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Főbb speciális kezelési előírások 

Általános rendelkezések 

A gyepterületeken végezhető tevékenységekre vonatkozó általános használati korlátozások, 

tilalmak: 

o gyepfeltörés, melioráció, műtrágya és szerves trágya mesterséges kijuttatása tilos, 

o vegyszerhasználat – kivéve az inváziós növényfajok ellen szükségessé váló, a 

természetvédelmi hatóság által engedélyezett, indokolt mértékű, szakszerű védekezést 

– tilos, 

o felülvetés, öntözés, felszíni vizek elvezetése – kivéve amennyiben a belvíz közvetlenül 

lakóépületet vagy gazdasági épületet veszélyeztet – tilos, 

o gyepterületen trágyaszarvas kialakítása tilos, 

o gyep égetése – kivéve a természetvédelmi érdekből történő égetést – tilos, 

o a területhasználó köteles a területre kikerülő hulladékot saját költségén eltávolítani, 

o a mechanikai jellegű ápolási munkák (pl. tisztító kaszálás) térbeli és időbeni 

korlátozások alá esnek az érintett terület természeti értékei függvényében, 

o a gyepfelszín maradandó károsítása tilos, 

o a területhatárok megjelölése csak természetes anyagokból készült jelölő eszköz 

alkalmazásával történhet, 

o a gyepterület nem a szerződésben meghatározott hasznosítása szabálysértési eljárást 

von maga után, amennyiben nem minősül súlyosabb esetnek, 

o napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos, 

o a DINPI a gazdálkodóval közös bejáráson jelöli ki a használható utakat, 

o a szilárd burkolat nélküli utakon esős időben a közlekedést szüneteltetni kell. Az utak 

mellett a gyepeken a közlekedés szigorúan tilos, 

o az utat a használó köteles szükség szerint karbantartani (tárcsázás, hengerezés), 

o a közlekedést a DINPI természetvédelmi érdekből, a védett fajok nyugalma érdekében 

a kijelölt utakon is korlátozhatja. 

 

Kaszálással történő hasznosítás esetén: 
 

o kaszálás a természetvédelmi hatóság által kiadott engedély alapján történhet, 

o a területen évi egyszeri kaszálás végezhető, 

o a kaszálás a terület természeti értékeinek figyelembevételével július 01.-től kezdhető 

meg, ettől eltérni a DINPI-vel történt előzetes egyeztetés alapján van lehetőség, 

o a kaszálás tervezett időpontját a tervezett tevékenység megkezdése előtt legalább 5 

nappal be kell jelenteni a DINPI-nek, 

o bármilyen gépi művelet csak akkor végezhető, ha a talaj kellően száraz, keréknyomok 

nem képződnek, 

o kaszálásra tárcsás típusú kasza használható, mely munkaszélessége nem haladhatja 

meg a 2,7 métert, 

o a terület 10%-át kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni, azokon 

bármilyen műveletet a következő kaszálási idényben lehet végezni, 



o a kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott 

élő állatok zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni, a kaszálás során vadriasztó 

lánc használata kötelező, 

o előzetes terület-ellenőrzés során talált, fokozottan védett madarak fészkét azonnal be 

kell jelenteni az igazgatóságnak, a fészek körül a kaszálás mellőzésével pufferterületet 

kell biztosítani, 

o a csomós gyepszerkezet megőrzése érdekében megfelelő magasságú fűtarló 

visszahagyása kötelező, 

o a lekaszált, bebálázott szénát a bálázás utáni 30 napon belül el kell szállítani a 

területről, ideiglenes kazal ezen időponton túl nem létesíthető, 

o kaszálás után a sarjú legeltetése a DINPI-vel történt előzetes egyeztetés után 

folytatható. 

 


