
 

 

MEGHÍVÓ 

2013. május 10-én került megrendezésre a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

(MME) és a Szent István Egyetem (SZIE) közös szervezésében az az egyeztető fórum, ahol a 

Jászság Különleges Madárvédelmi Terület Natura 2000 fenntartási tervének általános 

bemutatása, valamint első körös egyeztetése történt. A fórumon lehetőség nyílt a fenntartási 

terv széleskörű megvitatására, az általános vélemények, észrevételek megfogalmazására. Az 

elhangzott hozzászólásokat rögzítettük, és a megfogalmazott javaslatok átvezetése a 

fenntartási tervbe folyamatban van. A fórum jegyzőkönyve e levél mellékleteként olvasható. 

A fenntartási terv korábbi változata és a jegyzőkönyv az internetről is letölthető a 

www.imperialeagle.hu/, valamint a www.natura.2000.hu weboldalakról. 

Szeretnénk meghívni Önt a fenntartási terv második körös, elsősorban az előírások 

megvitatását célzó találkozójára, ahol lehetőség nyílik a gazdálkodási tevékenységekre 

vonatkozó szabályok véleményezésére. A második körös egyeztetés kifejezetten a 

mezőgazdálkodókat és a vadgazdálkodókat érintő előírások áttekintését célozza meg. 

 

A fórum helyszíne: 

Jászjákóhalma, Béke Vadásztársaság vadászháza (Jászjákóhalma, Fő út 121.) 

időpontja: 

2013. június 10., 10.00 óra 

 

Az egyeztető fórum tervezett programja:  

10:00-10:30 A fórum megnyitása (Dr. Kovács Eszter, SZIE). 

A fenntartási tervben megfogalmazott előírások ismertetése, az első körös 

egyeztetés eredményeinek bemutatása (Králl Attila, MME) 

10:30-12:00 Nyílt vita: kérdések, hozzászólások, észrevételek megfogalmazása az előírások 

kapcsán (moderál: Dr. Kovács Eszter, Szent István Egyetem).  

12:00-13:00 Ebéd 

13:00-  Nyílt vita folytatása (moderál: Dr. Kovács Eszter, Szent István Egyetem) 

A fórum eredményessége érdekében kérjük, tanulmányozza át a korábban megküldött, vagy a 

fent jelzett weboldalakról letölthető fenntartási tervet és jegyzőkönyvet. Kérjük, hogy 

észrevételeit írott formában küldje el a megadott email címre még a fórum előtt, és hozza is 

magával a fórumra. 

http://www.imperialeagle.hu/
http://www.natura.2000.hu/
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Az egyeztető fórum „A parlagi sas védelme Magyarországon” c. LIFE+ projekt keretében 

kerül megszervezésre a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület megbízásából. 

Tekintettel arra, hogy a fenntartási tervben foglalt földhasználati javaslatok kihatással lehetnek 

a mindennapi gazdálkodási tevékenységek folytatására, megjelenésére és véleményére 

feltétlenül számítunk! 

 

Kapcsolat: 

Szakmai kérdéseikkel, véleményükkel kapcsolatban: 

Králl Attila (MME) 

krallattila@gmail.com 

Postai cím: 1121. Költő utca 21. 

 

A fórummal kapcsolatban: 

 

Kalóczkai Ágnes (SZIE) 

kaloczkai.agnes@essrg.hu  

 

Kelt: Gödöllő, 2013. május. 29. 

 

Tisztelettel: 

 

   Dr. Halmos Gergő    Dr. Horváth Márton 

   az MME ügyvezető igazgatója  a projekt szakmai vezetője
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