3. Kezelési feladatok meghatározása
3.1. Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése
Fő célkitűzések:
• Az ürge (Spermophilus citellus) állománynagysága és állományának területi kiterjedése ne
csökkenjen. Ennek érdekében élőhelyén a rendszeres kaszálásos vagy legeltetéses
gyepkezelés biztosítása. A rendeltetésszerű és szükségszerű repülőtéri tevékenység körébe
nem tartozó, az ürgeállományt megzavaró, illetve károsító tevékenységek visszaszorítása a
területen. Kivételt képeznek a természetvédelmi céllal végzett tevékenységek (befogások,
áttelepítések, tudományos céllal végzett kutatások).
• A repülőtéri infrastruktúra fejlesztése ne járjon együtt az ürge állomány élőhelyének
feldarabolódásával, az ürgepopuláció szétaprózódásával, elszigetelődésével.
További célok:
• A területen található cserjésedett gyepek legelőterületté alakítása.
A terület rendeltetése:
Az országos szinten kiemelkedő ürge populáció fennmaradásának biztosítása. állapot, illetve a
fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

3.2. Kezelési javaslatok
3.2.1. Élőhelyek kezelése
3.2.1.1. Általános, gazdálkodáshoz nem köthető intézkedések
-

-

A reptér burkolt területeinek növelése kerülendő, szükség szerint azonban az ürgepopuláció aktuális területi elhelyezkedésének ismeretében és annak figyelembevételével
történjen
A reptér környéki anyagnyerőhelyekből a vegyes hulladék eltávolítása és a további
hulladéklerakás megakadályozása indokolt
A reptér területének egyéb hasznosításából adódó károkat (autóversenyek, más
tömegrendezvények) mérsékelni kell, az igénybe vett terület kijelölésénél, a rendezvény
tervezésénél a Natura 2000-es faj állományának aktuális elhelyezkedését figyelembe kell
venni, annak védelmére törekedni kell

3.2.1.2. Gazdálkodáshoz köthető intézkedések
A gazdálkodáshoz köthető intézkedési javaslatok alapja a gyepek esetében a 269/2007. (X.
18.) Korm. rendelet, az erdők esetében a területre érvényben lévő erdőterv rendelet és a 2009.
évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról), valamint a
1996. évi LIII. törvény (a természet védelméről). Egyes kezelési egységek esetében, az ott
előforduló kiemelt értékű élőhelyek és fajok fenntartása érdekében - az 1996. évi LIII. törvény
(a természet védelméről) alapján - szükséges a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendeletben, továbbá
a vonatkozó erdőterv rendeletben vagy vadgazdálkodási tervben megfogalmazott előírásoknál
szigorúbb korlátozások meghatározása, melyek - a törvényi erejű megalapozottság miatt - a
kötelező előírások között jelennek meg.
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3.2.1.2.1. Mezőgazdálkodás
Gyepek:

GY kezelési egység
Kötelező előírások:
- Tárcsázás nem megengedett (GY10).
- Gyepszellőztetés nem megengedett (GY12).
- Kiszántás nem megengedett (GY13).
- A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos (GY16).
- Legeltetéssel és/vagy kaszálással történő hasznosítás (GY22).
- Az inváziós és termőhely idegen fajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni,
állományuk visszaszorításáról mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédő szer
kijuttatásával kell gondoskodni, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos.
(GY115)
Kezelési javaslatok:
- Nem speciális növényvédő szer kijuttatása esetén inváziós fásszárúak vegyszeres irtása, a
területileg illetékes hatóság engedélye alapján lehetséges (GY27).
- A gyepek cserjésedését meg kell akadályozni, azonban a szórtan jelentkező őshonos
cserjék megőrzésére törekedni kell (GY28).
- Cserjeirtás csak szeptember 1. és február 28. közötti időszakban lehetséges (GY29).
- A természetes gyepekben őshonos méretes fák (30 cm törzsátmérő felett) és a
vadgyümölcsök (törzsátmérő megjelölése nélkül) megőrzése kötelező (GY30).
- A cserjeirtás megkezdésének időpontját legalább 5 nappal korábban írásban a működési
terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak be kell jelenteni, valamint a meghagyásra
szánt cserjéket cserjefoltokat a működési terület szerint érintett NPI-gal egyeztetni kell.
(GY31)
- A működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság általi kijelölésüket követően a
fajgazdag, vagy védett fajokat tartalmazó cserjés foltokat nem szabad eltávolítani.
(GY32).
- Gyepterületen előforduló, 1,5 m-nél magasabb tájidegen faegyedeket lábon állva kell
vegyszeres kezelésben részesíteni (törzs megfúrása, vegyszer injektálása); a hatékonyság
érdekében a vegyszert is alkalmazó munkát a vegetációs időszak kezdetén (április-május)
kell elvégezni. (GY34)
- Téli legeltetés az illetékes természetvédelmi hatóság engedélye alapján lehetséges.
(GY47)
Szántók:
-

Szántók nincsenek a tervezési területen.

