KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.
levélcím: 6001 Kecskemét, Pf: 186.

tel.: 76/482-611, fax: 76/481-074, e-mail: mailknp@knp.hu

Pályázati felhívás
Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2015. augusztus 11.
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) nyilvános pályázatot hirdet Kunszentmiklós településhez tartozó földterületek haszonbérbe adására.
A jelen okirattal meghirdetett pályázati felhívások birtoktestenként külön-külön felhívásnak
tekintendők. A pályázó birtoktestenként adhatja be pályázatát oly módon, hogy egy birtoktest tekintetében egy pályázó által csak egy pályázat kerülhet benyújtásra. Minden birtoktest
külön pályázati azonosítóval és birtoktest-azonosítóval rendelkezik. Egy birtoktest egy pályázati egységnek minősül.
1. A pályázati felhívást kiíró megnevezése és székhelye:
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.
2. A megkötendő szerződés típusa:
Haszonbérleti szerződés
3. A haszonbérleti pályázati eljárásban pályázóként részt vevők köre:
A KNPI felhívja a figyelmet arra, hogy a Rendelet 26. § (2) bekezdése alapján az eljárás
tárgyát képező földrészlet(ek) haszonbérbe adására irányuló pályázati eljárásban pályázóként az a természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet vehet részt, aki a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) alapján földhasználati jogosultságot szerezhet.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:498. § alapján kötött szerződéssel létrejött polgári jogi társaság keretében pályázók esetében a gazdálkodók együttesen is tehetnek ajánlatot, ehhez megfelelő jogi keretek között egymás közötti
viszonyukat az együttes ajánlat benyújtása előtt rögzíteniük kell. A pályázati feltételek teljesítését minden pályázó tekintetében egyenként bírálja el a KNPI, és a pályázat elnyerése
esetén minden pályázóval külön történik a szerződéskötés. A közös ajánlattételre vonatkozó
szabályokat a Pályázati Kiírás 3. melléklete tartalmazza.
Pályázni csak a pályázati azonosítóval ellátott földrészletek összességét alkotó birtoktestre
lehet, az annak megbontásával tett ajánlat érvénytelen.
A pályázatok tartalmi és formai megfelelőségét, hiánytalanságát a KNPI a pályázatok nyilvános bontásakor nem köteles ellenőrizni. A hiánypótlás lehetőségét a KNPI jelen eljárásban a következő módon biztosítja: a pályázatok nyilvános bontásakor személyesen jelenlévő
pályázó pótolhatja a pályázatok tételes ellenőrzése nélkül is egyértelműen azonosítható for-

mai hiányosságokat, illetve pótolhat esetlegesen hiányzó okiratot. További hiánypótlásra a
KNPI nem biztosít lehetőséget.
4. A földrészletek adatai (település, helyrajzi szám, alrészlet, művelési ág, területnagyság, tulajdoni illetőség), pályázati azonosító számok pályázati felhívásonként:
I. számú pályázati egység pályázati felhívása (pályázati azonosító: 2456/2015, birtoktest-azonosító: I/2-24)
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Haszonbérleti díj összesen: 273.538,- Forint/év
A haszonbérleti jogviszony időtartama: 2015. szeptember 29. – 2024. augusztus 31.
5. a megkötendő szerződés tárgyát képező tulajdoni illetőség:
A Magyar Állam tulajdonában és a KNPI vagyonkezelésében levő területnagyságot, valamint annak tulajdoni hányadát a jelen Pályázati Felhívás 4. pontjában foglalt táblázatok tartalmazzák.
6. a regisztráció helye, módja, határideje:
A regisztráció helye: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u.
19.).
A regisztráció módja személyesen, vagy meghatalmazott útján csak közjegyző által közokiratba foglalt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazással térítés ellenében lehet a
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságon (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) keddi munkanapokon 8-12 óra között. Kapcsolattartó: Hollósi Aranka.
