2.3.1. A hasznosítás módja: legeltetés.
Az Apaj 0382/d és c alr. terület esetében az Igazgatóság művelési ág változtatást fog
kezdeményezni szántó művelési ágról legelő művelési ágra, ennek során AK érték változás
várható. A területekre a továbbiakban a legeltetés természetvédelmi kezelési előírásait kell
alkalmazni.
A legeltetés végzése az alábbi feltételekkel kötelezően végzendő. Az adott év
csapadékviszonyaitól és a legeltetés mértékétől függően, a KNPI-vel történt előzetes
egyeztetés alapján, jellemzően a gyepterület legfeljebb 50%-án tisztító kaszálást kell végezni.
Túzok dürgőhely május 15. előtt nem legeltethető. Túzok költőhely június 15. előtt nem
legeltethető, amely területeken kaszálás végezhető a kaszálásra vonatkozó előírások
betartásával. Túzok dürgőhelyen március 15. és június 30. között sem gyalogosan (kivéve a
május 15. után történő legeltetést), sem gépjárművel közlekedni nem lehet.
Legeltetési időszak: Minden gazdasági év április 24. és október 31. között történhet, de
legkorábban a felszíni vizek elhúzódását követően. Téli legeltetés a KNPI-vel történt előzetes
egyeztetés után, kizárólag a természetvédelmi hatóság engedélyében foglaltak szerint
végezhető.
A területen legeltethető állatfaj(ok): A gyepterületet jellemzően szarvasmarhával kell
legeltetni. Extenzív tartású húshasznú szarvasmarha, bivaly. A legeltetés legelőnyomással
valósítható meg. A legelőnyomás számítása során a hatályos agrár jogszabályok állategységre
vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
Legelőnyomás mértéke: 0,2 – 0,4 ÁE/ha a teljes legeltetési időszakra vonatkozóan. A
túllegeltetés tilos. Téli legeltetés a KNPI-vel történt előzetes egyeztetés után, kizárólag a
természetvédelmi hatóság engedélyében foglaltak szerint végezhető.
Éves legeltetési terv: Az adott naptári évre a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az adott
év április 24-ig adja ki az éves legeltetési tervet. Az éves legeltetési tervben a jelen
szerződésben nem szabályozott kisebb léptékű területhasználati előírások szerepelnek, így
különösen a legeltetett területek kisebb részekre (egységekre) osztása, a legeltetési egységek
legeltetésének sorrendje.
Legeltetés módja: A területen villanypásztorral és/vagy pásztoroló módon szabad legeltetni.
Villanypásztor kizárólag a KNPI-vel történt előzetes egyeztetés alapján alkalmazható. Egy
legeltetési egységben egy időben legfeljebb két terelőkutya tartható. A terelési/legeltetési időn
kívül a kutyákat megkötve, vagy elzárva kell tartani. A legelő állatok huzamosabb ideig
történő összeterelése (összekutyáztatás), illetve az állatok együttes nagy sebességű (futásban
történő) hajtása tilos.
Fix illetve mobil egységekből és szakaszokból álló villanypásztor létesítésére csak az éves
legeltetési tervben meghatározott módon és időben van
lehetőség. A mobil berendezés elbontását az adott egységben a legeltetés befejezését követő
egy héten belül el kell végezni.
Gulyaállás, kút: A területen gulyaállás nincs, valamint új gulyaállás és gulyakút nem
alakítható ki!!! A birtoktesteken belül a legelő állatok számára nyári, illetve téli szállások,

szérűskertek, illetve az őrzésükhöz szükséges építmények (beleértve a mobil létesítményeket
is) nem alakíthatók ki, még „kivett” művelési ágú területen, akár ideiglenes jelleggel sem. A
legelő állatok őrzését, takarmányozását, illetve a mezőgazdasági munkavégzéshez szükséges
munkagépek tárolást a birtoktesteken kívül elhelyezett létesítményeken (pl. állattartó telep), a
védett természeti értékek (kiemelten a túzok) zavarása és veszélyeztetése nélkül lehet
megvalósítani.
Kaszálás: Túzok költőhely június 15. előtt nem legeltethető, amely területeken kaszálás
végezhető a kaszálásra vonatkozó előírások betartásával. Legkorábban 1 hónappal a kaszálást
követően, a KNPI-vel történt előzetes egyeztetés után a felnövekvő sarjú legeltethető, de téli
legeltetés nem megengedett. Évente 1 kaszálás megengedett június 15. után, ami túzok dürgőés költőhelyen legkorábban július 15. után kezdhető meg. A gyepterület 10%-át kaszálatlanul
kell hagyni. A kaszálást megelőzően a kaszálón sem gyalogosan, sem gépjárművel közlekedni
nem lehet.
Közlekedés a területen: A területen gépjárművel és más szállítójárművel közlekedni (oda
behajtani, vagy azon áthaladni) tilos. Amennyiben valamilyen, egyéb módon elháríthatatlan
ok miatt a területre való behajtástól nem lehet eltekinteni, haszonbérbe vevő köteles erről a
területileg illetékes természetvédelmi őrt – lehetőleg a behajtást megelőzően – tájékoztatni.