Vizes élőhelyek:
-

Vizes élőhelyek nincsenek a tervezési területen.
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Erdőgazdálkodás:
E1 kezelési egység
Kötelező előírások:
- Az üzemtervezett erdőrészletekre vonatkozó kötelező érvényű előírásokat az erdőterv
tartalmazza.
Kezelési javaslatok:
- A fakitermeléshez és anyagmozgatáshoz szükséges közelítő nyomok csak a közösségi
jelentőségű fajok és élőhelyek védelmét figyelembe véve jelölhetők ki. (E09)
E2 kezelési egység
Kötelező előírások:
A kezelési egységre vonatkozóan kötelező előírások nincsenek.
Kezelési javaslatok:
- A fakitermeléshez és anyagmozgatáshoz szükséges közelítő nyomok csak a közösségi
jelentőségű fajok és élőhelyek védelmét figyelembe véve jelölhetők ki. (E09)
- Az idegenhonos és tájidegen fafajú szabad rendelkezésű erdők és fásítások felújítása nem
kívánatos, azok más művelési ágban (pl. gyep) hasznosítandók.(E67)
- A környező gyepterületek védelme érdekében törekedni kell az erdészeti tájidegen fafajok
alkotta állományok jelenlegi területen túli terjeszkedésének megakadályozására. Az
erdőszegélyekben található intenzíven terjedő lágy- és fásszárúak továbbterjedését
lehetőleg mechanikus módszerekkel (pl. kézi cserjeirtás, szárzúzás) kell megakadályozni.
(E69)
- Az intenzíven terjedő fafajok elleni vegyszer használata a következő előírások mellett:
• Az ellenőrizhetőség biztosítása érdekében a vegyszerbe minden esetben színező anyag
keverése.
• Javasolt alkalmazási idő: július-augusztus.
• Alkalmazás – a fásszárú fajok visszaszorítása érdekében – kéregre kenéssel,
tuskóecseteléssel, fainjektálással, nem légi úton történő permetezéssel, ártéren – a
gyalogakác kivételével – fainjektálással.
• Az alkalmazható szerek lehetőleg környezetbarát, gyorsan felszívódó hatóanyagúak,
szelektív kijuttatásra alkalmasak legyenek, melyek levélen vagy kambiumon keresztül
felszívódnak és a növény sarjadásmentes irtását biztosítják.
• Csak erdészeti felhasználásra is engedélyezett készítmények alkalmazása (az
engedélyokiratban foglalt módon, az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások betartásával,
a kijuttatáshoz szükséges hatósági engedélyek birtokában).
• Megfelelő vastagságú egyedek esetében injektálás, kéreghántás vagy levágás után a
vágásfelület pontpermetezése, illetve kenése útján alkalmazható vegyszer.
• Vékonyabb egyedek, illetve korábbi kezelés után kihajtó sarjak esetében levélen
felszívódó gyomirtó alkalmazása, csöppenésmentes kijuttatással.(E70)
Vadgazdálkodás
-

A területen vadgazdálkodás nem folyik.

10

3.2.2. Élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés
A tervezési területen élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés nincs tervezve és ezek körébe
tartozó beavatkozás nem is szükséges.

3.2.3. Fajvédelmi intézkedések
- Ürge (Spermophilus citellus)
Néhány évtizede még a száraz legelők gyakori rágcsálója volt az ürge, mely az állattartás és a
legeltetés visszaszorulásával nagyon megritkult az országban. Területünkön a vastagabb löszös
talajú legelőkön fordul elő, de van előfordulása erősen dolomitos, dolomittal kevert talajú
gyepben is. Nappali életmódú állat, mely éjszakáit üregrendszerében tölti. Téli álmát hibernált
állapotban tölti. Évente egyszer szaporodik, a nőstények üregük mélyén, május folyamán hozzák
világra 3-8 utódukat. A tervezési területen a reptér gyepes kifutói és azok környéke igen kedvező
élőhelyet jelentenek a faj számára. A terület ürge-populációja igen jelentős.
Fajvédelmi intézkedések:
- A szőrmés kisragadozók állománynagyságának csökkentése indokolt
- Az állomány folyamatos monitorozásának eredményei alapján szükség szerint
visszatelepítés, lehetőség szerint befogás más populációk kialakítása vagy megerősítése
céljából

3.2.4. Kutatás, monitorozás
A tervezési területet a térségben dolgozó szakemberek megfelelő rendszerességgel érintik,
a biotikai értékek vizsgálatának kutatási és monitoring programokba való bevonását nem
tartjuk szükségesnek.
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3.2.5. Mellékletek
3.2.5.1. Kezelési egységek térképe
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3.2.5.2. Kezelési egységek táblázata
Kezelési egység
Erdő1 (E1)
Erdő2 (E2)

Gyep (GY)

Érintett ingatlanok (hrsz.)
Szentkirályszabadja
023/5,
Gyulafirátót 0230/4,
Szentkirályszabadja
023/3,
Gyulafirátót 0230/1, 0230/19,
0230/20, 0230/27, 0230/4,
Gyulafirátót
0230/4,
Szentkirályszabadja 023/5