Pályázati felhívásonként (birtoktestenként) pályázati csomag készül, mely tartalmazza a
pályázati kiírást, illetve mellékleteit.
Pályázatot érvényesen csak az nyújthat be, aki az adott pályázati felhívás (adott birtoktest)
tekintetében regisztrált, és a regisztrációs díjat megfizette.
A pályázaton regisztrálni a pályázat beadási határidejét megelőző 15 naptári napig lehetséges. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, a regisztrációra rendelkezésre álló határidő utolsó napja a munkaszüneti napot követő első munkanap.
A pályázó a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig módosíthatja, vagy viszszavonhatja a pályázatát. A regisztráció határideje: 2015. szeptember 10. nap 12.00 óra.
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7. a regisztrációs díj összege, a rendelkezésre bocsátásának határideje és módja:
A jelen eljárás esetében [a Rendelet 9. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével] a
regisztrációs díj összege pályázati csomagonként 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint + 27
% áfa, azaz összesen 50.800,- Ft.
A polgári jogi társaság keretében pályázatot benyújtó magánszemélyek egyenként, önállóan
kötelesek megfizetni a regisztrációs díjat az előzőekben foglaltak szerint.
A pályázó a regisztrációs díj összegét a Magyar Államkincstárnál vezetett 1002500401743630-00000000 számú számlára köteles csekken megfizetni, a közleményben a pályázati azonosító számot fel kell tüntetni.
Legkésőbb a regisztráció határidejének lejártáig igazolni szükséges a regisztrációs díj megfizetését. A regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylatnak tartalmaznia kell a befizetés
jogcímét és a pályázat azonosítószámát. A regisztráció során a pályázó megadhatja azt a
bankszámlaszámot, amelyre a Pályázati Felhívás visszavonása esetén a regisztrációs díj öszszegének visszafizetését kéri. Bankszámlaszám hiányában a regisztráció során megadott
címre (lakóhely, székhely) postai úton történik a visszafizetés.
8. a pályázati kiírás rendelkezésre bocsátásának határideje és módja:
A KNPI képviseletében eljáró személy a pályázati kiírást, útmutatót - a regisztrációt és a
titoktartási nyilatkozat aláírását követően -, papíralapú formában (a Pályázati Kiírás 8.
mellékletét képező gazdálkodási terv a KNPI honlapjáról elektronikusan letölthető) a regisztráció alkalmával átadással bocsátja a pályázó rendelkezésére a pályázati határidő végéig.
9. a pályázat benyújtásának helye, módja és határideje:
9.1. a pályázat benyújtásának helye: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.)
9.2. a pályázat benyújtásának módja: A pályázó a pályázatát zárt borítékban, 2 (két) példányban - ebből egy példányt minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással, természetes
személyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva - köteles a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben, a megadott helyen, az adott pályázati azonosítószám feltüntetésével személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtani, feltüntetve továbbá azt a figyelmeztetést, hogy „Tilos felbontani 2015. szeptember 28. 9:00 óra előtt”.
Az eredeti pályázati példány fedőlapját az „Eredeti” megjelöléssel szükséges ellátni.
A fentiektől való eltérés a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
A pályázatokat a fentieken túl, folyamatos oldalszámozással és a pályázó oldalankénti aláírásával ellátva, összetűzve vagy összefűzve köteles benyújtani a pályázó.
A folyamatos oldalszámozás, valamint az összetűzés vagy az összefűzés hiánya nem teszi
érvénytelenné a pályázatot, de az abból eredő vita esetén a KNPI a pályázat tartalmáért nem
vállal felelősséget.
A pályázó meghatalmazottja köteles közokirattal vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak terjedelmét.
A közzétett Pályázati Felhívás alapján megindult eljárásban a pályázó csak egy pályázatot
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nyújthat be.
9.3. a pályázat benyújtásának határideje: A pályázat benyújtására nyitva álló határidő
utolsó napja: 2015. szeptember 25. 9.00 óra.
