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„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

I. Natura 2000 fenntartási terv
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1. A terület azonosító adatai
1.1. Név
Tervezési terület neve:

Nemesvámosi Szár-hegy kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület (kjTT)

1.2. Azonosító kód
Tervezési
azonosítója:

terület

HUBF20027

Tervezési terület kiterjedése:

58,14 ha

1.3. Kiterjedés

1.4 A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek
1.4.1. Jelölő élőhelyek
6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik
(Festuco-Brometalia)
6240* Szubpannon sztyeppék
91H0* Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel
*kiemelt jelentőségű jelölő élőhely
1.4.2. Jelölő fajok
Homoki nőszirom (Iris humilis subsp. arenaria)
Magyar tarsza (Isophya costata)
1.5. Érintett települések
Település
Veszprém megye
Nemesvámos

Érintett terület (ha)
58,14

Település területének érintettsége (%)
1,42

A tervezési terület által érintett helyrajzi számok listáját az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.)
KvVM rendeletet (a továbbiakban: KvVM rendelet) tartalmazza. A Natura 2000 területek
által érintett helyrajzi számokat és így a Natura 2000 jogi státuszt is a KvVM rendelet rögzíti,
térképi megjelenítéssel is. A jogi jelleg a megosztással keletkező utód helyrajzi számokra is
kiterjed.
1.6. Egyéb védettségi kategóriák
Az országos ökológiai hálózati magterület 72 %-ban, pufferterület 28 %-ban, ökológiai
folyosó 0 %-ban érinti (összesen 100 %-ban).
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1.7. Tervezési és egyéb előírások
1.7.1. Természetvédelmi kezelési terv
Mivel a területen nincsen védett terület, ezért természetvédelmi kezelési terv nem
vonatkozik rá.
1.7.2. Településrendezési eszközök
Nemesvámos módosított településrendezési terve [2011. március, 6/2011. (II.25.)].
Településfejlesztési koncepció, Nemesvámos [2004. május, 43/2004.(V.26.) sz. hat.]
Nemesvámos, településszerkezeti terv [2006. augusztus, 140/2006. (VIII. 23.) sz. hat.]
1.7.3. Körzeti erdőtervek és üzemtervek
Kab-hegyi Erdőtervezési Körzet erdőterve (96/2011. (X. 17.) VM rendelet a 2011. évi
körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti
erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról, 3. melléklet, üsz.: 274/2/2010)
1.7.4. Körzeti vadgazdálkodási tervek és üzemtervek
A tervezési területre vonatkozóan az V/1. Bakony-Vértes Vadgazdálkodási Körzet
Vadgazdálkodási Terve az irányadó, a területen a vadgazdálkodást a Felhő Veszprémi Vadász
és Környezetvédelmi Egyesület a 10 éves vadgazdálkodási üzemterve (hatályos 2007. március
1 – 2017.február 28.) értelmében jogosult végezni.
1.7.5. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv
A tervezési terület az 1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony vízgyűjtő gazdálkodási
tervezési alegységhez tartozik (vízgyűjtő-gazdálkodási terv: 2010. április).
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2. Veszélyeztető tényezők
Kód

Veszélyeztető tényező neve

A területen belül ható veszélyeztető tényezők
A04.02
alullegeltetés

burkolatlan

utak,

Jelentősége
H=nagy
M=közepes
L=kicsi

Érintett terület
nagysága (%)

Milyen jelölő élőhelyre
vagy fajra és milyen
módon gyakorol hatást?

L

50

L

1

Szubpannon sztyepp
(6240*) és meszes
alapkőzetű féltermészetes
száraz gyepek és
cserjésedett változataik
(6210) élőhelyekre,
eredményeként a nevezett
élőhelyek cserjésednek.
Vadászati tevékenységhez,
kisebb mértékben illegális
technikai sportokhoz
köthető. A szubpannon
sztyepp (6240*) élőhelyeket
érinti, taposási és eróziós
károk kialakulásán
keresztül.
Elsősorban vadászati
tevékenységhez köthető. A
szubpannon sztyepp (6240*)
élőhelyeket érinti, taposási
és eróziós károk
kialakulásán keresztül.
A kiterjedt szántók és a
terület melletti erdősítések
izolációs hatása a magyar
tarsza (Isophya costata)
lokális állományméretének
csökkenését idézheti elő.
A kiterjedt szántók izolációs
hatása a magyar tarsza
(Isophya costata) lokális
állományméretének
csökkenését idézheti elő.

