Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
7/2011. (II.24.) önkormányzati rendelete
helyi védett természeti területté nyilvánításról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a természet
védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 24.§ (1) bekezdés b.) pontjában kapott
felhatalmazás alapján
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (1)
bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli
el:
1.§ Értelmezı rendelkezések:
1.) Faunisztikai érték: nemzetközileg vagy országosan védett, vagy az adott
környezetben ritka, állatföldrajzi szempontból érdekes állatfaj
2.) Florisztikai érték: nemzetközileg vagy országosan védett, vagy az adott
környezetben ritka, növényföldrajzi szempontból érdekes növényfaj
3.) Geomorfológiai formák fenntartása: a földfelszínre és a felszín alatti térre
ható természeti erık által kialakított térformák (hegyek, völgyek,
sziklaalakzatok, fennsíkok, barlangok stb.) a táj képét meghatározó
természeti elemek, ezért lehetıség szerinti fenntartásuk fontos.
4.) Növénytakaró szukcessziójának érvényesülése: a földfelszínt borító
növényzet természeti erık vagy emberi tevékenység hatására megváltozik,
ezt követıen egyensúlyi állapotra törekszik (záró társulás). Ennek elérése
több szakaszban történik, ezek egymásra következését (fejlıdését)
szukcessziónak nevezzük.
5.) Vegetációs érték: a földfelszínt borító, annak képét meghatározó
növénytakarót vegetációnak nevezzük. A vegetáció növénytársulások
mozaikjából tevıdik össze. A ritkább természetes vagy féltermészetes
növénytársulások vegetációs értéket képviselnek
2.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése (a
továbbiakban: Közgyőlés) védetté nyilvánítja a veszprémi 589 hrsz-ú
Benedek hegy elnevezéső területet.