A Pályázati Felhívást tartalmazó hirdetmény a földrészlet fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelyén lévő hirdetőtáblán való kifüggesztés napjától számított 45. nap 9.00 óra.
Felhívjuk a pályázaton résztvevők figyelmét, hogy az alábbiakban részletezett dokumentumok a benyújtott pályázat részét kell, hogy képezzék. Az alábbiakban részletezett bármely
dokumentum hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
- Pályázati Adatlap (Pályázati Kiírás 3. melléklete)
- Gazdálkodási terv (Pályázati Kiírás 8. melléklete)
- Nyilatkozat a pályázaton történő részvétel érvényességi feltételeinek történő megfelelőségéről és az azokat alátámasztó igazolások (Pályázati Kiírás 6. melléklete)
- A pályázó státuszára vonatkozó kiegészítő nyilatkozat (Pályázati Kiírás 7. melléklete)
- A pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy amennyiben a pályázatát a KNPI nyertessé nyilvánítja, a haszonbérleti jogot a pályázati felhívásban
közzétett birtoktestnek csak egy részére is elnyerheti. (100 ha feletti birtoktest esetén)
A pályázó a KNPI külön felhívására, a megjelölt határidőig köteles a pályázatában foglaltakat igazolni.
10. az ajánlati kötöttség határideje, és az annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó előírások:
10.1. Az ajánlati kötöttség határideje:
A Rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtási határidejének lejártától számított legalább 90. nap.
A Haszonbérbe adó ajánlati kötöttségének határidejébe nem számít bele a valamely szerv
(Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vagy nyomozó hatóság) olyan, a
haszonbérleti pályázati eljárásával kapcsolatos vizsgálatának időtartama, amely a haszonbérleti szerződés megkötését átmenetileg akadályozza.
A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor a pályázatok benyújtására nyitva álló
határidő lejárt.
A KNPI felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a pályázatában foglaltakhoz kötve van,
kivéve ha a KNPI ezen időtartam alatt a nyertes pályázóval szerződést köt, a Pályázati Felhívást visszavonja vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti.
10.2. Az ajánlati kötöttség meghosszabbítása:
A KNPI külön felhívása alapján a pályázó köteles az ajánlati kötöttségének időtartamát
meghosszabbítani úgy, hogy az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát - az eredeti ajánlati
kötöttség időtartama alatt - megküldi a KNPI részére. A KNPI az ajánlati kötöttség meghosszabbítására - indokolás megadásával - posta, fax, illetve elektronikus levél útján hívja
fel az ügyfelet. Amennyiben a pályázó a KNPI felhívásának ellenére nem hosszabbítja meg
benyújtott pályázatával kapcsolatosan az ajánlati kötöttség időtartamát – a KNPI által meghatározottak szerint -, úgy a pályázó ajánlata érvénytelennek minősül.
11. a pályázat érvényességének feltételei:
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11.1. A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó által:
a) vállalt szolgáltatásokat és kötelezettségeket;
b) ajánlott ellenszolgáltatást.
