
41. Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (25/51/00)

48. § (1) Az elõirányzat a Kormány határozatában meghatározott célra és ütemezés szerint használható fel.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon az Ávr. 152. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a Kormány döntése

alapján történik.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

42. Hatályba léptetõ rendelkezések

49. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

43. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

50. § Hatályát veszti a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 11/2012. (VI. 5.) NGM rendelet.

44. Az Európai Unió jogának való megfelelés

51. § A 23. §, a 34. § és a 44. § a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló,

2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatást tartalmaz.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 9/2013. (II. 20.) VM rendelete

a Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérõl

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 12/1977. OTvH határozatával védetté nyilvánított, valamint

a Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 111/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelettel fenntartott védettségû Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét

az 1. melléklet szerint állapítommeg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 9/2013. (II. 20.) VM rendelethez

A Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitûzések

1.1. A területen található kiterjedt rekettyés fûzláp, kékperjés láprét, magassásos, zsombékos és nádas élõhelyek,

valamint ezek növényvilágának megõrzése, különös tekintettel a pókbangó (Ophrys sphecodes), a mocsári

kosbor (Orchis laxiflora), a hússzínû ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), a vitézkosbor (Orchis militaris),

a kisfészkû aszat (Cirsium brachycephalum), a nádi boglárka (Ranunculus lingua), a kúszó csalán (Urtica

kioviensis) és a mocsári tõzegpáfrány (Thelypteris palustris) állományaira.

1.2. A területen található állatvilág megõrzése, különös tekintettel az északi pocok (Microtus oeconomus ssp.

méhelyi) és a vidra (Lutra lutra) állományaira, valamint a kétéltû szaporodóhelyek, a cigányréce (Aythya nyroca)

költõhelyek, a gémtelepek és egyéb közösségi jelentõségû fajok zavartalanságának biztosítása.

1.3. A jellegzetes tájkép, a nyíltvizes területek, a lápok, láp- és mocsárrétek, az õshonos fajokból álló facsoportok

mozaikjainak megõrzése, fenntartása és helyreállítása.

1.4. Az 1.1–1.3. pontokban felsorolt természetvédelmi célok elérésénekmegalapozása céljából a terület természeti

értékeinek kutatása, valamint ezen értékek bemutatása.

2. Természetvédelmi stratégiák

2.1. A gyepek értékes életközösségeinekmegõrzése aktív természetvédelmi kezeléssel, elsõsorbana hagyományos

területhasználati módok visszaállításával, a védett növény- és állatfajok életciklusához igazított kaszálással és

legeltetéssel.

2.2. A terület ökológiai vízháztartásának biztosítása a vízlefolyás késleltetésével, az árkok vizének

visszaduzzasztásával.

2.3. A magassásos, zsombéksásos, bokorfüzes élõhelyek háborítatlanságának biztosítása.

2.4. A nem õshonos fafajokból álló erdõk termõhelynek megfelelõ átalakítása õshonos fafajokkal.

2.5. Az õshonos fafajokból álló, nem üzemtervezett facsoportok kímélete, a megtelepedõ idegenhonos faegyedek

eltávolítása.

2.6. Az inváziós fafajok és az özönfajok, így különösenamagas aranyvesszõ (Solidagogigantea) visszaszorításaaktív

természetvédelmi kezeléssel.

2.7. Természetvédelmi kezeléseket megalapozó és azokat továbbfejlesztõ kutatások beindítása.

2.8. A terület jellegzetes táji értékei védelmének biztosítása a tájkép-átalakítással járó tevékenységek

szabályozásával.

2.9. Hosszú távon a szántók gyeppé történõ átalakítása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Mûvelési ághoz nem köthetõ természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Fajok védelme

a) A fokozottan védett északi pocok és a haris (Crex crex) állományait, azok területfoglalását

a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) rendszeresen

figyelemmel kíséri, az érintett területek természetvédelmi szempontból optimális kezelését

a felmérési eredmények alapján meghatározza.

b) Az igazgatóság mesterséges odúk kihelyezésével segíti az odúlakó madár- és denevérfajok, valamint

költõládákvagymûfészkek kihelyezésével a vércseés sólyomfajok (Falco sp.) sikeresmegtelepedését.

3.1.2. Látogatás, oktatás, bemutatás

a) A terület – a 3.1.4. pont k) alpontjában meghatározottak kivételével – csak gyalogosan vagy vasúton

látogatható. Az utakról és a tanösvényrõl tilos letérni.

b) Az emberi jelenlétbõl adódó zavarás és a túlzott taposási kár megelõzése érdekében – a terület déli

részén (Martonosi terület) – az igazgatóság tanösvényt alakít ki, és ismertetõ, tájékoztató táblákat

helyez el, továbbá a tanösvényrõl ismertetõ kiadványt jelentet meg.

