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Pályázati felhívás 
3. számú melléklete 

Birtoktest azonosító: DINPI 1/2013. 

 
Főbb speciális kezelési előírások 

 

Általános rendelkezések 
 

• A területet legeltetéssel kell hasznosítani, mely április 24. és október 31. között 

történhet. 

• Gyepfeltörés, melioráció, műtrágya és szerves trágya mesterséges 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, 

• Határjelek csak fából készülhetnek. 

 

 

Legeltetés 
• A legeltetést annak megkezdése előtt 5 nappal be kell jelenteni Igazgatóságunk 

munkatársainak. 

• A legeltetés időtartama április 24. és október 31. között tart. Rendkívüli esetben 

(természetvédelmi érdekből) előzetes írásbeli értesítés után a DINPI korlátozhatja a 

megadott időpontokat. A legeltetett állatok mennyiségét, legelőterületenként a DINPI 

meghatározhatja, illetve természetvédelmi érdekből egyéb hasznosítási korlátozásokat 

(pl. faj, fajta, időtartam korlátozás) is elrendelhet.  

• Téli legeltetés a DINPI-vel történt előzetes egyeztetés után kizárólag a 

természetvédelmi hatóság engedélyében foglaltak szerint végezhető. 

• A legeltethető állatfajok szarvasmarha, juh, ló, szamár, kecske. 

• Az optimális állatlétszám a legelő állateltartó képessége alapján nem haladhatja meg a 

0,5 állategység/hektár mértéket. 
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• A terület Natura 2000 státuszára való tekintettel, a jó természetvédelmi állapot 

fenntartásához a haszonbérlet megkezdésénél minimum 0,2 állategység/ha mértékkel 

szükséges a gazdálkodást megkezdeni, mely a bérleti időszak ötödik évére 0,5 

állategység/ha mértékig meg kell növelni. 

• A bérbe adott területen nyári ill. téli szállások, őrzésükhöz szükséges építmények nem 

alakíthatók ki, még ideiglenes jelleggel sem. 

• A legelő állatok őrzését, takarmányozását mezőgazdasági munkavégzéshez szükséges 

gépek tárolását csak a védett természeti értékek zavarása és veszélyeztetése nélkül 

lehet megvalósítani. 

• A jószágok kihajtási útvonalait, villanypásztorok, jószágállások, takarmánydepók 

helyét Igazgatóságunk munkatársaival előzetesen egyeztetni szükséges.  

• a legeltetett területen megtelepedő nitrofil, mérgező vagy szúrós gyomnövények, 

inváziós fajok elterjedését meg kell akadályozni. 

• A hasznosítás során pásztoroló vagy szakaszolt legeltetést kell alkalmazni. 

• A gyepekben található nádas foltok legeltetése tilos, a nádasokat ért taposási és rágási 

károkért a haszonbérlő kártérítési kötelezettséggel felel. 

• A tisztító kaszálás szeptember 1. után végezhető, a lekaszált anyagot 30 napon belül 

maradék nélkül el kell szállítani a területről. Kaszálás során csak tárcsás vagy alternáló 

kasza használható valamint vadriasztó lánc használata kötelező. 