Érintett MEPAR-blokk
XU45L-U-12
XE8YL-D-12, XU45L-U-12

XU45L-U-12,
XULKL-Q-12,
XP6KL-6-12,
XNMRL-T-12,
NTKL-R-12,
XP45L-P-12,
XPKCL-C-12

XQ45L-Q-12,
XPQ5L-A-12,
XNURL-1-12,
XNLKL-K-12,
XNTKL-R-12,
XPKCL-C-12,

3.4. A terv egyeztetési folyamatának dokumentációja
3.4.1. Felhasznált kommunikációs eszközök
A tervezési munka kommunikációs elemei
A tervezési munka során a kommunikáció céljaihoz kerültek megválasztásra a célcsoportok
tekintetében megfelelő kommunikációs elemek. Ezek alkalmazása, megvalósítása a projekt
során a fenntartási terv készültségi fázisaihoz igazodott. Egy-egy kommunikációs cél
megvalósulását többféle elem tette lehetővé, illetve egyes elemek több cél megvalósítását is
szolgálták.
A tervezési kommunikációs munka elemei:
- A Natura 2000 hálózat jelentőségének bemutatása a hazai és az európai természeti
környezet megóvásában.
- A tervezési terület közösségi jelentőségű természeti értékeinek bemutatása.
- A tervezési terület közösségi jelentőségű természeti értékeit veszélyeztető tényezők
bemutatása.
- Az érintettek (gazdálkodók, lakosság) igényeinek, javaslatainak feltérképezése.
- A tervezési terület közösségi jelentőségű természeti értékeinek fennmaradásához
szükséges korlátozások bemutatása és indoklása.
- A tervezési egység Natura 2000 szempontjából szükséges fenntartási és fejlesztési
igényeinek bemutatása.
- Az érintettek javaslatainak fenntartási tervben történő megjelenésének bemutatása,
- A Natura 2000 területen történő gazdálkodáshoz és fejlesztési feladatokhoz igénybe
vehető források bemutatása.
Kommunikációs feladatok:
- Partneri adatbázis összeállítása gyűjtött adatokkal.
- Internetes projekt honlap tervezése, készíttetése, feltöltése.
- Önkormányzati adatkérő lapok elkészítése.
- Önkormányzati tájékoztatás és adatkérő lapok kiküldése.
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-

Kérdőívek készítése az érintettek célcsoportok számára.
Felkérő levelek elkészítése az érintett célcsoportok számára.
Postai levelek kiküldése tulajdonosok, civil szervezetek, falugazdázok, agrárkamarai
tanácsadók, LEDAER akciócsoportok számára.
Elektronikus levelek kiküldése a tervezésben érintett államigazgatási szervek,
hatóságok számára.
Fenntartási terv egyeztetési változatának közzététele (honlapon, önkormányzatnál).
A címlistán szereplő érintettek értesítése a fenntartási tervek közzétételéről.
Helyi terepbejárások, fórumok szervezése és lebonyolítása.
A fórumokon, egyeztetéseken elhangzottak dokumentálása.
Fenntartási tervek egyeztetési változatának frissítése, vélemények átvezetése,
csatolása.
Végleges fenntartási tervek elkészítése.
Tervezési folyamat zárása, tájékoztató kiadvány készítése.

Folyamatosan végzett feladatok
- Beérkező írásos vélemények folyamatos rendszerezése.
- Beérkező tulajdoni lapok feldolgozása, tulajdonosi címlista készítése.
- Írásban és telefonon érkező kérdések megválaszolása.
- Partneri adatbázis folyamatos frissítése a beérkezett adatokkal.
- Fenntartási tervek átdolgozása a Vidékfejlesztési Minisztérium aktuális szakmai
útmutatásai szerint.
A kommunikációs tevékenység tartalma
A kommunikációs tevékenység célja a területileg érintett szereplők (tulajdonosok,
gazdálkodók, önkormányzatok, civil szervezetek, állami szereplők, stb.) bevonása a tervezés
folyamatába.
A munka tartalmi része célok tekintetében két csoportra osztható:
-

Előkészítő tevékenység: érintett szereplők feltérképezése, tájékoztatása, tervezésbe
való bevonása, kezdeti véleményezési, javaslattételi lehetőség megteremtése.

-

Egyeztetési tevékenység: az elkészült fenntartási tervek egyeztetési változatának
közzététele, vélemények összegyűjtése, dokumentálása és beépítése a végleges
tervanyagba.

Honlap létrehozása, üzemeltetése
A honlap egyfelől a Natura 2000 hálózattal és a fenntartási tervek készítésével kapcsolatos
tájékoztatást segíti, másfelől lehetőséget biztosít a tervezésbe való bekapcsolódásra.
Tájékoztatási funkció
A projekt legfőbb kommunikációs „bázisát” a létrehozott projekt honlap adja, amelynek címe
a következő: http://natura2000.balatonregion.hu/

14

A weboldal a Balatoni Integrációs Kft. és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
együttműködésében megvalósuló, 11 db Natura 2000 terület fenntartási terveinek közös
oldala. Megtalálhatók rajta a Natura 2000 hálózatról szóló alapvető információk, továbbá a
fenntartási terv készítés jogi és szakmai keretei, amelyek mindegyik terület esetében
azonosak.
A honlap a rajta keresztül elérhető széleskörű információk miatt fontos hivatkozási alapot
képez minden egyes postai levélben, e-mailben, sajtóhirdetésben.
A honlapon külön területi oldalak segítik a tájékozódást, a terület specifikus információk
tagolását. A területi oldalakon, a „letölthető anyagok” között kerülnek közzétételre a
fenntartási tervek egyeztetési változatai, de megtalálhatók itt a tervezés szempontjából
lényeges, alapvető információk:
-

A terület lehatárolása nagy vonalakban (egyszerűen megnyitható kép fájl),
A terület Natura 2000 adatlapja, rajta a főbb adatok, jelölőfajok, veszélyeztető
tényezők felsorolása,
A területet érintő helyrajzi számok listája településenként csoportosítva,
A terület pontos lehatárolása Google Earth alapon, nagyítható módon.