(2) A terület jellege: kivett közterület. A terület kiterjedése 1,3507 hektár.
(3) A terület védetté nyilvánításának indoka: A területen lévı földtani,
víztani, vegetációs, florisztikai, faunisztikai, táji és kultúrtörténeti értékek
megırzése.
(4) A védetté nyilvánítás természetvédelmi célja: A tervezési terület táji,
tájképi és kultúrtörténeti értékeinek megırzése érdekében meg kell ırizni
a természetes növényzet elemeit. A növénytakaró szukcessziójának
érvényesülése mellett a nem ıshonos fa és cserjeállomány további
állománynövelése nem lehetséges, de kerülni kell az ıshonos fás fajok
mesterséges betelepítését is, mivel az a tájképi elem lényeges
megváltozásával jár. Beavatkozás esetén a nem ıshonos fa és
cserjefajokat kell eltávolítani. A taposási károkat a terület északi részén
lehetıség szerint minimálisra kell korlátozni. A tervezési terület értékeit,
azok fontossági sorrendjében tájékoztató táblákon kell bemutatni. A
tervezési terület északi részén a taposási kár és a balesetveszély elkerülése
érdekében az emberi jelenlétet célszerő szelíd eszközökkel (figyelmeztetı
tábla, jelzésszerő kerítés) korlátozni.
(5) A rendelet 1. melléklete tartalmazza a Benedek hegy természetvédelmi
kezelési tervét.
3.§ (1) A Közgyőlés védetté nyilvánítja a veszprémi 5043 hrsz-ú Kálvária domb
elnevezéső területet.
(2) A terület jellege: kivett közterület. A terület kiterjedése 0,95 hektár.
(3) A terület védetté nyilvánításának indoka: A területen lévı földtani,
víztani, vegetációs, florisztikai, faunisztikai, táji és kultúrtörténeti értékek
megırzése.
(4) A védetté nyilvánítás természetvédelmi célja: İrizze meg a középkori
településrész templomának maradványait. Ennek révén tegye lehetıvé a
plébániatemplomhoz tartozó feltételezett lakóépület késıbbi feltárását.
A tervezési terület parkosított részén a vonalas létesítmény fejlesztési
munkálatainak lezárása után a korábbi gyakorlatnak megfelelıen – a
természetvédelmi szabályok figyelembe vétele mellett - mutassa be a
Bakony ritka növényeit.
(5) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a Kálvária domb természetvédelmi
kezelési tervét.
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4.§ (1) A Közgyőlés védetté nyilvánítja a veszprémi 079/46 és 079/60 hrsz-ú
Ördögszikla elnevezéső területet.
(2) A terület jellege:
a.) 079/46 a hrsz.: gyep, legelı, magánterület
b.) 079/46 b. hrsz: erdı, magánterület
c.) 079/46 c. hrsz: gyep, legelı, magánterület
d.) 079/60 : szántó, magánterület
(3) A terület kiterjedése:
a.) 079/46 hrsz: 2,1422 hektár
b.) 079/60 hrsz: 6,0528 hektár
(4) A terület védetté nyilvánításának indoka: A területen lévı földtani,
víztani, vegetációs, florisztikai, faunisztikai, táji és kultúrtörténeti értékek
megırzése.
(5) A védetté nyilvánítás természetvédelmi célja: A tervezési terület táji,
tájképi és kultúrtörténeti értékeinek megırzése érdekében meg kell ırizni
a természetes növényzet elemeit.
A tervezési terület értékeit, azok fontossági sorrendjében tájékoztató
táblákon kell bemutatni.
(6) A rendelet 3. melléklete tartalmazza a Ördögszikla térképi ábrázolását a
terület jellege szerinti megosztásban. A rendelet 4. melléklete tartalmazza
az Ördögszikla természetvédelmi kezelési tervét.
5.§ (1) A Közgyőlés védetté nyilvánítja a veszprémi 791 hrsz-ú, 793 hrsz-ú,
Sintér domb elnevezéső területet.
(2) A terület jellege:
a.) 791 hrsz: kivett, önkormányzati tulajdonú terület
b.) 793 hrsz: kopárság, önkormányzati tulajdonú terület
(3) A terület kiterjedése:
a.) 791 hrsz: 0,1301 hektár
b.) 793 hrsz: 1,2455 hektár
(4) A terület védetté nyilvánításának indoka: A területen lévı földtani,
víztani, vegetációs, florisztikai, faunisztikai, táji és kultúrtörténeti értékek
megırzése.
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(5) A védetté nyilvánítás természetvédelmi célja: A tervezési terület táji,
tájképi és természetvédelmi értékeinek megırzése érdekében meg kell
ırizni a természetes növényzet elemeit. A növénytakaró szukcessziójának
érvényesülése mellett fás növények telepítése tilos.
A tervezési terület értékeit, azok fontossági sorrendjében tájékoztató
táblákon kell bemutatni. A tervezési terület lejtısrészein a taposási kár és
a balesetveszély elkerülése érdekében az emberi jelenlétet célszerő szelíd
eszközökkel (figyelmeztetı tábla) korlátozni.
(6) A rendelet 5. melléklete tartalmazza a Sintér domb természetvédelmi
kezelési tervét.
6.§ (1) A Közgyőlés védetté nyilvánítja a veszprémi 2064/6 hrsz-ú, Jutaspuszta,
szikla alakzat elnevezéső területet.
(2) A terület jellege: kivett, beépítetlen terület, magánterület.
A terület kiterjedése: 0,2282 hektár
(3) A terület védetté nyilvánításának indoka: A területen lévı földtani,
víztani, vegetációs, florisztikai, faunisztikai, táji és kultúrtörténeti értékek
megırzése.
(4) A védetté nyilvánítás természetvédelmi célja: İrizze meg:
a.) a tervezési terület természetes sziklakibúvásának geomorfológiai
formáját és a hozzá kapcsolódó földrajzi névanyagot
b.) a löszlepel jelenlétét igazoló növényzetet
c.) a sziklafelszínek és száraz gyepek növényeit és állatvilágát.
A tervezési terület értékeit tájékoztató táblákon kell bemutatni.
(5) A rendelet 6. melléklete tartalmazza a Jutaspuszta, szikla alakzat
természetvédelmi kezelési tervét.
7.§

Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba.