D01.01

ösvények,
bicikliutak

G01.03.02

terepjáróval végzett tevékenység

L

1

J03.02

élőhelyi-összeköttetések
(konnektivitás) csökkenése emberi
hatásra

M

100

J03.02.03

genetikai keveredés akadályozása

M

100
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3. Kezelési feladatok meghatározása
3.1. Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése
Fő célkitűzések:
• A kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek megőrzése, különös tekintettel a
szubpannon sztyeppékre (6240*) és a pannon molyhos tölgyesekre (91H0*).
• A sekély és igen sekély talajú molyhos tölgyesek (91H0*) fahasználatának
(egészségügyi termelés is) teljes mértékű mellőzése.
• A szubpannon sztyepp (6240*) élőhelyek becserjésedésének megakadályozása.
• Az élőhelyek technikai sportokkal történő károsításának megelőzése.
További célok:
• A gyepes élőhelyek nem dolomit alapkőzeten kialakuló típusaiban (hegylábi
vastagabb talajok) a fokozódó cserjésedés megakadályozása.
• A gyepes élőhelyek gyepként való megtartása.
A terület rendeltetése:
• A kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű élőhelytípusok és fajok,
valamint egyéb jelentős fajként az őszi csillagvirág (Scilla autumnalis) kedvező
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása.
• A Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló értékek, illetve azok
megőrzését, fenntartását biztosító gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
3.2. Kezelési javaslatok
Az előírások megfogalmazása a Natura 2000 terület kijelölésének alapját szolgáló
élőhelyek és fajok védelmi és állomány-megerősítési szempontjainak, valamint a gazdálkodói
érdekeknek az együttes figyelembevételével történt.
A javaslatok rendszere a kezelési egységekhez kötöttek. A kezelési egységek élőhelyi
alapon, aktuális Á-NÉR (Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer) térkép foltjaihoz
kötötten kerültek meghatározásra. Azok az élőhelyfoltok, melyekhez azonos kezelési
javaslatok rendelendők egy kezelési egységbe kerültek. Ez gyepek esetében 2, szántók
esetében 1, erdők esetében 2 kezelési egység meghatározását jelenti. A tervezés alapjaként
kezelt élőhelyfoltokat kölcsönösen megfeleltettük a helyrajzi nyilvántartással és a MePARblokkrendszerrel. Az egyes kezelési egységekhez tartozó helyrajzi számok listáját és MePARblokk kódokat a 3.2.5. b. pont táblázata, a helyrajzi szám szintű keresést biztosító részletes
táblázatot az elektronikus melléklet tartalmazza.
A kezelési egységekhez kötött intézkedések két szinten kerültek meghatározásra. (1) A
jogszabályban megadott módon, kötelezően betartandó természetvédelmi kezelési előírásjavaslatok közé csak olyan intézkedések kerültek, melyeket – művelési ágtól függően – a
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet, az érvényben lévő erdőterv rendelet, a 2009. évi XXXVII.
törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról), vagy a 1996. évi LIII.
törvény (a természet védelméről) tartalmaz. (2) A támogatási rendszerbe illeszthető speciális
kezelési módok és előírás-javaslatok közé kerültek a természetvédelmi célkitűzéseket kiemelt
mértékben szolgáló, önkéntes vállaláson alapuló, támogatást magával vonó előírás-javaslatok.
A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4.§ 5. pontja alapján jelen fenntartási terv a Natura
2000 terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges
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eszközeit tartalmazza, és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelező földhasználati
szabályokat nem állapít meg.
Az itt megfogalmazott előírás-javaslatok célja, hogy a kezelési egységekben előforduló
közösségi jelentőségű értékek, a jelenlegi gazdálkodási gyakorlat és adottságok alapján
javaslatot tegyenek a gazdálkodás kívánatos módjára. Ennek érdekében itt megfogalmazásra
kerülnek olyan előírás-javaslatok, amelyek alapul szolgálnak a jövőbeli támogatási
programok kidolgozásához. A gazdálkodók számára ezek az előírás-javaslatok a jelen terv
alapján kötelezettséget nem jelentenek, betartásuk csak támogatási programokon keresztül,
önkéntes vállalás formájában válhat csak kötelezővé. A már más jogszabály vagy hatósági
eszköz alapján létező előírások esetében azok kötelező jellegét értelemszerűen az azt
megalapozó jogszabály, vagy hatósági eszköz támasztja alá, jelen fenntartási terv ezekre az
előírásokra csak utalást tesz.
3.2.1. Élőhelyek kezelése
3.2.1.1. Általános, gazdálkodáshoz nem köthető intézkedések
A jelen fenntartási terv céljainak elérését nem veszélyeztető, jogszerű, ill. jogerősen
engedélyezett tevékenység korlátozás nélkül folytatható.
A tervezés területen olyan beruházás, mely a terület védelmi céljainak a megvalósítását
akadályozza nem végezhető.
Művelési ág megváltozatása nem javasolt (kivéve GY1 kezelési egység jelenleg erdő
művelési ágú részterületét: Nemesvámos 20 TI2).
Ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges telep létesítésének
engedélyezése nem javasolt.
Új tervezésű elektromos vezetékek tervezése során előnyben kell részesíteni a földkábelek