A honlap számos hasznos linket tartalmaz, amelyek a Natura 2000 és a hazai
természetvédelem hivatalos oldalaira kalauzol. A főbb jogszabályok, úgy mint a 275/2004.
(X. 8.) Kormányrendelet valamint a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet is elérhető a
honlapról.
Véleményezési, regisztrációs funkció
A honlap szöveges részei úgy kerültek megfogalmazásra, hogy az olvasó – a témában való
jártasságának megfelelően – könnyen megtalálja a szükséges információkat, továbbá
nyilvánvalóvá váljon mindenki számára, hogy a nyílt tervezési folyamatban lehetőség van
érdemi javaslatok és kérdések megfogalmazására, és eljuttatására a terv készítői felé. A
területi oldalak végén feltűnő felirat hirdeti a véleményezési lehetőséget, amelyre kattintva
technikailag könnyen megoldható a javaslatok, kérdések beküldése.
Külön menüpont készült a véleményezési lehetőségek bemutatása céljából. Ezen az oldalon
letölthető kérdőívek is rendelkezésre állnak, amelyeket a postai/e-mailes véleményezéshez
készítettük, de fontosnak tartjuk digitális elérhetőségük biztosítását is.
Sajtóközlemény megjelentetése a regionális sajtóban
A sajtóközlemény célja kettős:
 Tájékoztatást adni fenntartási terv készítéséről a projekt megindításáról,
 Felhívni a figyelmet a honlapra, és felkérni az érintetteket, hogy a folyamatban
vegyenek részt és a honlapon keresztül jelentkezzenek be a partneri adtabázisba.
Az első sajtómegjelenés a Balatoni Futár című, havi magazin júliusi számában található.
Kedvező, hogy ez a lap népszerű a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein, különösen
önkormányzati szakemberek, területfejlesztési témák iránt érdeklődők, civil szervezetek
körében. A visszajelzések alapján a lap 6. oldalon található 1/3 oldalas cikkünk sok
érintetthez eljutott. A cikkben a Natura 2000 területekkel érintett települések nevei kerültek
felsorolásra, valamint megjelent a projekt honlap címe is. Kiemelésre került a célcsoportok
részvételének szükségessége, illetve a véleményezés fontossága.
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Partneri adatbázis létrehozása
A projekt lebonyolítása során megvalósítandó kommunikációs, egyeztetési tevékenységhez
szükséges az érintett önkormányzat(ok), gazdálkodó szervezetek, vagyonkezelők, hatóságok,
tulajdonosok, stb. elérését lehetővé tevő adatbázis létrehozása.
A tevékenység több irányú:
 Honlapon keresztül bejelentkezettek regisztrálása,
 Az érintett ingatlanok tulajdoni lapja alapján a tulajdonosok rögzítése,
 Területileg illetékes szakmai szervezetek, önkormányzatok, falugazdászok, stb.
elérhetőségének összegyűjtése.
A kommunikációs tervben meghatározásra kerültek azok a célcsoportok, amelyeket a 43/2012
VM-rendelet alapján célszerű bevonni a tervkészítés folyamatába. A munka során elkészítésre
került egy célcsoport bontású, érintett szereplőket összegyűjtő címlista, amely tartalmazza az
érintettek elérhetőségeit (postai cím, e-mail cím, képviselő), és folyamatos bővítésre,
frissítésre alkalmas.
Levelek, e-mailek küldése
A partneri adatbázis megfelelő alapot képez postai, illetve elektronikus levelek küldéséhez. A
partneri adatbázis úgy került kialakításra, hogy egyúttal körlevél törzsdokumentumként is
funkcionáljon, megkönnyítve a postai levelek elkészítését, címzését.
A kiküldött levelekre – függetlenül attól, hogy postaiak, vagy elektronikusak – egységesen
igaz, hogy már a kapcsolatfelvétel szintjén is az interaktivitást segítik. Ezzel kapcsolatban a
legcélszerűbb eszköznek a célcsoport specifikus kérdőívek bizonyultak. Leveleinkben
kitértünk kiemelésre került a kérdőívek visszaküldésének fontossága, illetve az is, hogy a
43/2012 VM rendelet előírásai, továbbá a szakmai szempontok egyaránt indokolják a nyílt
tervezésben való széleskörű részvételt.
Postai levelek
Postai leveleket kerületek kiküldésre a civil szervezeteknek, vadásztársaságoknak, LEADER
akciócsoportoknak, falugazdászoknak, agrárkamarai tanácsadóknak valamint a tulajdonosok
számára is. A leveleket az egyszerű, nem túl terjengős, informatív megfogalmazás jellemzi,
figyelembe véve a célcsoport specifikus szempontokat.
Elektronikus levelek
Elektronikus levelet kaptak az államigazgatási szervezetek, hatóságok, az önkormányzat. A
tapasztalatok szerint az érintettek ezen csoportjai már berendezkedtek az elektronikus
levelezésre. Ezt bizonyítja, hogy a kérdőív visszaküldők többsége is az elektronikus
visszaküldést választotta.
Nyitó falufórum
Célja:
 Személyes kapcsolat kialakítása a tervkészítő szakemberek és az érintettek között.
 A terület bemutatása, Natura 2000 státusz indokoltsága.
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 Használattal kapcsolatos általános problémák,
összegyűjtése.
 Fenntartás céljainak, prioritásainak bemutatása.