Veszprém, 2011. február 23.
Porga Gyula sk.
polgármester

dr. Büki Szilvia sk.
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. február 24.
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1. melléklet a 7/2011.(II.24.) helyi védett természeti
nyilvánításról szóló önkormányzati rendelethez

területté

Benedek hegy természetvédelmi
kezelési terve
1.) Gyakorlati természetvédelmi célkitőzések: İrizze meg:
1.1./ a terület táji, tájképi értékeit mind a rálátás, mind pedig a kilátás
(panoráma) vonatkozásában,
1.2./a jellegzetes földtani képzıdményeket és természetes felszínformákat,
1.3./a természetes és természetszerő élıhelyeket, azok védett növény és
állatfajait,
1.4./a régészeti, kultúrtörténeti emlékeket.
2.) Természetvédelmi stratégiák
2.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek, barlangok védelme
A felszínalaktan védelme érdekében meg kell ırizni a vegetáció szerkezetét,
különösen az emberi hatásokkal kevéssé érintett északi részen. Kerülni kell
a fás növényzet, különösen a nem ıshonos dendroflóra telepítését,
kismértékő beavatkozással annak elıretörését.
2.2. Élıhelyek kezelése, fenntartása
Sík térszín kezelése: a tervezési terület déli részén, a térkövezés két oldalán
a kaszálás mindaddig megengedett, míg a bolygatás következtében
várhatóan megjelenı gyomflóra vissza nem szorul. A tervezési terület
északi részén, a kereszt mögött a beavatkozást mellızni kell.
Járható, lejtıs felszínek kezelése
A beavatkozás kerülése. Ha ez nem lehetséges vagy valamely oknál fogva
szükséges beavatkozni, úgy ez a nem ıshonos fa és cserjefajok rovására
történhet.
2.3. Fajok védelme
A védett fajok oltalmazását az élıhelyek védelmével, aktív beavatkozás
nélkül kell megoldani.
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2.4. Látogatás
A tervezési területet látogatási szempontból két részre célszerő osztani.
Térburkolattal ellátott déli része – a keresztig – szabadon látogatható
(rekreációs övezet), északi részének látogatását jelzésszerő korláttal és a
balesetveszélyre történı utalással korlátozni kell.
2.5. Oktatás és bemutatás
A terület déli részén ismeretterjesztı, tájékoztató táblák elhelyezése. A
táblákon a hegy és a kereszt kultúrtörténetét kell elıtérbe helyezni.
2.6. Kutatás, vizsgálatok
A tervezési területen a természetvédelmi szabályok betartásával szabadon
folytatható a kutatás.
2.7. Terület- és földhasználat
A terület déli része rekreációs célokat szolgálhat, északi részén ezt szelíd
eszközökkel korlátozni kell.
2.8. Táj- és kultúrtörténeti értékek
Célszerő a tervezési terület déli részére koncentrált, annak kultúrtörténeti
értékeit bemutató táblák elhelyezése.
2.9. Természetvédelmi infrastruktúra
A balesetvédelmet és az élıhelyek védelmét szolgáló tábla kihelyezése a
keresztnél.
2.10. Tulajdonosi viszonyok, birtokpolitika
Nemleges
3.) Kezelési elıírások
3.1. Természeti, táji értékek
Az élettelen természeti értékek kezelése és megırzése
Tilos a terület fás növényekkel (fák, cserjék) beültetése (fásítás).
Élıhelyek és élettelen környezete kezelése és fenntartása
A térkövezés két oldalának sík felszínein a kaszálás (főnyírás) megengedett,
mindaddig, amíg a bolygatott gyep gyomfajai vissza nem szorulnak.
A terület északi részén, a kereszt mögött tilos a gyep kaszálása.
A terüket északi részén a látogathatóságot a balesetveszélyre utalással
korlátozni kell.
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3.2. Turizmust érintı kezelési elıírások (idegenforgalom, üdülés, ökoturizmus, bemutatás,
oktatás, rekreáció)
A terület déli fele – a keresztig – szabadon látogatható, míg északi részen azt a
balesetveszélyre utalással célszerő korlátozni. Az ismeretterjesztı tájékoztató
táblák a terület déli felén – a keresztig – kerülnek elhelyezésre.
A területen tömegrendezvény nem rendezhetı.
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2. melléklet a 7/2011.(II.24.) helyi védett természeti területté nyilvánításról
szóló önkormányzati rendelethez