alkalmazását.
A tervezési területen a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, új nyomvonalú utak
kialakítása, földutak stabilizált, vagy burkolttá alakítása nem kívánatos.
A tervezési terület szabadon látogatható, de annak gyepterületein közösségi, vagy
tömegsportesemény rendezése, valamint technikai jellegű sporttevékenység folytatása nem
kívánatos.
A terület technikai sportokra történő igénybe vétele nem kívánatos, jelentős károkat okoz
és ellentétes a Natura 2000-es terület elsődleges rendeltetésével. El kell érni, hogy az ilyen
típusú területhasználat teljesen megszűnjön.
Nemesvámos 0218/2 hrsz. számú ingatlan a honvédelemért felelős miniszter által vezetett
minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlannak minősül, melynek elsődleges rendeltetése a
honvédelmi feladatok ellátásának biztosítása.
3.2.1.2. Gazdálkodáshoz köthető intézkedések
GY1 kezelési egység
(a) Kezelési egység kódja: GY1
(b) Kezelési egység meghatározása:
Kiemelkedően értékes sziklagyepek (elhelyezkedését ld. 3.2.5.a térképen).
(c) Kezelési egység megfeleltetése:
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Érintett ÁNÉR élőhelyek: G2 Mészkedvelő nyílt sziklagyepek
Érintett Natura 2000 élőhelyek: 6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)
(d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:
A kiemelt jelentőségű élőhelyek fennmaradása érdekében kerülni kell mindenféle
beavatkozást, beleértve a gyep bárminemű használatát, kivéve a speciálisan az élőhelyek
fennmaradását elősegítő munkákat, illetve az invaziós gyomfajok megjelenése esetén azok
eltávolítását.
Művelési ág váltás szükséges a kezelési egység azon részén, mely jelenleg erdő művelési
ágú területre esik (Nemesvámos 20 TI2). Itt a művelési ág megváltoztatása és az erdő
adattárból történő törlés adminisztratív szempontból indokolt, a kezelésre vonatkozóan
irreleváns.
(e) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírásjavaslatok
Kötelezően betartandó előírások:
A kötelezően betartandó természetvédelmi kezelési földhasználati szabályokat a 269/2007.
(X. 18.) Korm. rendelet, ill. a 1996. évi LIII. törvény (a természet védelméről) tartalmazza.
Önkéntesen vállalható előírás-javaslatok:
- Legeltetés és kaszálás tilos, a területet kezeletlenül kell fenntartani (GY21)
- 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 fafajtól függően a vegetációs
időszak kezdetén (április-május) vagy végén (augusztus-szeptember) kell elvégezni
(GY34)
(f) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok:
A kezelési egység területén élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés nincs tervezve.
(g) Kezelési javaslatok indoklása:
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A kezelési javaslatok a tervezési terület kiemelkedő értékét jelentő pannon sziklagyepek
védelme érdekében kerültek megfogalmazásra, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek és
jelölő növényfaj [homoki nőszirom (Iris humilis subsp. arenaria)] hosszú távú fenntartását
szolgálják, mely a kezelési egységhez tartozó élőhelyeken a területhasználat mellőzésével,
érintetlenség biztosításával érhetők el leginkább.
GY2 kezelési egység
(a) Kezelési egység kódja: GY2
(b) Kezelési egység meghatározása:
Száraz és félszáraz legelők (elhelyezkedését ld. 3.2.5.a térképen).
(c) Kezelési egység megfeleltetése:
Érintett ÁNÉR élőhelyek: H3a × OC Köves talajú lejtősztyeppek és Jellegtelen szárazfélszáraz gyepek alkotta komplex, OC Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek
Érintett Natura 2000 élőhelyek: 6240* Szubpannon sztyeppék
(d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:
A kezelési egységbe sorolt területek extenzív mezőgazdasági hasznosítása a természeti
értékek fennmaradását lehetővé teszi, illetve biztosítja. A kezelési egység egy része jelenleg
erdő művelési ágban van (Nemesvámos 27 B, C, 20, TI2 erdőrészletek). Utóbbi
részterületeken az erdőrészlet határának módosítása indokolt. A kezelési egység legeltetésre
vonatkozó kezelési javaslatai a fenti módosítást követően vonatkoztathatók a jelenleg erdő
művelési ágba tartozó részterületekre.
(e) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírásjavaslatok
Kötelezően betartandó előírások:
A kötelezően betartandó természetvédelmi kezelési földhasználati szabályokat a 269/2007.
(X. 18.) Korm. rendelet, ill. a 1996. évi LIII. törvény (a természet védelméről) tartalmazza.
Önkéntesen vállalható előírás-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)
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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 fafajtól függően a vegetációs
időszak kezdetén (április-május) vagy végén (augusztus-szeptember) kell elvégezni
(GY34)
Legeltetési sűrűség 0,1-0,2 ÁE/ha (GY39)
Legeltethető állatfaj: juh (GY68)
Legeltethető állatfaj: szarvasmarhafélék (GY67)
Éjszakázó helyek, ideiglenes karámok és jószágállások helyét a működési terület
szerinti nemzetipark-igazgatósággal egyeztetni szükséges (GY117)

