
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő gyep 

területek gazdasági hasznosításának természetvédelmi szabályzata 
 

Hatályos 2010.11.15-től 

 

 

1./ A gyep hasznosításának feltételei: 

 

1.1. Gyepterület hasznosításához a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi 

és vízügyi felügyelőség külön engedélye (továbbiakban: hatósági engedély), 

valamint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: HNPI) előzetes 

vagyonkezelői hozzájárulása szükséges. 

 

1.2. A természet védelméről szóló 1996.évi LIII. törvény értelmében a legeltetés és a 

kaszálás engedélyköteles tevékenység, a HNPI saját vagyonkezelésű területein a 

hatósági engedélyezésben a HNPI jár el. 

 

1.3. Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, ló, szamár, bivaly illetve a HNPI 

természtvédelmi- és vagyonkezelői hozzájárulásával kecske legeltethető. 

 

1.4. Védett területen illetve a HNPI vagyonkezelésében lévő területeken a vízi szárnyas 

(lúd, kacsa) egyedi elbírálás alapján vagyonkezelői hozzájárulással tartható. Sertést a 

HNPI hozzájárulásával természetvédelmi kezelési céllal, karámban, zárt területen lehet 

tartani. Ebet és házi macskát a területre kivinni tilos, kivételt képeznek ez alól az 

őrzésre illetve terelésre használt őrző- és pásztorebek. A pásztorebeket nyakörvvel kell 

ellátni. Az őrző- és pásztorebek nem kerülhetnek ki a pásztor irányítása, felügyelete 

alól. Behajtáskor az ebeket (az esetleges szaporulatukkal együtt) el kell távolítani a 

területről. 

 

1.5. A kihajtás irányadó időpontja április 1. a beterelésé november 30. Természetvédelmi 

szempontból, valamint az időjárási és az útviszonyoktól függően a HNPI 

jogkövetkezmény nélkül a fenti dátumoknál későbbi illetve korábbi kihajtást és 

behajtást is előírhat. 

 

2./ Legelőkezelés 

 

2.1. Védett területen illetve a HNPI kezelésében lévő területen mindenféle műtrágya, 

gyomirtó, peszticid, általában vegyszer használata és tárolása tilos, kivéve az 

agresszíven terjedő tájidegen fajok irtására használt gyomirtó szer használata, 

melyhez hatósági engedély, valamint a HNPI előzetes vagyonkezelői hozzájárulása 

szükséges. 

 

2.2. A legelők szerves trágyázása tilos! 

 

2.3. Tisztító kaszálás elvégzése előtt előzetes vagyonkezelői hozzájárulás szükséges. A 

kérelmet az illetékes természetvédelmi őrrel egyeztetve és leigazoltatva a munkálatok 

megkezdése előtt legalább 2 héttel az erre rendszeresített formanyomtatványon kell 

eljuttatni a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósághoz.  

 

2.4. Az elgyomosodott területeken a mechanikus gyomirtást (kaszálás, szárzúzás, 

kiszúrás) a virágzás előtti időben kell elvégezni.  

 



 

2.5. A gyepterületet megboronálni, megtárcsázni vagy bármilyen más mechanikai 

módszerrel fellazítani, felszaggatni tilos! Ez alól kivételt képez a visszagyepesedő 

területek őshonos fajokkal történő felülvetése (pl.: veresnadrág csenkesz, barázdált 

csenkesz…stb). Gyepfelülvetési munkák a természetvédelmi hatóság engedélyével, 

és HNPI vagyonkezelői hozzájárulásával végezhetőek! 

 

2.6. Tűz esetén a bérlő kötelessége az oltás haladéktalan megkezdése (pl. víz, tűzcsapó 

használatával), illetve a tűzoltóság és a HNPI természetvédelmi őrének azonnali 

értesítése. 

 

2.7. Bármilyen, a terület vízháztartását befolyásoló beavatkozás (lecsapolás, feltöltés) 

csak természetvédelmi érdekből végezhető, a HNPI hozzájárulásával, valamint a 

területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség 

engedélyével. 

