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Pályázati felhívás 
3. számú melléklete 

Birtoktest azonosító: DINPI 2/2013. 

 
Főbb speciális kezelési előírások 

 
 
Dabas 0946/4b és 0946/11 hrsz.-ú területekre vonatkozó előírások: 
 
Általános rendelkezések 

• A területet elsődlegesen kaszálással kell hasznosítani. 
• Gyepfeltörés, melioráció, műtrágya kijuttatása tilos. 
• Vegyszerhasználat – kivéve az inváziós növényfajok ellen szükségessé váló, a 

természetvédelmi hatóság által engedélyezett, indokolt mértékű, szakszerű védekezést 
– tilos. 

• Felülvetés, öntözés, felszíni vizek elvezetése – kivéve amennyiben a belvíz 
közvetlenül lakóépületet vagy gazdasági épületet veszélyeztet – tilos. 

• Gyepterületen trágyaszarvas kialakítása tilos. 
• Gyep égetése – kivéve a természetvédelmi érdekből történő égetést – tilos. 
• A területhasználó köteles a területre kikerülő hulladékot saját költségén eltávolítani. 
• A mechanikai jellegű ápolási munkák (pl. tisztító kaszálás) térbeli és időbeni 

korlátozások alá esnek az érintett terület természeti értékei függvényében. 
• A gyepfelszín maradandó károsítása tilos. 
• A területeken minden illegális tevékenység (nem a szerződésben meghatározott 

hasznosítás, stb.) szabálysértési eljárást von maga után, amennyiben nem minősül 
súlyosabb esetnek. 

• A DINPI minden gazdálkodóval közös bejáráson jelöli ki a használható utakat. 
• A szilárd burkolat nélküli utakon esős időben a közlekedést szüneteltetni kell. Az utak 

mellett a gyepeken a közlekedés szigorúan tilos! 
• Az utat a használó köteles szükség szerint karbantartani (tárcsázás, hengerezés). 
• A közlekedést a DINPI természetvédelmi érdekből, a védett fajok nyugalma 

érdekében a kijelölt utakon is korlátozhatja. 
• Nedves időjárás, felázott talaj esetén a kaszálás, és bármilyen gépi munka tilos. 
• A gyepekhez csatlakozó nádasok és mélyebben fekvő berkes-zsombékos helyek 

kaszálása, tilos. 
• Fogasolás, gyepszellőztetés tilos. 
• Szénabetakarításnál a levágott növényi részeket 1 hónapon belül le kell hordani a 

gyepterületről. 
• Határjelek csak fából készülhetnek. 

 
Speciális rendelkezések 

• A kaszálást annak megkezdése előtt öt nappal be kell jelenteni a DINPI-nek. 
• A botanikailag és zoológiailag értékes területek kaszálásból való időleges, vagy 

végleges kivonását az Igazgatóság elrendelheti. 
• Minden kaszáláskor táblánként legalább 10, de legfeljebb 15% kaszálatlan területet 

kell hagyni, kaszálásonként eltérő területen. 
• Madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni. 
• Kaszálásnál vadriasztó lánc használata kötelező. 
• Az első kaszálás a teljes gyepterület kijelölt legfeljebb 50%-án július 31. után 

kezdhető, a második kaszálás csak szeptember 30. után végezhető. 
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• A csomós gyepszerkezet megőrzése érdekében megfelelő magasságú fűtarló 
visszahagyása kötelező. 

• Kaszálásra 2,7 métert meg nem haladó munkaszélességű kasza használható, 
elsősorban tárcsás típusú. 

• Kaszálás megkezdése előtt legalább 5 munkanappal írásban, elektronikus úton vagy 
telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni a DINPI-nek a kaszálás pontos helyét 
és tervezett kezdési időpontját. 

• Fokozottan védett, földön fészkelő madárfaj fészkének megtalálása esetén a 
betakarítást/kaszálást azonnal be kell fejezni és haladéktalanul értesíteni kell a DINPI 
kijelölt munkatársát. 

• Az állatvilág megóvása érdekében az éjszakai kaszálás szigorúan tilos. 
 

Dabas 080/4 hrsz.-ú területre vonatkozó előírások: 

Általános rendelkezések 
• A területhasználó köteles a területre kikerülő hulladékot saját költségén eltávolítani. 
• A területeken minden illegális tevékenység (nem a szerződésben meghatározott 

hasznosítás, stb.) szabálysértési eljárást von maga után, amennyiben nem minősül 
súlyosabb esetnek. 

• A DINPI minden gazdálkodóval közös bejáráson jelöli ki a használható pusztai utakat. 
• Az utat a használó köteles szükség szerint karbantartani (tárcsázás, hengerezés), 
• A közlekedést a DINPI természetvédelmi érdekből, a védett fajok nyugalma érdekében a 

kijelölt utakon is korlátozhatja. 
• Határjelek csak fából készülhetnek. 

 
Speciális rendelkezések 

• Természet- és környezetkímélő szántóföldi növény és takarmánytermesztés folytatható. 
• Nedves talajviszonyok mellett a talaj szerkezetét romboló, a talaj felszínét károsító

agrotechnikát, nehéz gépeket tilos használni. 
• Minimális munkaműveleti rendszert kell alkalmazni. Ennek alapvető feltétele az optimális 

időszakban és talajállapotban történő művelés. 
• Mélyítő szántás, meliorizáció nem végezhető. 
• A szántóval határos gyepekbe történő beszántás tilos. 
• Elsősorban a hagyományos, tájra, illetve tájegységre jellemző áru- és takarmánynövények,

-fajták és változatok termeszthetők, melyek nem igényelnek intenzív 
termesztéstechnológiát. 

• Génmódosított növény nem termeszthető. 
• Tápanyag utánpótlást, gazdálkodást elsősorban szerves trágya, illetve pillangósok vetésére, 

zöld tárgyázásra kell alapozni. 
• Növényvédelem: csak  un. "zöld" jelű növényvédő szerek alkalmazhatók. 
• A peszticidek kizárólag földi eszközökkel juttathatók ki. 
• Szintetikus növényvédő szerek használata csak indokolt esetben, illetve zárlati vagy 

vizsgálat köteles károsítók esetén, előzetes szemle alapján, egyedi hatósági engedéllyel 
lehetséges. 

• Betakarítás: kaszálás, aratás során kiszorító kezelést kell alkalmazni. 
• Kaszálás esetén vadriasztó lánc használata kötelező. 
• A területen termény depónia és szerves anyag csak előzetes egyeztetés követően helyezhető 

el. 
• Épület létesítése még ideiglenesen sem lehetséges. 
• Vadkár elhárítás esetén ideiglenes vadles a károsítás időszakára elhelyezhető. 



 3 

 

 
 