Kálvária domb természetvédelmi
kezelési terve
1.) Gyakorlati természetvédelmi célkitőzések: İrizze meg:
1.1. a terület tájképi értékeit, a jellegzetes földtani képzıdményeket és
természetes felszínformákat,
1.2 a természetes és természetszerő élıhelyeket,
1.3 a régészeti, kultúrtörténeti emlékeket.
2.) Természetvédelmi stratégiák
2.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek, barlangok védelme
A természetes geomorfológiai formák fenntartása
2.2. Élıhelyek kezelése, fenntartása
A vegetáció szerkezetének (erdık, gyepek aránya) fenntartása.
A parkosított területek károsodott részeinek helyreállítása
2.3. Fajok védelme
A védett fajok oltalmazását az élıhelyek védelmével, aktív beavatkozás
nélkül kell megoldani.
2.4 Látogatás
Szabadon látogatható
2.5. Oktatás és bemutatás
Iránymutató (figyelemfelkeltı) és tájékoztató táblák kihelyezése, a
meglévık tartalmi és mőszaki javítása.
2.6. Kutatás, vizsgálatok
A tervezési területen a természetvédelmi szabályok betartásával szabadon
folytatható a kutatás.
2.7. Terület- és földhasználat
A területen tömegrendezvények tartása tilos.
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2.8. Természetvédelmi infrastruktúra
Hatósági és ismereterjesztı táblák kihelyezése.
2.9. Tulajdonosi viszonyok, birtokpolitika
Nemleges.
3.) Kezelési elıírások
3.1. Természeti, táji értékek
Az élettelen természeti értékek kezelése és megırzése
Tilos a terület geomorfológiai jellegét megváltoztató tevékenységek
végzése.
Élıhelyek és élettelen környezete kezelése és fenntartása
A gyepes részeket rendszeresen kell kaszálni.
3.2. Turizmust érintı kezelési elıírások (idegenforgalom, üdülés, ökoturizmus, bemutatás,
oktatás, rekreáció)
Irányító (figyelemfelkeltı) és információs táblák kihelyezése a rom
melletti információs tábla felújítása, tartalmi hibáinak javítása.
A területen tömegrendezvény nem rendezhetı.
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3. melléklet a 7/2011.(II.24.) helyi védett természeti területté nyilvánításról
szóló önkormányzati rendelethez

079/46c gyep

079/46a gyep
079/46b erdı

079/60 gyep
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4. melléklet a 7/2011.(II.24.) helyi védett természeti területté nyilvánításról
szóló önkormányzati rendelethez