vélemények,

észrevételek

Terepbejárás
A fenntartási terv elkészítéséhez szükséges helyszíni bejárásokat a szakértők az érintettek
képviselőivel (falugazdász, önkormányzati képviselő, gazdák képviselője, stb.) együtt
bonyolítják le. Cél, a helyi tapasztalatok minél szélesebb körű megismerése.
Gazdafórumok
A fenntartási terv készítésének egyes szakaszaiban a szakértők egyeztetik a programot az
érintett gazdákkal, szakmai szervezetekkel. Ehhez kapcsolódóan a résztvevők javaslatokat,
észrevételeket tehetnek, melyek szakmai vizsgálatot követően beépítésre kerülnek a
fenntartási tervbe.
Fenntartási terv tervezet véleményezése
Az érintett szervezetek, lakosság, gazdák képviselői részére a fenntartási terv véleményezésre
megküldésre kerül. A véleményezés interneten illetve postai úton, valamint az önkormányzat
bevonásával kerül lebonyolításra. Az internetet kevésbé használó érintettek részére a terv a
helyi polgármesteri hivatalon keresztül kerül közzétételre lehetőséget biztosítva egyben a
vélemények, javaslatok megtételére.
A fenntartási tervhez beérkező javaslatok szakmai vizsgálatáról, befogadásáról a javaslattevő
írásos tájékoztatást kap.
Kiadvány készítése
Az elfogadott fenntartási terv alapján a projektgazda egy könnyen érthető kivonatot készít,
mely a terület képi bemutatása mellett bemutatja a terület fenntartásához kapcsolódó célokat,
feladatokat, javasolt gazdálkodási módokat, stb. Cél, hogy a terület lakossága, gazdái számára
is egy érthető, tevékenységüket, gazdálkodásukat segítő kiadvány készüljön.
Kommunikációs tevékenység hatáselemzése
A fenntartási tervhez beérkezett vélemények, javaslatok elemzése a célcsoportok
reprezentativitása, számossága szempontjából. A vizsgálat képet ad arról, hogy az egyes
célcsoportok milyen aktivitással kapcsolódtak be a tervkészítés folyamatában.
Reprezentatív felmérés a fenntartási terv készítésének ismeretéről, folyamatában való
részvételről, a terv jövőbeni hatásáról a gazdálkodás, területhasználat során.
PR cikk megjelentetése
Írásos sajtóanyag megjelentetése a projekt befejezéséről, az elkészült terv rövid
bemutatásáról, a projekt eredményéről.
A kommunikáció célcsoportjai, és kommunikációs eszközök:
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Célcsoport

Kommunikációs eszközök

Gazdálkodók (növénytermesztők, állattenyésztők, erdő- és - levélben vagy e-mailben történő tájékoztatás
vadgazdálkodók)
- terepbejárás
Helyi gazdakörök
- gazda- és falufórum
- önkormányzati közzététel
- honlap
- sajtóközlemény
Tulajdonosok, illetve vagyonkezelők

-

gazda- és falufórum
önkormányzati közzététel
honlap
sajtóesemény

Államig. szervek, hatóságok

- levélben vagy e-mailben történő tájékoztatás

Önkormányzatok

- levélben vagy e-mailben történő tájékoztatás
- falufórum

Környezetvédelmi/társadalmi civil szervezetek/

- levélben vagy e-mailben történő tájékoztatás
- falufórum

Falugazdász hálózat

- levélben vagy e-mailben történő tájékoztatás
- terepbejárás
- gazda- és falufórum

Agrárkamarai (szakmai érdekképviseleti szerv)

- levélben vagy e-mailben történő tájékoztatás
- terepbejárás
- gazda- és falufórum

LEDAER Helyi Akciócsoport

- levélben vagy e-mailben történő tájékoztatás

Lakosság

- honlap
- sajtóesemény
- falufórum

3.4.2. A kommunikáció címzettjei
Önkormányzatok célcsoportja
Elérhetőségi adataik nyilvánosak, az e-mailes elérhetőség mindegyikük esetében megoldott.
A Szentkirályszabadja néven lehatárolt Natura 2000 tekintetében Szentkirályszabadja község
mellett Veszprém város önkormányzata is érintett területileg. Megkeresésük elektronikus
levél formájában történt. Mellékelve helyrajzi szám listák és kérdőív került kiküldésre,
amelyet kitöltve visszaküldtek.
A kérdőívek segítségével:
- Megadásra került az önkormányzati kapcsolattartó elérhetősége.
- Jellemzésre került az érintett terület (művelési mód, tulajdonosi szerkezet).
- Megadásra került az érintett civil szervezetek, vadásztársaságok, falugazdászok, stb.
elérhetősége.
- Az önkormányzatok kifejthették véleményüket, feltehetik kérdéseiket a tervezéssel
kapcsolatban,
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A visszaküldött kérdőíven megadott elérhetőségeikre tájékoztatást kaptak az egyeztetési
tervanyagok közzétételéről, illetve meghívást kaptak a véleményezéshez kapcsolódó
eseményekre (fórumok, terepbejárások).
Az önkormányzati kapcsolatfelvétel során vált ismertté az, hogy a polgármesteri hivatalok
szinte mindegyike rendelkezik 2010. évi ingatlan nyilvántartási adatbázissal, amelyből
tulajdoni lap másolatok rendelkezésükre állnak.
Szervezet

Képviselő

Település

Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzata

Iványi András Szentkirályszabadja Petőfi
polgármester
u.12.
8225

Veszprém
Város Porga Gyula Veszprém
Önkormányzata
polgármester

Cím

Tel.