11.2. A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy:
a) a Pályázati Felhívásban és Kiírásban foglalt feltételeket elfogadja;
b) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési
eljárás alatt;
c) tevékenységét nem függesztette fel vagy nem függesztették fel;
d) nincs az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja szerinti, 60
napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, helyiadó-tartozása;
e) hamis adat szolgáltatása miatt nem zárták ki állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásból;
f) a birtokba lépés időpontjában nem lépi túl Földforgalmi tv.-ben meghatározott birtokmaximumot, továbbá 1200 hektárnál nagyobb területet sem a Magyar Államtól, sem mástól
nem bérel és/vagy nem tulajdonol; a pályázó által különböző jogcímeken használt (saját
tulajdon, haszonbérlet, szívességi földhasználat stb.) földrészletek összeszámításánál figyelembe kell venni a Ptk. 4:96. § (1) bekezdése szerinti egyenesági rokonok, valamint különböző gazdasági érdekeltségek földhasználatát, földtulajdonát is;
g) a haszonbérleti díj meghatározott éves mértékét, valamint a haszonbérleti szerződés tervezetben a haszonbérleti díjra vonatkozó rendelkezéseket elfogadja;
h) a pályázó bejelentett lakóhelye, székhelye azon a településen van, amelynek közigazgatási területén a haszonbérlet tárgyát képező föld fekszik, illetve bejelentett lakóhelye, székhelye olyan településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld
fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt
magánúton legfeljebb 20 km távolságra van;
i) a Földforgalmi tv. alapján természetes személy esetén földművesnek, gazdálkodó szervezet esetében nyilvántartásba vett tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül;
j) a pályázaton részt vevő jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot
a pályázati kiírás közzététele előtt alapították.
A KNPI felhívja a pályázók figyelmét, hogy a fenti nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a jelen Pályázati Kiírásban foglaltak szerint kell a pályázatához csatolnia.
A pályázó az eredeti mellett a kiállító hatóság által hitelesített másolati dokumentumot
is csatolhat pályázatához.
A 11.1. és 11.2. pontban meghatározott bármely feltétel vagy nyilatkozat hiánya szerződéskötést kizáró ok, ezért a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
11.3. A Rendelet 14. §-a és 43/D. § (7) bekezdése alapján érvénytelen a pályázat, ha:
a) nem felel meg a Pályázati Felhívásban és Kiírásban foglaltaknak;
b) nem tartalmazza a Rendelet 11. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat;
c) a pályázó a pályázatát egy másik pályázathoz kötötte;
d) a pályázó a pályázat szerinti szerződés megkötésére jogszabály alapján nem jogosult;
e) a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak;
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f) a pályázóval szemben a pályáztatási eljárás alatt az NFA tv. 19. § (1) bekezdésében meghatározott eljárás indult vagy döntés született;
g) a pályázóval szemben a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet hasznosításával kapcsolatos jogsértő magatartása miatt a pályázat meghirdetését megelőző két évben jogerős hatósági elmarasztaló, illetve bírságot kiszabó jogerős döntés született;
h) a KNPI-vel szemben 120 napot meghaladó lejárt tartozása van a pályázónak vagy
egyenesági rokonának, házastársának, illetve élettársának vagy annak a gazdasági társaságnak, amelyben a pályázó vagy egyenesági rokona, házastársa, illetve élettársa többségi befolyással rendelkezik;
i) ha a pályázati eljárás kezdő napját megelőző 3 éven belül a pályázóval szemben természetvédelmi bírság került kiszabásra;
j) ha a pályázati eljárás kezdő napját megelőző 3 éven belül a pályázó felelőssége természetvédelmi szabálysértési eljárásban jogerősen megállapításra került;
k) ha a pályázati eljárás kezdő napját megelőző 7 éven belül a pályázónak természetkárosítás bűntette miatti büntetőjogi felelősségét jogerős ítélet megállapította;
l) ha a pályázóval szemben megállapításra kerül a Földforgalmi tv.-ben foglalt szerzési korlátok megsértése.
11.4. Az NFA tv. 19. § (3) bekezdésének rendelkezései szerint a KNPI a fentieken túli kizárási okokat is meghatározhat a szerződéskötésre vonatkozóan. Ennek megfelelően nem köthető érvényes szerződés a nyertes pályázóval, ha
a) a pályázó a Pályázati Kiírás 11.2. pont f) alpontjában meghatározott területi korlátot a
birtokba lépés időpontjában túllépi,
b) a pályázó bejelentett lakóhelye, székhelye nem azon a településen van, amelynek közigazgatási területén a haszonbérlet tárgyát képező föld fekszik, illetve akinek bejelentett
lakóhelye, székhelye nem olyan településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy
közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van,
c) a pályázónak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja szerinti,
60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, helyiadó-tartozása van.