(f) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok:
A kezelési egység területén élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés nincs tervezve.
(g) Kezelési javaslatok indoklása:
A kezelési javaslatok a tervezési terület kiemelkedő értékét jelentő szubpannon sztyeppék
védelme érdekében kerültek megfogalmazásra, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek hosszú
távú fenntartását, állapotjavítását szolgálják – utóbbit kontrollált legeltetés által. A taposás
minimalizálását a jelölő állatfaj [magyar tarsza (Isophya costata)] érzékenysége is indokolja.
SZ kezelési egység
(a) Kezelési egység kódja: SZ
(b) Kezelési egység meghatározása:
Szántóterületként művelt, gyep művelési ágú kis részterület a tervezési terület déli részén
(elhelyezkedését ld. 3.2.5.a térképen).
(c) Kezelési egység megfeleltetése:
Érintett ÁNÉR élőhelyek: T1 Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák
Érintett Natura 2000 élőhelyek: –
(d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:
A kezelési egység területén szükséges volna a gyep művelési ágnak megfelelő
területhasználat visszaállítása és továbbiakban annak kizárólagos használata.
(e) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírásjavaslatok
Kötelezően betartandó előírások:
Jelenleg nincsenek érvényben Natura 2000 területen található szántókra vonatkozó
kötelező előírások.
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Önkéntesen vállalható előírás-javaslatok:
- Szántó füves élőhellyé alakítása, későbbi kezelés nélküli spontán felhagyással, kivéve
az inváziós növényfajok irtását (SZ54)
- Rágcsálóirtó szerek és talajfertőtlenítő szerek alkalmazása tilos (SZ22)
(f) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok:
A kezelési egység területén nincs élőhelyrekonstrukció tervezve, de a gyep művelési ágú
terület gyeppé való visszaalakítása és kaszálóként/legelőként való használata szükséges.
(g) Kezelési javaslatok indoklása:
A javasolt előírások megfogalmazása során a jelölő fajok és élőhelyek védelmének
közvetett lehetőségeit és a gyepterületek tervezési területen mutatkozó részarányának
növelését tartottuk szem előtt.
E1 kezelési egység
(a) Kezelési egység kódja: E1
(b) Kezelési egység meghatározása:
Szélsőséges termőhelyen élő molyhos tölgyes bokorerdők, sziklaerdők és melegkedvelő
tölgyesek (elhelyezkedését ld. 3.2.5.a térképen).
(c) Kezelési egység megfeleltetése:
Érintett ÁNÉR élőhelyek: M1 Molyhos tölgyes bokorerdők, H3a Köves talajú lejtősztyeppek,
H4 Erdőssztyepprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok
Érintett Natura 2000 élőhelyek: 91H0* Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel,
6240* Szubpannon sztyeppék, 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és
cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia)
(d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:
A kezelési egységbe sorolt erdőterületek gazdasági hasznosítása veszélyezteti az itt élő fajok
és élőhelyek fennmaradását, indokolt a teljes korlátozás bevezetése, az érintetlenség
biztosítása, kivéve az inváziós gyomfajok megjelenése esetén azok eltávolítását. A kezelési
egységben erdők és gyepek változatos mozaikja található, részben gyep, részben erdő
művelési ágban. A jelenleg gyep művelési ágú területrészek többségükben szegélyeken,
illetve erdő művelési ágú területhez csatlakozva helyezkednek el, a művelési ág
megváltoztatása gyepből fás területbe indokolt. A területen szóró, vadetető, sózó létesítését
tiltani szükséges.
(e) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírásjavaslatok
Kötelezően betartandó előírások:
A vonatkozó előírásokat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura
2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes
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szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet, a Kab-hegyi erdészeti tervezési körzet
tervei és üzemtervei (ld. 1.7.3.), valamint a 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról) tartalmazzák.
Önkéntesen vállalható előírás-javaslatok:
- A Natura 2000 elsődleges rendeltetés átvezetése a jelölő fajok és élőhelyek
szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bíró területek esetében (E01)
- Meghatározott erdőrészletekben az élőhelyek és fajok védelme érdekében teljes
érintetlenség biztosítása az inváziós növényfajok eltávolítására vonatkozó tevékenység
kivételével (E10)
- Kórokozók és kártevők elleni vegyszeres védekezés kizárólag indokolt esetben (pl.
lakott terület közelében, közegészségügyi okokból, esetleg felújítás alatt álló
erdőterületeken, magtermő állományokban) történő elvégzése (E74)
- Kártevők elleni védekezésnél a szelektív szerek vagy biológiai módszerek
alkalmazását kell előnyben részesíteni. Nem használhatók olyan hatóanyag tartalmú
készítmények, amelyek közösségi jelentőségű, illetve védett fajok egyedeit is
elpusztítják (E75)
- A körzeti erdőtervezés során – a közösségi jelentőségű élőhelyek vagy fajok
megőrzése érdekében – az erdőterület erre alkalmas erdőrészleteiben a folyamatos
erdőborítást biztosító átalakító, szálaló vagy faanyagtermelést nem szolgáló
üzemmódra való áttérés (E03)
- A fakitermeléshez és anyagmozgatáshoz szükséges közelítő nyomok csak a közösségi
jelentőségű fajok és élőhelyek védelmének figyelembe vételével (E09)
- Állománynevelés során a nyiladékok és állományszélek felé legalább 5 m széles
erdőszegély létrehozásának elősegítése vagy a meglévők fenntartása. Az elő- és
véghasználatok során a tájidegen növények eltávolítása (az őshonos növényekre nézve
kíméletes módszerekkel) (E13)