E-mail

Kapcsolat.

88/599- pmh.szksz@chello.hu,
310
info@szentkiralyszabadja
.hu
88/599320

Óváros 88/549- porga.gyula@veszprem.h
tér 9. 210,
u,
8200
549vmjv@gov.veszprem.hu
100

Szántód László
jegyző
Kovács Zsolt
műszaki
ügyintéző
Károlyi Zoltán
üzemeltetési
csoportvezető
zkarolyi@gov.
veszprem.hu
88/549-323

Civil szervezetek célcsoportja
Az önkormányzati adatszolgáltatás alapján készült el a lehetséges érintett civil szervezetek
listája. Az alapítványok, egyesületek körében szempont volt, hogy ténylegesen működő
szervezetekről legyen szó, illetve a környezetvédelem megjelenjen tevékenységükben. Utóbbi
nem az alapszabályokból került megállapításra, hanem az önkormányzat iránymutatása volt
mérvadó. A civil szervezetek körében szerepelnek a vadásztársaságok is, amelyek területi
illetékességük miatt érintettjei lehetnek a Natura 2000 tervezésnek, akkor is, ha egy adott
területen nem folyik vadgazdálkodás.
Mellékelve helyrajzi szám listákat és kérdőívet kaptak, amelyek visszaküldése folyamatban
van jelenleg is.
A kérdőívek segítségével a civil szervezetek:
- Megadhatták a kapcsolattartó elérhetőségét.
- Javaslatot tehettek arra, hogy a tervezésbe milyen egyéb érintettek bevonását tartják
szükségesnek.
- Kifejthették véleményüket, feltehetik kérdéseiket a tervezéssel kapcsolatban.
Képviselő
Cím
Telefonszám
Máhl
Ferenc Balatonalmádi
Telefonszám:
elnök
Szivárvány u. 7.
06-20-927-4988
8220
OMVK Veszprém Pap
Gyula Veszprém
06-88/ 422-298
megyei
Területi elnök
Dózsa Gy. u. 32.
Szervezete
8200
Szervezet
Újkúti
Vadásztársaság

Csalán Környezet- Dr. Szalay Tímea Veszprém
és Természetvédő elnök
Rákóczi
Egyesület
8200

u.

E-mail cím
iroda@mahl.hu

veszprem@omvk.hu

88/578-390,
csalan@csalan.hu
3. 06/30/468-49-94
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A visszaküldött kérdőíven megadott elérhetőségeikre, illetve elérhető címeikre tájékoztatást
kaptak az egyeztetési tervanyagok közzétételéről, illetve meghívást kaptak a véleményezéshez
kapcsolódó eseményekre (fórumok, terepbejárások).
LEDAER akciócsoportok célcsoportja
Minden Natura 2000 terület esetében megállapítható, hogy az mely LEDAER
akciócsoport(ok) működési területét érinti. A munkaszervezetek önálló honlapokat
üzemeltetnek, így elérhetőségük könnyen megtalálható.
Ezek a szervezetek dolgozták ki a 2007-2013 évek között érvényes Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiákat, ezért tervezésbe való bevonásuk indokolt. A stratégiák általában tartalmaznak
olyan célokat, intézkedéseket, amelyek a biodiverzitás megőrzésére, vegyszermentes,
természetközeli gazdálkodásra, extenzív állattartásra, vízgazdálkodás javítására terjednek ki,
kapcsolódva ezzel a Natura 2000 területeken való gazdálkodás céljaihoz.
Mellékelve helyrajzi szám listákat és kérdőívet kaptak, amelyek visszaküldése folyamatban
van jelenleg is.
A kérdőívek segítségével a LEDAER akciócsoportok:
- Megadhatták a kapcsolattartó elérhetőségét, és hogy milyen szinten kívánnak részt
venni a tervezésben.
- Javaslatot tehettek arra, hogy a tervezésbe milyen egyéb érintettek bevonását tartják
szükségesnek.
- Kifejthették véleményüket, feltehették kérdéseiket a tervezéssel kapcsolatban.
Képviselő

Szervezet
Bakony és Balaton
Keleti Kapuja Közh.
Egyesület.