A KNPI érvénytelennek nyilváníthatja a pályázatot, ha pályázó vagy az érdekkörébe tartozó
más személy a Rendelet 12. §-ában foglalt titoktartási kötelezettségét megsértette.
Ebben az esetben csak az adott pályázat válik érvénytelenné, nem pedig a teljes pályázati
eljárás.
Az érvénytelen vagy érvénytelennek nyilvánított pályázatot benyújtó pályázó a pályázati eljárásban, illetve annak további szakaszában nem vehet részt. Erről - az érvénytelenség okának megjelölésével – a KNPI írásban értesíti a pályázót.
12. az előhaszonbérleti jog gyakorlásának módja:
Az NFA tv. 18. § (1a) bekezdése alapján föld vagy tanya haszonbérbe adása során a jogszabály alapján fennálló elő-haszonbérleti jog nem gyakorolható.
13. a minimális ellenszolgáltatást, amelynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető:
Az ajánlattevő kizárólag 1250,- Ft/AK/év mértékű éves haszonbérleti díjra tehet ajánlatot.
A KNPI tájékoztatja a pályázókat, hogy a művelés alól kivett művelési ágú földrészletek
esetén a környező, a kivett terület valós használatával megegyező művelési ágú ingatlanok
AK értékének átlaga alapján számított értéket kell figyelembe venni.
Az ajánlattevő az itt rögzített díj mértékét, valamint a Pályázati Kiírás mellékletét képező
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haszonbérleti szerződés tervezet haszonbérleti díjra vonatkozó rendelkezéseit elfogadja.
A KNPI felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a fentiekben rögzítettől eltérő mértékű
díjra nem tehet ajánlatot. Az a pályázat, amely a fentiekben rögzítetteknél kedvezőtlenebb
ellenszolgáltatás megajánlását tartalmazza, érvénytelennek minősül.
14. az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó előírások:
Nyertes pályázó a Pályázati Kiírás 1. mellékletében meghatározott földterület után a haszonbérlet gyakorlásáért éves díjat köteles fizetni.
A haszonbérlet gyakorlásáért fizetendő éves díj gazdasági évre vonatkozik. A haszonbérleti
díj összegét Haszonbérlő köteles minden év augusztus 31. napjáig megfizetni a KNPI által
kiadott számla ellenében.
A további években a KNPI felülvizsgálja a haszonbérleti díj mértékét és azt a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett inflációs ráta mértékével egyoldalúan megemeli. A megemelt
haszonbérleti díj mértékét - legkésőbb a számla kiküldésével egyidejűleg - írásban közli
Haszonbérlővel.
15. A KNPI fenntartja azon joga fenntartásának rögzítését, hogy
a) a pályázati felhívást a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt visszavonhatja,
b) a pályázati eljárást a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes
szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet e rendeletben meghatározott esetekben eredménytelennek nyilvánítsa,
c) a nyertes pályázó visszalépése esetén vagy a 23. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezése esetén a pályázati eljárás eredménye szerint a soron következő helyezettel szerződést kössön,
d) kétévente felülvizsgálja a szerződésben meghatározott haszonbérleti díjat és a felülvizsgálat eredményeként, valamint a piaci érték figyelembevételével a haszonbérleti díj összegének megváltozása miatt a szerződés módosítását kezdeményezheti. Ha a szerződés fennállása alatt a díj felülvizsgált összegében a felek az újólag megállapított haszonbérleti díj haszonbérlő általi értesítésének kézhezvételétől harminc napon belül nem tudnak megállapodni az NPI a haszonbérleti szerződést felmondhatja 6 hónapos felmondási idővel, tárgyi gazdasági év végére (augusztus 31.).