Ördögszikla természetvédelmi
kezelési terve
1.) Gyakorlati természetvédelmi célkitőzések: İrizze meg:
1.1. a terület táji, tájképi,
1.2. a jellegzetes földtani képzıdményeket és természetes felszínformákat,
1.3. a természetes és természetszerő élıhelyeket, azok védett növény és
állatfajait,
1.4. kultúrtörténeti emlékeket.
2.) Természetvédelmi stratégiák
2.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek, barlangok védelme
A felszínalaktan védelme érdekében meg kell ırizni a vegetáció
szerkezetét.
2.2. Élıhelyek kezelése, fenntartása
A gyepes élıhelyek fenntartása optimális állatlétszámú legeltetéssel, ennek
hiányában kaszálással oldható meg,
2.3. Fajok védelme
A védett fajok oltalmazását az élıhelyek védelmével, aktív beavatkozás
nélkül kell megoldani.
2.4. Látogatás
A terület szabadon látogatható.
2.5. Oktatás és bemutatás
A terület értékeinek bemutatása információs tábla segítségével.
2.6. Kutatás, vizsgálatok
A tervezési területen a természetvédelmi szabályok betartásával szabadon
folytatható a kutatás.
2.7. Terület- és földhasználat
Mővelési ágnak megfelelı területhasználat.
2.8. Táj- és kultúrtörténeti értékek
Sziklaalakzat.
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2.9. Természetvédelmi infrastruktúra
Információs és hatósági tábla kihelyezése
2.10.

Tulajdonosi viszonyok, birtokpolitika
Nemleges

3.) Kezelési elıírások
3.1. Természeti, táji értékek
Az élettelen természeti értékek kezelése és megırzése
Tilos a sziklaalakzat megbontása
Élıhelyek és élettelen környezete kezelése és fenntartása
Mővelési ágnak megfelelı területhasználat.
3.2. Turizmust érintı kezelési elıírások (idegenforgalom, üdülés, ökoturizmus, bemutatás,
oktatás, rekreáció)
Információs tábla kihelyezése a terület értékeirıl.
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5. melléklet a 7/2011.(II.24.) helyi védett természeti területté nyilvánításról
szóló önkormányzati rendelethez

Sintér domb természetvédelmi
kezelési terve
1.) Gyakorlati természetvédelmi célkitőzések: İrizze meg:
1.1. a terület táji, tájképi értékeit mind a rálátás, mind pedig a kilátás (panoráma)
vonatkozásában,
1.2. a jellegzetes földtani képzıdményeket és természetes felszínformákat,
1.3. a természetes és természetszerő élıhelyeket, azok védett növény és
állatfajait.
2.) Természetvédelmi stratégiák
2.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek, barlangok védelme
A felszínalaktan védelme érdekében meg kell ırizni a vegetáció szerkezetét,
különösen az emberi hatásokkal kevéssé érintett északi részen. Tiltani kell a
fás növényzet telepítését.
2.2. Élıhelyek kezelése, fenntartása
A gyepek esetében bármilyen beavatkozás kerülendı. A feketefenyı
állomány esetében a természetes pusztulás (kidılés, várható elszáradás) a
terület értékét a természetes növényzet visszatérése által növelni fogja. A
kidılt, kiszáradt egyedeket kíméletes közelítéssel – lehetıség szerint – el
kell távolítani.
2.3. Fajok védelme
A védett fajok oltalmazását az élıhelyek védelmével, aktív beavatkozás
nélkül kell megoldani.
2.4. Látogatás
Látogatás csak a völgyeléstıl keletre található platón javasolt. A meredek
oldalakon a mozgást táblák segítségével korlátozni kell.
2.5. Oktatás és bemutatás
A völgyeléstıl keletre található sík felszínen hatóság és információs tábla
elhelyezése.
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2.6. Kutatás, vizsgálatok
A tervezési területen a természetvédelmi szabályok betartásával szabadon
folytatható a kutatás.
2.7. Terület- és földhasználat
A terület gyepjeit a jelenlegi állapotban kell fenntartani.
2.8. Táj- és kultúrtörténeti értékek
A platón elhelyezett táblán célszerő a panoráma, a Vár- és Benedek-hegy
rövid bemutatása.
2.9. Természetvédelmi infrastruktúra
Információs és hatósági tábla kihelyezése a platón.
2.10. Tulajdonosi viszonyok, birtokpolitika
Nemleges
3.) Kezelési elıírások
3.1. Természeti, táji értékek
Az élettelen természeti értékek kezelése és megırzése
Tilos a terület fás növényekkel (fák, cserjék) beültetése (fásítás).
Élıhelyek és élettelen környezete kezelése és fenntartása
A tervezési területen a kidılt fák eltávolításán kívül más beavatkozás nem
végezhetı
3.2. Turizmust érintı kezelési elıírások (idegenforgalom, üdülés, ökoturizmus, bemutatás,
oktatás, rekreáció)
A turizmust a völgyeléstıl keletre található tetırészre kell korlátozni.
A területen tömegrendezvény nem rendezhetı.
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6. melléklet a 7/2011.(II.24.) helyi védett természeti területté nyilvánításról
szóló önkormányzati rendelethez