 
2.8. Gyepterületen épület- illetve építmény csak külön hatósági engedéllyel, valamint a 

HNPI előzetes vagyonkezelői hozzájárulásával létesíthető. 

 

2.9. A legelőterületeken villanypásztor, karám, kerítés – közlekedési veszélyhelyzet 

elhárítására, balesetmegelőzési és természetvédelmi indokok alapján – a HNPI 

vagyonkezelői hozzájárulásával létesíthető. 

 

2.10. A legeltetett állatok minimális és maximális létszámát legelőterületenként a HNPI 

határozza meg, illetve természetvédelmi érdekből hasznosítási korlátozásokat (pl. faj 

és fajta korlátozása, legeltetési időtartam korlátozása) is elrendelhet. Esetenként a 

HNPI természetvédelmi érdekből a legeltetést térben és időben korlátozhatja, melyet 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 

2.11. Szélkerék létesítése tilos. Napenergia hasznosításához (napelem, napkollektor) a 

HNPI vagyonkezelési hozzájárulása szükséges. 

 

2.12.  A gémeskutak karbantartását a haszonbérlő minden évben köteles elvégezni, a nem 

használt kutakat le kell fedni és jól láthatóan meg kell jelölni. Az illetékes 

természetvédelmi őrrel egyeztetve a bérlőnek gondoskodni kell arról, hogy a fúrott 

kutak és csatlakozó létesítményeik (szivattyúállások) a tájképi értékeket ne 

károsítsák. 

 

2.13. Gombák és gyógynövények gyűjtése csak HNPI hozzájárulással történhet. 

 

2.14. A legelőterületen a kezelői hozzájárulás nélküli tartózkodás, közlekedés és minden a 

bérleti szerződés körén kívül eső, nem egyeztetett, a természetvédelmi érdekeket 

veszélyeztető tevékenység – a területen előforduló nád aratása, növénygyűjtés, 

gombaszedés, turisták fogadása - szabálysértési vagy büntetőeljárást von maga után. 

 

 

3./ Kaszáló hasznosítás 

 

3.1. Gyepterületek kaszálási szabályai: 

 

 

 



- A kaszálásra kijelölt terület 10%-át kaszálatlanul kell hagyni. 

 

- A kaszálást, megkezdése előtt legalább 2 héttel a terület természetvédelmi őrével 

történt egyeztetést követően, az őr által leigazolt formanyomtatványon, írásban 

kell kérelmezni a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságtól.  

 

- A munkálatokat csak a HNPI vagyonkezelői hozzájárulása alapján lehet 

megkezdeni.  

 

- A kaszálásra hozzájárulást kapott bérlő köteles minden munkagép-kezelőt a 

mellékelt formanyomtatvány kitöltésével, írásos megbízással és a vagyonkezelői 

hozzájárulás másolatával ellátni, amit a gépkezelőnek felszólításra az őt ellenőrző 

természetvédelmi őrnek fel kell mutatnia.  

 

 

Amennyiben a gépkezelő ezen iratokkal nem rendelkezik, vagy a kaszálási tevékenységet 

nem a bérleti szerződésben rögzített helyen és módon végzi, az Igazgatóság képviselője 

jogosult a munkát leállítani és a gépkezelőt a terület elhagyására felszólítani. 
 

 

 

3.2. A kaszálást június 15. után, az őszi tisztító kaszálást szeptember 1. után a HNPI 

vagyonkezelői hozzájárulásával lehet csak megkezdeni. Ennél korábbi 

munkakezdéshez eseti kérelemre az előző bekezdésben leírtak betartásával járulhat 

hozzá az HNPI. Ebben az esetben az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyét a 

haszonbérlő külön eljárás során köteles beszerezni. A szeptember 1-ét követő sarjú 

széna betakarítása nem minősül tisztító kaszálásnak. 

 

3.3. Kaszálni csak napkeltétől napnyugtáig szabad. Az éjszakai munkavégzés a 

betakarítás valamennyi fázisára vonatkozóan (kaszálás, rendsodrózás, szállítás) tilos! 