16. A KNPI az Nfatv. 19. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással a pályázók számára előírja, hogy a pályázónak a pályázata benyújtásáig nyilatkoznia kell arról, hogy
a szerződés létrejöttével nem lépi túl a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott birtokmaximumot. Fentiek igazolására a pályázó nyilatkozatához köteles csatolni a földhasználati összesítő eredeti vagy hitelesített másolati
példányát.
17. A haszonbérelt termőföldeket tilos alhaszonbérletbe adni, vagy más használatába tovább
adni.
18. A pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek a pályázat eredményességétől függetlenül a pályázót terhelik.
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19. A haszonbérleti pályázattal kapcsolatos további információ írásban kérhető
kpz@kpz.hu e-mail címen.
Kecskemét, 2015. augusztus 11.

Tisztelettel:

Ugró Sándor
igazgató
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2.3.1. A hasznosítás módja: legeltetés.
A birtoktesten részben túzok dürgő- és részben túzok költőhely található. Túzok dürgőhely
május 15. előtt nem legeltethető. Túzok költőhely június 15. előtt nem legeltethető. 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): extenzív tartású húshasznú szarvasmarha, juh, ló,
szamár, kecske. 15 hektáronként legfeljebb 1 kecske legeltethető. A legeltetés
legelőnyomással valósítható meg. A legelőnyomás számítása során a hatályos agrár
jogszabályok állategységre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
Legelőnyomás mértéke: 0,2 – 0,5 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: Villanypásztor nem 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.
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, illetve az
őrzésükhöz szükséges építmények (beleértve a mobil létesítményeket is) nem alakíthatók ki,
még „kivett” művelési ágú területen sem, még 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.
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 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 hasznosítás módja: kaszálás.
Túzok dürgőhely május 15. előtt nem legeltethető. Túzok költőhely június 15. előtt nem
legeltethető, amely területeken kaszálás végezhető a kaszálásra vonatkozó előírások
betartásával.

Évente 1 kaszálás megengedett június 15. után, ami túzok dürgő- és költőhelyen legkorábban
július 15. után kezdhető meg.
A kaszálást megelőzően a kaszálón sem gyalogosan, sem gépjárművel közlekedni nem lehet.
A kaszálás megkezdését megelőzően haszonbérbe vevő a területileg illetékes
természetvédelmi őrrel köteles egyeztetni a kaszálás időpontjára és mozaik hagyásfolt
kihagyás nagyságának meghatározására való tekintettel, az egyeztetés eredményét helyszíni
jegyzőkönyvben rögzítik.
Túzok költőhelyeket elsődlegesen kaszálással kell hasznosítani
A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább 5
nappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti NP Igazgatóságnál.
Egy gazdasági évben kizárólag egyszeri kaszálás végezhető, az alábbiak szerint:
Fűtarló minimális magassága: 10 cm.
Hagyásfoltok, a kaszálás rendje: a kaszálást megelőzően felvett helyszíni jegyzőkönyvben
rögzítettek szerint, a hagyásfoltok minimális kiterjedése a terület 10%-a. Tilos a bekerítő
kaszálás.
Használható kaszatípus: Dob (kemper) kasza használata tilos. A kaszálás alternáló vagy
tárcsás fűkaszával végezhető. Vadriasztó lánc használata kötelező.
Kaszálás kezdő időpontja: minden gazdasági évben a felszíni vizek elhúzódását követően,
de legkorábban július 15-ét követően, legkésőbb szeptember 30.-áig végezhető. Amennyiben
a kaszálandó területen fokozottan védett madárfaj nem fészkel, illetve más kiemelt
természetvédelmi érdeket nem sért, úgy a kaszálás kezdő időpontja legfeljebb május 15-ig
előre hozható. Ebben az esetben a július 15-éhez képest minden hétnyi előrehozatalnál az
eredeti 10%-nál további 10-10%-kal több hagyásterületet kell biztosítani (az eredeti 10%-hoz
hozzáadódva), legfeljebb 50% hagyásterületig. Július 15. előtt kaszálás kizárólag a területileg
illetékes természetvédelmi őrrel előzetesen felvett helyszíni jegyzőkönyvben rögzített
feltételek szerint végezhető. Ennek megfelelően a kaszálatlanul hagyandó terület mértéke:
Munkavégzés ideje: Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos, beleértve a
rendsodrózást, bálázást és a szállítást is. Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást
követő 30 napon túl tilos.