Trágya elszállítása, a terület tápanyag utánpótlásának biztosítása: Tápanyag utánpótlás
csak az állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya vagy műtrágya kiszórása tilos. A
gulyaállásokon felhalmozódó trágyát haszonbérbe vevő köteles legalább évente elszállítani,
az ide vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.
A gyepterület öntözése, a felszíni vizek elvezetése: A gyepterület öntözése, a felszíni vizek
elvezetése, valamint a természetes vízmozgások akadályozása tilos.
Tisztító kaszálás: Amennyiben a legelő terület fűhozama nagyobb a vártnál és
természetvédelmi érdekeket nem sért, úgy a haszonbérbe vevő tisztító kaszálást kell végeznie
szeptember 1. után a területileg illetékes természetvédelmi őrrel történt előzetes egyeztetés
alapján, helyszíni jegyzőkönyvben rögzített feltételek szerint. A tisztító kaszáláshoz dob
(kemper) kasza nem használható. A tisztítókaszálás során minimum 10 cm tarlómagasságot
kell biztosítani. Kaszálás során törekedni kell az alternáló kaszák használatára, dobkasza nem
alkalmazható. Kaszálás során vadriasztó lánc használata, valamint madárbarát kaszálási mód
alkalmazása (tarlómagasság, sebesség, kaszálás módja- és üteme, stb.), amelyet a KNPI-vel
előzetesen egyeztetni kell - kötelező. Napnyugtától napkeltéig gépi munkavégzés nem
megengedett.
A terület határainak betartása: A terület pontos természetbeni határai a haszonbérbe vevő
és a területileg illetékes természetvédelmi őr által végzett közös területbejárás során kerülnek
bemutatásra. A bejárás tényét a területileg illetékes természetvédelmi őr helyszíni
jegyzőkönyvben rögzíti Haszonbérbe vevő kötelessége az állatállományához tartozó
egyedeket a terület határain belül tartani. Haszonbérbe vevő kötetes a területileg illetékes
természetvédelmi őrt azonnal értesíteni, amennyiben az állatok a terület határain kívül
kerülnek (akár a haszonbérbe vevő szándékából, akár véletlenül). Az éves ki- és
behajtásoknál, valamint az évközi áthajtásoknál másik gulya legelőterületét igénybe venni
tilos.
Inváziós fás- és nem fásszárú és nem inváziós fásszárú fajok irtása: Haszonbérbe vevő
köteles a területen felsarjadó nem invazív fásszárúakat a november 1. - február 28. közötti

időszakban, mechanikus módszereket alkalmazva kiirtani. A nem invazív fásszárú növények
irtását megelőzően helyszíni bejárást kell tartani a területileg illetékes természetvédelmi őrrel,
a bejárás tényét és a megállapításokat a természetvédelmi őr jegyzőkönyvben rögzíti. Az
invazív fásszárúakat augusztus 1. - szeptember 30. között kell kiirtani, melyek irtása során a
kivágott egyedek metszlapjára sarjadzást gátló a fásszárú gyökérzetét elpusztító vegyszert kell
kennie. Az invazív lágyszárúak közül a selyemkórót május 20. - június 20. között, az amerikai
aranyvessző fajokat július 1.-15. között kell egyedileg kezelnie a haszonbérbe adó képviselője
által megadott módon.
Engedélyek beszerzése: A legeltetés megkezdése előtt a területileg illetékes
természetvédelmi hatóságtól a legeltetésre vonatkozó engedélyt, valamint vegyszerhasználat
esetén a vegyszert, és a vegyszerezéshez szükséges engedélyt a haszonbérbe vevő saját
költségén köteles beszerezni.
Bejelentési kötelezettségek: Haszonbérbe vevő köteles a területileg illetékes
természetvédelmi őrrel a tevékenység megkezdése előtt előzetesen egyeztetni a
területhasználatban bekövetkező jelentős változások előtt. A területhasználatban bekövetkező
jelentős változásnak minősül különösen az éves legeltetés megkezdése (kihajtás), a legelési
egységek közötti váltás, a tisztító kaszálás és a legeltetés befejezése (behajtás). A bejelentés
tényét a területileg illetékes természetvédelmi őr helyszíni jegyzőkönyvben rögzíti.
A nádas művelési ágú területen csapadékos időjárás esetén feljövő nád vágására a
haszonbérleti szerződésben foglaltak nem jogosítják fel a haszonbérlőt. Nádaratás csak külön
igazgatósághoz történő bejelentés és annak engedélyével történhet külön díjfizetés
meghatározásával.
A nádas művelési ágú területekre MVH által biztosított támogatásra kaszálóként vagy
legelőként történő hasznosítással nem pályázhat.
A gazdálkodási tevékenység ökológiai jellegére vonatkozó előírások:
A Haszonbérbe vevő kötelezi magát, hogy az ökológiai termelésről és az ökológiai
termékek címkézéséről és a 2092/91/RGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
834/2007/EK rendeletet maradéktalanul betartja, továbbá legkésőbb a birtokba lépés
időpontjáig a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási
követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és
ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V.14.) VM rendelet. 10. § (4) bekezdés
szerinti tanúsítási szerződést megkötötte.
A területeken kizárólag ökológiai gazdálkodás folytatható már a bérleti időszak
kezdetétől. Az ökológiai gazdálkodásba tartozó területek státuszának megőrzése kötelező.

