
 

 

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

dunadrava@ddnp.hu 

 

 

 
  

Tisztelt Önkormányzat! 

 
 A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően ősszeállította a 

természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv alapján 

kijelölt HUDD20032 jelű, Gemenc elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

Natura 2000 fenntartási tervét. 

 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 ideális kezelésére vonatkozóan.  A fenntartási terv a 

Natura 2000 terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges 

eszközeit tartalmazza, kötelező földhasználati szabályokat nem állapít meg. 

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

fenntartási tervet, vagy az arra mutató linket 

(https://ddnp.hu/fileman/Uploads/Natura2000/HUDD20032_Gemenc_egyezt.pdf) 

szíveskedjenek az Önkrományzat honlapján hirdetményként közzé tenni! 

  Tekintettel a koronavírus terjedése miatt bevezetett intézkedésekre és javaslatokra, a 

tömeges megbetegedést okozó humán járvány megelőzése érdekében a fenntartási terv 

nyilvános fórumon való bemutatására és megvitatására nem kerül sor, a véleményezési eljárás 

lefolytatása személyes egyeztetés nélkül történik. 

 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.) 2020. május 20-ig. 

 
Pécs, 2020. március 25.  
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Kapják:  

 

- Baja Város Önkormányzata 

- Báta Község Önkormányzata 

- Bátmonostor Község Önkormányzata 

- Bogyiszló Község Önkormányzata 

- Decs Község Önkormányzata 

- Dunafalva Község Önkormányzata 

- Érsekcsanád Község Önkormányzata 

- Fadd Község Önkormányzata 

- Fajsz Község Önkormányzata 

- Őcsény Község Önkormányzata 

- Pörböly Község Önkormányzata 

- Sárpilis Község Önkormányzata 

- Sükösd Község Önkormányzata 

- Szekszárd Város Önkormányzata 

- Szeremle Község Önkormányzata 

- Tolna Város Önkormányzata 

- Irattár 

 


		2020-03-25T10:34:48+0100
	Závoczky Szabolcs




