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Tárgy: BALATONAKARATTYAI PARTALJA TÁJVÉDŐ EGYLET JAVASLATA A 3499/5 HRSZ. ÉS 

A 3524/13 HRSZ-Ú INGATLANKÉNT FELTÜNTETETT PARTMENTI MOCSÁR HELYI JELENTŐSÉGŰ 

TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTÁSÁRA. 

 

 

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi – polgármester 

Előkészítette: Lukács Tamásné - kirendeltség-vezető 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Balatonakarattyai Partalja Tájvédő Egylet javaslattal élt Önkormányzatunk felé a Balaton 

tómederhez tartozó, a Szabályozási tervben azonban 3499/5 hrsz. és a 3524/13 hrsz-ú 

ingatlanként feltüntetett partmenti mocsár helyi jelentőségű természetvédelmi területté 

nyilvánítására.  

 

A kezdeményezésének indoklása és célja: 

- Az érintett terület önmagában is elhatárolható, minden irányból védett (lévén nyugat 

felől a Balaton, kelet és észak felől a véderdő és a löszfal, dél felől pedig a Club Aliga 

határolja), szerves egységet képez a Balatonnal, így annak élővilágával is.  

- Az érintett területen számos védett állat és növény megtalálható (így például a 2016-os 

év hüllője, a kockás sikló), melyek élőhelye fokozott védelmet igényel. 

- A tényleges állapot és a földhivatali nyilvántartás, valamint a hivatalos nyilvántartások 

(Földhivatal, vízpart-rehabilitációs tanulmányterv, Natura 2000-ben rögzített Balaton 

part, stb.) között jelentős ellentmondások találhatók. 

- A mai napig sem készült felmérés a védett és fokozottan védett természeti értékekről és 

természeti adottságokról.  

- Évtizedek óta folynak olyan – többségében engedély nélküli – természetkárosító 

beavatkozások, melyek a védett élővilág élőhelyeit nem csak veszélyezteti, de tönkre is 

teszi. (Beton partvédő művek, feltöltések, stb.) 

- Indokaink között szerepel még az a nem elhanyagolható tény, hogy mivel a Balaton 

körül már alig van ehhez hasonló természetes hely – ez sokkal nagyobb nemzeti értéket 

képvisel, mint az új létesítményekből származó használati, vagy anyagi haszon. 

Javaslatunk célja ezért a ma még meglévő természetes állapot fenntartása, az élővilág 

védelme – az ökológiai rendszer természetes folyamatainak, arányainak megtartása és 

működőképességének biztosítása.  

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és határozatának meghozatalára.  

 

 

 

 

      Tisztelettel: 

              Matolcsy Gyöngyi 

         polgármester 

 

 

 