- A gyérítések és véghasználatok során legalább 5 m3/ha álló és/vagy fekvő holtfa
jelenlétének biztosítása (E16)
- Egészségügyi fakitermelés elhagyása az erdő fennmaradását, egészségi állapotát
jelentősen veszélyeztető erdővédelmi ok kivételével (E94)
- A területen szóró, vadetető, sózó létesítése tilos (VA03)
(f) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok:
A kezelési egység területén nincs élőhelyrekonstrukció tervezve.
(g) Kezelési javaslatok indoklása:
Az előírás-javaslatok megfogalmazása során a jelölő fajok, valamint az erdei és gyepes
Natura 2000 élőhelyek mozaikjának megőrzését tartottuk szem előtt. A javasolt előírások
megvalósítása esetén a részterülethez tartozó élőhelyek természetközeli szerkezete
megmaradna, ill. javulna, ezáltal a kezelési egységhez tartozó Natura 2000 élőhelyek területi
kiterjedése növekedést mutatna.
E2 kezelési egység
(a) Kezelési egység kódja: E2
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(b) Kezelési egység meghatározása:
Gyenge termőhelyen kialakult mész- és melegkedvelő tölgyesek (elhelyezkedését ld. 3.2.5.a
térképen).
(c) Kezelési egység megfeleltetése:
Érintett ÁNÉR élőhelyek: L1 Mész- és melegkedvelő tölgyesek
Érintett Natura 2000 élőhelyek: 91H0* Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel
(d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:
A kezelési egység területén a termőhely jelentős korlátait figyelembe vevő, igen kíméletes, a
természetes erdőfejlődési és felújulási folyamatokat figyelembe vevő gazdálkodás legyen
jelen.
(e) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírásjavaslatok
Kötelezően betartandó előírások:
A vonatkozó előírásokat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura
2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes
szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet, a Kab-hegyi erdészeti tervezési körzet
tervei és üzemtervei (ld. 1.7.3.), valamint a 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról) tartalmazzák.
Önkéntesen vállalható előírás-javaslatok:
- A körzeti erdőtervezés során – a közösségi jelentőségű élőhelyek vagy fajok
megőrzése érdekében – az erdőterület erre alkalmas erdőrészleteiben a folyamatos
erdőborítást biztosító átalakító, szálaló vagy faanyagtermelést nem szolgáló
üzemmódra való áttérés (E03)
- Kórokozók és kártevők elleni vegyszeres védekezés kizárólag indokolt esetben (pl.
lakott terület közelében, közegészségügyi okokból, esetleg felújítás alatt álló
erdőterületeken, magtermő állományokban) történő elvégzése (E74)
- Kártevők elleni védekezésnél a szelektív szerek vagy biológiai módszerek
alkalmazását kell előnyben részesíteni. Nem használhatók olyan hatóanyag tartalmú
készítmények, amelyek közösségi jelentőségű, illetve védett fajok egyedeit is
elpusztítják (E75)
- A tisztások fátlan állapotban tartása, tisztásként való további nyilvántartása (E12)
- Erdősztyepp-erdők füves részeinek fenntartó kezelése (E76)
- Természetes, természetszerű és származék erdőkben a tarvágás mellőzése (E33)
- Fahasználatok során a kitermelt faanyag vonszolásos közelítésének mellőzése (E35)
- Egészségügyi fakitermelés elhagyása az erdő fennmaradását, egészségi állapotát
jelentősen veszélyeztető erdővédelmi ok kivételével (E94)
(f) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok:
A kezelési egység területén nincs élőhelyrekonstrukció tervezve.
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(g) Kezelési javaslatok indoklása:
A kezelési javaslatok a tervezési terület kiemelkedő értékét jelentő pannon molyhos
tölgyesek Quercus pubescensszel védelme érdekében kerültek megfogalmazásra, a kijelölés
alapjául szolgáló élőhelyek hosszú távú fenntartását, az élőhely által elfoglalt terület
növekedését szolgálják.
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
Homoki nőszirom (Iris humilis subsp. arenaria)
Területünkön árvalányhajas dolomitgyepekben és pusztafüves lejtősztyeppen fordul elő –
viszonylag nagy egyedszámmal. A faj megőrzése élőhelyének zavarásmentességével
biztosítható. Élőhelyein legfeljebb az extenzív, hajtásos legeltetés javasolt.
Magyar tarsza (Isophya costata)
Lokális élőhelyén a turizmus és egyéb eredetű taposást kerülni kell. A legeltetés intenzitását
feltétlenül az extenzív tartományban kell tartani. Áprilistól július közepéig a legeltetést a
vertikálisan strukturált, kétszikű növényfajokban leginkább gazdag foltokról ki kell zárni.
3.2.4. Kutatás, monitorozás
A közösségi jelentőségű élőhelytípusok Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer
(NBmR) alapján végzett monitorozása javasolt [jelölő élőhelyek: 6190 Pannon sziklagyepek
(Stipo-Festucetalia pallentis), 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és
cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia), 6240* Szubpannon sztyeppék, 91H0* Pannon
molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel]. Indokolt volna a jelölő [homoki nőszirom (Iris
humilis subsp. arenaria), magyar tarsza (Isophya costata)] fajok állományméretének (virágzó
tövek, imágók) rendszeres nyomon követése – hároméves gyakorisággal, a Nemzeti
Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) mintavételi módszertana szerint.
A tervezési területhez tartozó új mintavételi hely felvételét az országos monitorozó
program mintavételi helyei közé nem javasoljuk.
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3.2.5. Mellékletek
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3.2.5.a. A tervezési terület kezelési egységeinek térképe
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3.2.5.b. Kezelési egységek táblázata
Kezelési egység
E1 (Erdő1)
E2 (Erdő2)
GY1 (Gyep1)
GY2 (Gyep2)
SZ (Szántó)