Jutaspuszta, szikla alakzat
természetvédelmi kezelési terve
1.) Gyakorlati természetvédelmi célkitőzések: İrizze meg
1.1. a tervezési terület tájképi értékét,
1.2. a jellegzetes geomorfológiai formát,
1.3. a geomorfológiai formához kapcsolódó névanyagot,
1.4. a szárazgyepek és sziklafelszínek növényeit ás állatvilágát.
2.) Természetvédelmi stratégiák
2.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek, barlangok védelme
A felszínalaktan, a növény- és állatvilág védelme érdekében meg kell ırizni,
és javítani kell a vegetáció szerkezetét. Ennek érdekében a nem ıshonos fás
növényzetet el kell távolítani.
2.2. Élıhelyek kezelése, fenntartása
A gyomos gyepeket (OC) rendszeres kaszálással célszerő kezelni. A
tervezési területrıl el kell távolítani az idegenhonos fafajok egyedeit (Cercis
siliquastrum).
2.3. Fajok védelme
A védett fajok oltalmazását az élıhelyek védelmével, aktív beavatkozás
nélkül kell megoldani.
2.4. Látogatás
Korlátozása nem indokolt
2.5. Oktatás és bemutatás
A terület természeti és kultúrtörténeti értékeit bemutató tájékoztató tábla
kihelyezése javasolt, a széles körő nyilvánosság megengedett.
2.6. Kutatás, vizsgálatok
A tervezési területen a természetvédelmi szabályok betartásával szabadon
folytatható a kutatás.
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2.7. Terület- és földhasználat
A gyepgazdálkodás (kaszálás) megengedett, sıt javasolt. A terület, az
alapkızet és talaj bolygatása tilos.
2.8. Táj- és kultúrtörténeti értékek
Megırzését aktív beavatkozással (idegenhonos fák eltávolítása), tájékoztató
tábla kihelyezésével kell megoldani.
2.9. Természetvédelmi infrastruktúra
Tájékoztató (ismeretterjesztı) tábla kihelyezése, hatósági tábla kihelyezése a
helyi védettségrıl javasolt.
2.10. Tulajdonosi viszonyok, birtokpolitika
Figyelemmel arra, hogy a tervezési terület magántulajdon, a tulajdonosok
hozzájárulása esetén célszerő annak megvásárlása.
3.) Kezelési elıírások
3.1. Természeti, táji értékek
Az élettelen természeti értékek kezelése és megırzése
Tilos a terület fás növényekkel (fák, cserjék) beültetése (fásítás).
Tilos a terület bolygatása (talaj, alapkızet).
Élıhelyek és élettelen környezete kezelése és fenntartása
Az alsó részek kézi vagy kisgépi kaszálása javasolt.
3.2. Turizmust érintı kezelési elıírások (idegenforgalom, üdülés, ökoturizmus, bemutatás,
oktatás, rekreáció)
A turizmus korlátozását nem javasoljuk, a tervezési terület természeti és
kultúrtörténeti értékeit tájékoztató táblával tanácsoljuk megoldani.
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