A bálák kiszállításának határideje: a bálázást követő két héten belül.
Sarjúlegeltetés: A kaszálást követően a felnövekvő sarjú legeltethető, de téli legeltetés nem
megengedett.
Inváziós fajok irtása: Haszonbérbe vevő köteles a területen felsarjadó nem invazív
fásszárúakat a november 1. - február 28. közötti időszakban kiirtani. 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 ecsetelve kezelnie a haszonbérbe adó
képviselője által megadott módon.

Közlekedés a területen: A területen a kaszálás, rendsodrás, bálázás és bálaszállítás
kivételével az ezt a célt szolgáló gépeken kívül más 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.
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 a kaszálás megkezdése, az inváziós növényfajok
irtásának megkezdése és a sarjúlegeltetés megkezdése. A bejelentés tényét a területileg
illetékes természetvédelmi őr helyszíni jegyzőkönyvben rögzíti.
A terület hasznosítási módja: szántó
A 10 hektárnál nagyobb szántóterületeket 10 hektárnál nem nagyobb egységekre kell bontani,
amelyeken eltérő növénykultúrákat kell termeszteni. A szomszédos helyrajzi számú
ingatlanok egyben nem művelhetők, helyrajzi számonként eltérő növénykultúrákat kell
termeszteni.
Termeszthető növénykultúrák: ugar, lucerna (vagy egyéb évelő szálas pillangós
takarmánynövény), őszi takarmányborsó, őszi gabonafélék (kivéve árpa), zab, repce.. A
gabona betakarítását a szerződés lejáratáig köteles elvégezni. Az ugaroltatott területek aránya
a bérleti időszak alatt legalább 20% kell legyen. A bérleti időszakra vonatkozó vetéstervet a
KNPI-vel előzetesen egyeztetni kell, különös tekintettel az ugar kialakításának módjára,
helyszínére és kezelésére.
A birtoktesteken belül túzok dürgőhelyen március 15. és július 1. között, túzok költőhelyen
április 15. és július 1. között agrotechnikai- és növényvédelmi munka (beleértve a vetést,
trágyázást, vegyszerezést), illetve betakarítás nem végezhető. Július 1. és július 15. között
túzok dürgő- és költőhelyen gépi munkavégzés a KNPI-vel való előzetes egyeztetés alapján
történhet. A szántóterületeken március 1. után és július 1. előtt legeltetést folytatni tilos.
Vegyszerhasználat előzetes egyeztetéssel, vegyszerezéshez szükséges engedéllyel történhet.
Légi növényvédelem nem megengedett.
Belvíz elvezetése tilos, az ebből eredő károkért a KNPI-t felelősség nem terheli.
A haszonbérleti idő lejáratával a terület természetvédelmi kezelését a védettségi indokok
alapján, továbbá a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX tv. 5§ (1) bekezdése szerinti
hasznosítási kötelezettség teljesítése érdekében el kell végezni.
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. A

szántóterületen április 15. és július 1. között gyalogosan, vagy gépjárművel közlekedni tilos,
július 1. és július 15. között a KNPI-vel történő előzetes egyeztetést követően lehetséges.
Engedélyek beszerzése: A vegyszerhasználat esetén a vegyszert, és a vegyszerezéshez
szükséges engedélyt a haszonbérbevevő 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 bejelentés tényét a területileg
illetékes természetvédelmi őr helyszíni jegyzőkönyvben rögzíti.