Pergő Margit elnök

Cím
Berhida
Veszprémi út 1-3.
8181

Telefonszám

E-mail cím

30/383-3120

kontics.monika@b
akonyesbalaton.hu

A visszaküldött kérdőíven megadott elérhetőségeikre, illetve elérhető címeikre tájékoztatást
kaptak az egyeztetési tervanyagok közzétételéről, illetve meghívást kaptak a véleményezéshez
kapcsolódó eseményekre (fórumok, terepbejárások).
Falugazdászok célcsoportja
A falugazdász hálózat a járási rendszernek köszönhetően a 2013. tavaszi időszakban átalakítás
alatt állt. A címlista elkészítéséhez az önkormányzattól kapott elérhetőségek nyújtották a
legnagyobb segítséget. Mivel a hálózat szakemberei a megyei kormányhivatalok alá
tartoznak, a tervezési munkában csak a felsőbb iránymutatás alapján tudnak részt venni.
Helyismeretük, személyes kapcsolataik, agrártámogatásokban való tájékozottságuk révén a
tervezés szempontjából részvételük fontos olyan területek esetében is, amelyek nem
kifejezetten mezőgazdasági területek.
Mellékelve helyrajzi szám listákat és kérdőívet kaptak, amelyek visszaküldése folyamatban
van jelenleg is.
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A postai úton küldött kérdőívek segítségével a falugazdászok:
- Megadhatták a kapcsolattartó elérhetőségét, és hogy milyen szinten kívánnak részt
venni a tervezésben.
- Javaslatot tehettek arra, hogy a tervezésbe milyen egyéb érintettek bevonását tartják
szükségesnek.
- Kifejthették véleményüket, feltehették kérdéseiket a tervezéssel kapcsolatban.

Szervezet
NÉBiH
Falugazdász
Hálózata

Képviselő
Takács Károly

Cím
Veszprém
Dózsa Gy. út 33.
8200

Telefonszám
70/4365-110
88/400-606

E-mail cím
takacsk@invitel.hu
takacsk@nebih.gov.hu

A visszaküldött kérdőíven megadott elérhetőségeikre, illetve elérhető címeikre tájékoztatást
kaptak az egyeztetési tervanyagok közzétételéről, illetve meghívást kaptak a véleményezéshez
kapcsolódó eseményekre (fórumok, terepbejárások).
Agrárkamarai tanácsadók célcsoportja
A tanácsadók elérhetőségei a Magyar Agrárkamara honlapján megtalálhatók. Helyismeretük,
személyes kapcsolataik, agrártámogatásokban való tájékozottságuk révén a tervezés
szempontjából részvételük fontos olyan területek esetében is, amelyek nem kifejezetten
mezőgazdasági területek.
Mellékelve helyrajzi szám listákat és kérdőívet kaptak, amelyek visszaküldése folyamatban
van jelenleg is.
A postai úton küldött kérdőívek segítségével a tanácsadók:
- Megadhatták a kapcsolattartó elérhetőségét, és hogy milyen szinten kívánnak részt
venni a tervezésben.
- Javaslatot tehettek arra, hogy a tervezésbe milyen egyéb érintettek bevonását tartják
szükségesnek.
- Kifejthették véleményüket, feltehették kérdéseiket a tervezéssel kapcsolatban.

Szervezet

Képviselő

Cím

Telefonszám

E-mail cím

Magyar
Agrárgazdasági
Kamara

Pataki Márta

Veszprém
Mártírok u. 11.
8200

30/758-9677

pataki.marta@nak.hu

A visszaküldött kérdőíven megadott elérhetőségeikre tájékoztatást kaptak az egyeztetési
tervanyagok közzétételéről, illetve meghívást kaptak a véleményezéshez kapcsolódó
eseményekre (fórumok, terepbejárások).
Tulajdonosok, gazdálkodók célcsoportja
A tulajdonosok, gazdálkodók értesítése az önkormányzattól kapott adatok és tulajdoni lap
másolatok alapján készült címlisták segítségével történt. Az értesítés módja postai levél
küldés volt. A levélhez mellékelt helyrajzi szám listák, illetve kérdőív segítségével a
tulajdonosok:
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Megadhatták kapcsolattartási célból elérhetőségüket, és hogy milyen szinten kívánnak
részt venni a tervezésben.
Beszámolhattak eddigi, Natura 2000-rel kapcsolatos tapasztalataikról.
Jellemezhették a tulajdonukban álló területet művelés szempontjából.
Javaslatot tehettek arra, hogy a tervezésbe milyen egyéb érintettek bevonását tartják
szükségesnek.
Kifejthették véleményüket, feltehették kérdéseiket a tervezéssel kapcsolatban.