Érintett ingatlanok (hrsz.)
Nemesvámos 0212, 0177/6,
0213/2
Nemesvámos 0218/2, 0177/6,
0212, 0213/2,
Nemesvámos 0177/6, 0213/2
Nemesvámos 0177/6-7, 0213/2
Nemesvámos 0177/6

Érintett MEPAR-blokk
X8C6Q-N-12, X80DQ-H-12
X8C6Q-N-12, X80DQ-H-12
X8C6Q-N-12
X1VTQ-K-12, X80DQ-H-12
X1VTQ-K-12, X80DQ-H-12

3.3. A kezelési javaslatok megvalósításának lehetséges eszközei a jogi háttér és a
tulajdonviszonyok függvényében
A tervezési terület egésze a HUBF20027 Nemesvámosi Szár-hegy kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési területhez tartozik, így fenntartásával kapcsolatban alapvetően a
275/2004 (X.8.) Kormányrendelet az irányadó.
A tervezési területet országos ökológiai hálózati magterület 72 %-ban, pufferterület 28 %ban, ökológiai folyosó 0 %-ban érinti (összesen 100 %-ban).
A tervezési területen előforduló védett fajok és természeti értékek alapján vonatkozik a
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény.
A tervezési terület erdei alacsony gazdasági értéket képviselő védelmi rendeltetésű
erdőállományok. A terület északi részén állami erdők találhatók, melyekben a Verga Zrt.
gazdálkodik. A tetőerdők magántulajdonban vannak. Az erdészeti tervezés az akácot
tartalmazó foltokban fokozatos, természetes felújítást irányoz elő.
A terület extenzív mezőgazdasági hasznosítás alatt áll, a gyepek egy részét juhokkal
legeltetik.
3.3.1. Agrártámogatások
3.3.1.1. Jelenleg működő agrártámogatási rendszer
A tervezési terület gyepes élőhelyeire az egységes területalapú támogatás, az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás és a kedvezőtlen adottságú területek (KAT 20) után járó
támogatások, valamint Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó
kompenzációs támogatás a földhasználók által igénybe vehetőek (Az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezet-gazdálkodási támogatások igénybevételének
részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) számú FVM rendelet; a 25/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú
területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes
szabályairól; a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs
támogatás részletes szabályairól" szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet alapján)
A 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás
részletes szabályairól) alapján az erdőtervezett, magántulajdonban álló erdőterületekre vehető
igénybe támogatás, a tervezési területen ezek a Nemesvámos 20 erdőtagba tartozó
erdőrészletek.
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3.3.1.2. Javasolt agrártámogatási rendszer
Az erdők esetében rendkívül nehéz az erdőgazdálkodó felé érvényesíteni a közösségi
jelentőségű élőhelyek és fajok érdekében javasolt intézkedések megtételét, hiszen az erdők
után járó támogatást az állami erdőgazdálkodók jelenleg nem vehetik igénybe. Elsődleges
érdek, hogy az állami erdőgazdálkodók is igénybe tudják venni a Natura 2000-es támogatást
az itt lévő erdők után, mivel a természetvédelmi javaslatok csak így érvényesülhetnek
teljeskörűen.
Gyepeknél (legelőknél) az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok támogatása esetén
javasolt az extenzív gyepgazdálkodás vagy az ökológiai gyepgazdálkodás célprogramokat
igénybe venni a területalapú támogatáson és a kedvezőtlen adottságú területek (KAT 20) után
járó támogatáson kívül.
3.3.2. Pályázatok
A tervezési terület kis kiterjedésénél fogva kevéssé alkalmas önálló pályázati célterületnek.
3.3.3. Egyéb
A tervezési területen egyéb, a tervben foglalt intézkedések megvalósításához kötődő
javaslat nem merül fel.
3.4. A terv egyeztetési folyamatának dokumentációja
3.4.1. Felhasznált kommunikációs eszközök
Alkalmazott
kommunikációs
eszközök

Időpont

Levelek/
hirdetmények/
résztvevők
száma
1 db honlap

Honlap

2014.06.06.