3.1.3. Kutatás, vizsgálatok

A területen bármilyen jellegû engedélyezett kutatási tevékenység kizárólag részletes kutatási tervvel,

az igazgatósággal egyeztetett módon végezhetõ. A kutatás eredményeit tartalmazó publikáció egy-egy

példányát a kutatást végzõnekel kell juttatnia az igazgatóságés az illetékes természetvédelmihatóság részére.
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3.1.4. Terület- és földhasználat

a) A területen új építmény létesítése – természetvédelmi kezelést, valamint az 1. pontban

meghatározott természetvédelmi célkitûzések elérését szolgáló építményen kívül – tilos.

b) A területen a földutak szélesítése tilos.

c) A területenmeglévõ, villamos energiát szállító vezetékeket az esedékes felújításkor a területen kívülre

vagy felszín alá kell helyezni.

d) A területen sózó, szóró és egyéb vadgazdálkodási létesítmény – magasles kivételével – nem

létesíthetõ.

e) A területen vadkibocsátás és zárttéri vadtartás tilos.

f) A területen a vízivad vadászata egész évben tilos.

g) A területen vadászidényen kívül a nagyvadak vadászata tilos.

h) A terület vízellátása érdekében nem engedélyezhetõ olyan beavatkozás, amely csökkentheti a terület

vízkészletét.

i) A terület ökológiai vízkészletét úgy kell szabályozni, hogy a vízvisszatartás hatása, az esetlegesen

megjelenõ belvíz a környezõ településeket, mezõgazdasági termõterületeket ne veszélyeztesse.

j) A területen fészkelõ madárfajok háborítatlansága és a vizes élõhelyhez kötõdõ fajok életfeltételeinek

biztosítása érdekében a területrõl csak abban az esetben szabad vizet elvezetni, ha

a Határbelvíz-csatorna bújtatójának zsilipjénél a vízszint

ja) a december 1–június 30. közötti idõszakban meghaladja a 104, 60 m (Balti tszf) értéket,

jb) a július 1–november 30. közötti idõszakban meghaladja a 104, 10 m (Balti tszf) értéket.

k) A területen a jogszerûen gazdálkodók, a vízügyi hatósági és igazgatási szervek, a természetvédelmi

kezelést végzõk, a havária helyzetet elhárítók, valamint a keskeny nyomközû vasútvonal üzemeltetõi

és operátorai gépjármûhasználata kizárólag a feladataik ellátásával összefüggésben, az ahhoz

szükséges mértékben történhet.

3.2. Mûvelési ághoz vagy földhasználati módhoz köthetõ természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és

tilalmak

3.2.1. Szántók kezelése

a) A nem mûvelt, szántó mûvelési ágú területeket rendszeres szárzúzással kell gyommentesen tartani,

a talaj forgatásával járó beavatkozás tilos.

b) A szántó mûvelési ágú vadföldeket vadlegelõvé kell átalakítani.

3.2.2. Gyepek (rétek, legelõk) kezelése

a) A kaszálást tervszerûen, idõben és térbenmozaikosan kell végezni, figyelembe véve a védett növény-

és állatfajok szaporodási ciklusát, valamint az özönnövények visszaszorításának szempontjait.

b) A kaszálás természetvédelmi hatását legalább 3 évente fel kell mérni, és ennek eredménye alapján

– ha szükséges – új kaszálási módszert kell alkalmazni.

c) A sásos élõhelyeket tilos géppel kaszálni, ezeken a területeken erõs gyomosodás esetén kézi kaszálást

kell végezni.

d) A gyepterületeken tilos a mûtrágyázás. Növényvédõ szerek használata csak indokolt esetben és csak

természetvédelmi célból engedélyezhetõ.

e) Az aranyvesszõvel borított gyepeket legalább három éven át évente kétszer, majd ezt követõen

minden második évben szárzúzózni kell.

f) A gyepterületeken természetvédelmi célú tevékenységek (élõhely-rekonstrukció, gyepfelülvetés)

kivételével tilos a talajmozgatással járó agrotechnikai beavatkozás.

3.2.3. Nádasok kezelése

A nádaratás során 70% avas nádast vissza kell hagyni a területen.

3.2.4. Erdõk kezelése

a) Az akác, a nemesnyár, az amerikai kõris és az erdeifenyõ állományokat fokozatosanvissza kell szorítani,

és ennek keretében ütemezetten a termõhelynek megfelelõ, õshonos fafajokra kell lecserélni.

b) Az árkok és vízfolyások menti fasorokat és ligeterdõket kímélni kell.

c) Az erdõgazdálkodásra vonatkozó további részletes elõírásokat a természet védelmérõl szóló 1996. évi

LIII. törvény 32. § (2) és (3) bekezdése alapján felülvizsgált érvényes erdõterv tartalmazza.
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