A levélben kiemelésre került a megküldött információk továbbadásának fontossága
családtagok, bérlők, területszomszédok, tulajdonostársak, stb. körében.
A terület esetében a tulajdonosi jogokat a helyi önkormányzatok, magánszemélyek, cégek és a
Magyar Állam gyakorolják. A Szentkirályszabadja Natura 2000 terület esetében a település
fejlesztési és befektetői hasznosítási szándékok, valamint a természetvédelmi célok
összehangolást igényelnek.
A visszaküldött kérdőíven megadott elérhetőségeikre, illetve elérhető címeikre tájékoztatást
kaptak az egyeztetési tervanyagok közzétételéről, illetve meghívást kaptak a véleményezéshez
kapcsolódó eseményekre (fórumok, terepbejárások).
Állami szervezetek, hatóságok, kormányhivatali szervek célcsoportja
Az államigazgatási/hatósági szféra tájékoztatása és a tervezési részvételre való felkérése során
a közvetlen, vagy közvetett szakmai érintettség egyaránt szempont volt.
Ennek értelmében tájékoztatást kaptak azok a szervezetek, amelyek a környezetvédelem,
természetvédelem, mezőgazdaság vonatkozásában érintettek (pl. zöldhatóságok, vízügyi
igazgatóságok). Megkeresésre kerültek továbbá azok a hivatalok, hatóságok, állami
vagyonkezelők is, amelyek közvetlenül nem foglalkoznak a Natura 2000 hálózattal, mint
természetvédelmi kategóriával, de mindennapi tevékenységük során feltehetően rendszeresen
találkoznak a hálózatba tartozó földrészleteket érintő, különleges szabályokkal (pl.
földhivatalok, építési örökség védelmi hivatalok, közútkezelők).
Nem kapott hangsúlyt a költségvetési szervek bevonása, és egyéb, olyan hatóságok
tájékoztatása, amelyek esetében nem áll fenn a szakmai érintettség. (pl. Országos
Egészségügyi Pénztár, NAV, Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, stb.)
Az elektronikus úton küldött kérdőívek segítségével az államigazgatási/hatósági szféra
képviselői:
- Megadhatták a kapcsolattartó elérhetőségét, és hogy milyen szinten kívánnak részt
venni a tervezésben.
- Javaslatot tehettek arra, hogy a tervezésbe milyen egyéb érintettek bevonását tartják
szükségesnek.
- Kifejthették véleményüket, feltehették kérdéseiket a tervezéssel kapcsolatban.
A visszaküldött kérdőíven megadott elérhetőségeikre, illetve elérhető címeikre tájékoztatást
kaptak az egyeztetési tervanyagok közzétételéről, illetve meghívást kaptak a véleményezéshez
kapcsolódó eseményekre (fórumok, terepbejárások).
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A tájékoztatásba vont állami szervek listája:
Email cím

Szervezet neve
Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala
Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága.
Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelési Igazgatósága
Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerbiztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága
Veszprém Megyei. Kormányhivatal Földhivatala
Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség.
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Kirendeltsége
Veszprémi Bányakapitányság
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Hivatal

Veszprém

veszprem-nti@nebih.gov.hu
veszprem-erdeszet@nebih.gov.hu
veszprem-fm@nebih.gov.hu
veszprem-megye@nebih.gov.hu
veszprem_m@takarnet.hu
vezeto-veszprem@nkh.gov.hu

Megyei czapary.rita@mvh.gov.hu

Közép-dunántúli Körny., Term. és Vízügyi Felügyelőség

vbk@mbfh.hu
csonki@kdtvizig.hu
szekesfehervar@kdtvizig.hu
szfehervar@kdtvizig.hu
kozepdunantuli@zoldhatosag.hu

3.4.3. Egyeztetés hatósági és területi kezelő szervekkel
A Natura 2000 területek esetében fel kell venni a kapcsolatot az esetleges vagyonkezelő
szervezetekkel is (pl. vízügyi igazgatóságok, Honvédelmi Minisztérium, stb.).
Összegzés
Az eddig beérkezett írásos vélemények alapján szentkirályszabadja öknormányzat és
Veszprém önkormányzata tisztában van a Natura 2000 terület kiterjedésével.
A települések rendelkeznek olyan, a területet érintő tervekkel, elképzelésekkel, amelyek a
tervezés szempontjából fontosak. Az érintett területek vonatkozásában konkrét, rendezési
tervekben rögzített fejlesztési elképzelései vannak. Ennek egyik fő eleme a VeszprémSzentkirályszabadja Repülőtér. Ezen terület hasznosítása a 2134./2005.(VII.08.) Korm.
határozaton alapul és a helyi terveken túl szerepel a megyei tervekben, a Balaton-törvényben
és a most felülvizsgálat alatt álló Országos Területrendezési Tervben is rögzítésre kerül. A
repülőtér területére külön szabályozási terv készült Veszprém Város Önkormányzatával
közösen.
Az érintett ingatlanokon részben IV. kategóriás repülőtér működik. Továbbá a megjelölt
ingatlanok Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve
10.§ „Különleges területek építési övezet Kutatás –fejlesztés építményeinek területei”
kategóriába tartoznak. A területen oktatási intézmény, egyházi épület, egészségügyi épület,
lakóépület, kereskedelmi- szolgáltató-vendéglátó épület, kereskedelmi szállásépület,
sportlétesítmény, pihenést- testedzést szolgáló építmény, kizárólag a működéshez szükséges
gazdasági tevékenységi célú épület helyezhető el. Fentiekben foglaltak alapján a fejlesztési
irány reptér és Tudományos Ipari park.
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Megadásra került a vadásztársaságok, környezetvédelmi és egyéb civil szervezetek
elérhetősége. Ezek az érintettek postai levélben lettek tájékoztatva a tervezésről.
A helyi fórumok alkalmával az érintettek meghívásra kerülnek.
A tervezéssel kapcsolatban megkeresett, illetékes államigazgatási szervezetek részéről eddig a
a SMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi Iroda (a BKÜ
vonatkozásában), a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala, a Pécsi
Bányakapitányság, illetve a VMKH Erdészeti Igazgatósága jelezte részvételét a fenntartási
tervek elkészítésében.
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II. A Natura 2000 fenntartási terv készítését
megalapozó dokumentáció
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