Önkormányzati
közzététel

2014.06.12–
07.07.

1 hirdetmény

E-mail

2014.06.12.

1 levél

E-mail

2014.06.13.

1 levél

E-mail

2014.06.14.

10 levél

Címzettek

Igazolás típusa

önkormányzat,
gazdálkodók, tulajdonosok,
vagyonkezelők,
területhasználók, lakosság,
civil szervezetek,
érdeklődők
önkormányzat,
gazdálkodók, tulajdonosok,
vagyonkezelők,
területhasználók, lakosság
agrár szakmai és
érdekképviseleti szervezet,
gazdálkodók
falugazdász

https://www.bfnp.hu/ma_files/
NATURA_2000_Szar_hegy_FT_
egyeztetes_elotti_tervezet.pdf

hatóságok, államigazgatási
szervek

önkormányzati igazolás

másolat

Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara levél
visszaigazolás, hivatalos
vélemény
Szfvár-0147-0018/2014
VBK/1605-2/2014
VEG/001/3948-2/2014
VEH/001/00369-9/2014
15765/2014
VED/001/-5/2014
VE/UT/NS/A/723/1/2014
10.103/2/2014

20

Alkalmazott
kommunikációs
eszközök

Időpont

Levelek/
hirdetmények/
résztvevők
száma

Címzettek

E-mail
E-mail
Terepbejárás
Lakossági
és
gazdafórum

2014.06.14.
2014.06.14.
2014.06.14.
2014.07.07.

1 levél
2 levél
1 levél
4 résztvevő

Terepbejárás

2014.07.07.

0 résztvevő

erdőgazdálkodó
civil szervezetek
gazdálkodó
gazdálkodók, tulajdonosok,
vagyonkezelők,
területhasználók, lakosság
gazdálkodók, tulajdonosok,
vagyonkezelők,
területhasználók, lakosság
gazdálkodó
civil szervezetek

Levél
2014.07.31.* 2 levél
Levél
2014.07.31.* 2 levél
* Harmadik, illetve második megkeresés.

Igazolás típusa

VEI/001/01548-5/2014
visszaigazolás, vélemény
másolat
másolat
jelenléti ív és emlékeztető

emlékeztető

tértivevény szelvény
tértivevény szelvény

3.4.2. A kommunikáció címzettjei
Ld. 3.4.1. és 3.4.3. táblázatokban.
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3.4.3. Egyeztetés hatósági és területi kezelő szervekkel
Véleményező
Hatóságok, államigazgatási szervek
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Építésügyi Hivatala

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Növény és Talajvédelmi Igazgatósága
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Vélemény, javaslat

Tervezői válasz

Átvezetés, módosítás

Érdemi észrevétellel nem él, a területen az építési engedély
nélkül végezhető tevékenységek keretében elhelyezendő
építményeknek, terepátalakításnak, mint veszélyeztető
tényezőnek az átgondolását javasolja.

A tervezési terület
előtörténete alapján
potenciális
veszélyeztető
tényezőként kell
számolni vele.
Választ nem igényel.

Az engedély nélkül
létrehozott
mezőgazdasági építmény
lehetősége a
veszélyeztető tényezők
közé került.
Nem szükséges.

Elfogadásra került.

A veszélyeztető tényező
indoklásából
eltávolításra került.
A megalapozó
dokumentáció 1.3.3.8.
Egyéb pontjában
feltüntettük.
A szövegrész
módosítása, illetve
bővítése a javaslat
alapján megtörtént.

A dokumentációban leírt kezelési javaslatokkal egyetért.
Terv javaslataival egészében egyetért, az alábbi észrevételeket,
változtatási javaslatokat teszi:
- A terület melletti erdősítések mindössze a terület kerületének
10 %-át érintik ott is 20m széles folyosóként szolgáló tisztás
közbeesésével.
- Nemesvámos 0218/2 hrsz-ú ingatlan a honvédelemért felelős
miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő
ingatlannak minősül, melynek elsődleges rendeltetése a
honvédelmi feladatok ellátásának biztosítása.
- GY2 kezelési egység: A kezelési egység csak igen kis
mértékben fedi a fenti erdőrészleteket, ezért a szövegrészt
kérik „erdőrészlet határának módosítása indokolt”-ra javítani.
Az erdei tisztások legeltetése a hatályos jogszabályok szerint
tilos, így a kezelési előírásjavaslatokban foglaltak idevágó
részét valóban csak Adattári törlés után lehet végrehajtani.
- E1 kezelési egység: A szegély helyzetű, művelési ág
tekintetében gyepből erdővé minősítésre javasolt szegélyek a
hatályos jogszabályok szerinti záródási kritériumoknak
jelenleg nem felelnek meg, így nem minősülnek erdőnek. A
területek lehatárolása estében a fás terület művelési ág
megállapítása lehet indokolt.
- E1 kezelési egység/E10 előírás: A térképi mellékletben

Elfogadásra került.

Elfogadásra került.

Elfogadásra került.

A szövegrész módosítása
a javaslat alapján
megtörtént.

Az egységes

Nincs módosítás.
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Véleményező
Erdészeti Igazgatósága

Vélemény, javaslat
lehatárolt területek nem határoznak meg erdőrészleteket, azok
jellemzően erdőrészlet szegélyek, erdőhatárok és egy tisztás,
valamint többnyire nem erdőtervi területek.

- Az „üzemtervezett” kifejezés helyett kérjük az
„erdőtervezett”, „erdőtervi”, „Országos Erdőállomány
adattárban szereplő”, „Adattári”, „körzettervben szereplő”
kifejezések használatát.
- E1 kezelési egység: E01 előírás alkalmazása esetén vélhetően
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény szerinti „erdők elsődleges
rendeltetése” megváltoztatásáról van szó, mely a jelenlegi
hatályos jogszabályok szerint kérelemre történik. Utóbbit a
fentiek szerint meg kell előznie a gazdasági beosztás szintén
kérelmes eljárásának, természetesen az erdőrészlethatárok a
terepen történő állandósításával.

- A jelenleg tisztásként futó területen az elsődleges rendeltetés
nem értelmezhető, ellentétes az E12 jelű előírás-javaslattal
(fentihez kapcsolódó megjegyzés).

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Észrevételt nem tett.

Tervezői válasz
előírásrendszerből
vett megfogalmazás,
nem erdőrészletre,
hanem a kezelési
egységre kell
vonatkoztatni.
Elfogadásra került.

Átvezetés, módosítás

Az E01 előírás az
önkéntes vállaláson
alapuló kezelési
előírás-javaslatok
között szerepel, a
gazdálkodónak a
hivatkozott
jogszabály szerint
van lehetősége
eljárni az elsődleges
rendeltetés
megváltoztatása
érdekében,
amennyiben
elfogadja a tárgyi
javaslatot.
Az E01 és E12
előírások egy
kezelési egységhez
rendelt előírássorban
együtt nem
fordulnak elő.

Nem igényel módosítást.

Választ nem igényel.

A kifejezés előfordulási
helyein a cserék
megtörténtek.

Nincs módosítás.

Nem szükséges.
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Véleményező
Földművelésügyi Igazgatósága
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Földhivatala
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Veszprémi Bányakapitányság
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Gazdálkodók
HM Verga Veszprémi Erdőgazdaság
Zrt.
Magángazdálkodók
Bakonyi Zoltán József
Varga Lőrinc
Varga Tamás

Vélemény, javaslat

Tervezői válasz

Átvezetés, módosítás

Megállapította, hogy a fenntartási terv a termőföldvédelmi
törvénnyel nem ellentétes, annak megvalósítása termőföld
mennyiségét nem veszélyezteti.
Egyetért, a tervváltozathoz módosító észrevétele nincs.

Választ nem igényel.

Nem szükséges.

Választ nem igényel.

Nem szükséges.

Választ nem igényel.

Nem szükséges.

Választ nem igényel.

Nem szükséges.

Választ nem igényel.

Nem szükséges.

Választ nem igényel.

Nem szükséges.

Választ nem igényel.

Nem szükséges.

Választ nem igényel.

Nem szükséges.

Megállapítja, hogy a tervezési területen található ösvények,
burkolatlan utak, bicikliutak az élőhelyekre vagy fajokra
közepes jelentőségű veszélyeztető tényezők, valamint felhívja a
figyelmet arra, hogy „út” művelési ágú ingatlan gyepként
történő átjegyzése esetén útmegszüntetési eljárás lefolytatása
szükséges.
Észrevételezi, hogy az a hatáskörébe tartozó tevékenységekkel
kapcsolatos szabályozást a terv nem tartalmaz.
A tervezési terület magában foglalja a Veszprém városi vízmű
Séd-völgyi és Aranyosvölgyi vízbázisainak 50 éves elérési
idejű „B” védőterületét, így a „vízbázisok, távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló” 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5.
számú mellékletében szereplő ingatlanhasználati korlátozásokat
be kell tartani.
Kifogást nem emel, a tervezetben foglaltakkal egyetért.

Az előzetes tervváltozathoz a gazdálkodónak módosító
javaslata nincs.
Nem érkezett észrevétel.

További célcsoportok
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Véleményező
Lakosság
Civil szervezetek

Vélemény, javaslat
Nem érkezett észrevétel.
Nem érkezett észrevétel.

Tervezői válasz
Választ nem igényel.
Választ nem igényel.

Átvezetés, módosítás
Nem szükséges.
Nem szükséges.

Barkóca Természetvédelmi Alapítvány
Csalán Egyesület
Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület 18. sz. helyi csoport
Bakony Környezetvédelmi és Vadgazdálkodási
Egyesület

Más irányból nem érkezett érdemi észrevétel.
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