 

3.4. Amennyiben a gépkezelő védett madár (túzok, haris) fészkelését észleli a gyep 

területen, úgy a munkavégzést haladéktanul köteles felfüggeszteni, és az illetékes 

természetvédelmi őrt telefonon értesíteni. 

 

3.5. A kaszálás befejezése után a bálázást az időjárás és a talajviszonyok függvényében 

mihamarabb el kell végezni és a területről a bálákat 20 napon belül el kell szállítani. 

A bálák elszállítása csak felszáradt talajon történhet. 

 

3.6. A kaszálón szemét, bálakötöző zsinór nem maradhat. 

 

3.7. A kaszálást a HNPI természetvédelmi őrei folyamatosan ellenőrzik, csapadékos 

időjárás esetén a széna kiszállítását ideiglenesen megtilthatják. 

 

3.8. Kaszálási tevékenység vagy kiszállítás során nem sérülhet a gyepterület. Amennyiben 

a gyepen, illetve a földutakon a bérlő (taposási) kárt okoz, köteles az érintett területet 

az illetékes természetvédelmi őrrel előre egyeztetett módon és időben helyreállítani. 

 

 

 



3.9.  A kaszálás általi pusztulások 

csökkentése érdekében minden esetben 

láncfüggönyös vadriasztót kell 

használni. (A vadriasztóláncnak legalább 

olyan hosszúságúnak kell lennie, mint a 

kaszálást végző mezőgazdasági gép 

munkaszélessége. A láncfüzérek közötti 

távolság nem lehet nagyobb 8 cm-nél. A 

láncfüzérek talajfelszíntől mért távolsága 

ne haladja meg az 5 cm. Kaszálás során 

a műveleti sebesség nem haladhatja meg 

a 10 km/ h sebességet).  
 

 

 

 

 

 

 

 Láncfüggönyös vadriasztó 

 

3.10. A gépi kaszálás során kizárólag a 

„kiszorító kaszálási” módszert szabad 

alkalmazni. (A kiszorító kaszálás lényege, 

hogy a traktorok középről kifelé 

haladjanak, így az állatok végig lábon álló 

növényzetben rejtőzködve tudnak a 

kaszálatlan részek felé haladni, 

Fogásonként az utolsó 5 métert vágatlanul 

kell hagyni.  

1. A forgó körbevágása  

2. Belülről kifelé haladva, a fogás megkezdése 

    és a gép haladási iránya 

3. Állatok menekülési útvonala 

4. Lábon álló növényzet 

 

Kiszorító kaszálás 

 

4./ Az állattartó telepek használati rendje 

 

4.1. A telepek környékén a gyomosodás megelőzése illetve csökkentése végett rendszeres 

mechanikus (nem vegyszeres) gyomirtás végzendő, magérés előtt az általában 

gyomosodott helyeken. Itt különösen oda kell figyelni a mérgező és szúrós gyomok 

valamint a parlagfű irtására. A gyomirtást a haszonbérlő köteles saját költségén 

elvégezni.  

4.2. A telep nem használható állattartáson kívül más tevékenységre (tároló, gépállomás, 

stb.) 



 

4.3. A telepen keletkezett szemetet külön kell tárolni. Az állattartó telepekről a szemetet 

rendszeresen, de legkésőbb a behajtás után egy héttel el kell szállítani. Az összes 

keletkezett hulladék elszállításáról a bérlő köteles gondoskodni. 

 

4.4. A HNPI vagyonkezelésében lévő állattartó telepen és szomszédságában trágyakazlat 

létesíteni tilos, ezért a mélyalmos tartás esetén a kikerülő szerves trágyát közvetlenül 

a felhasználás helyére kell juttatni. 

 

4.5. Legelő területen lévő nyári szálláson tömegtakarmány tárolása tilos. A szérűskert 

helyét a HNPI  természetvédelmi őrével közös bejáráson kell kijelölni. 

 

4.6. Épület létesítését, felújítását, bővítését, bontását csak az Igazgatóság 

hozzájárulásával, a védett területre érvényes építési szabályok alapján lehet végezni 

(1996 évi LIII. tv., illetve 1997. évi LXXVIII tv.) 

 

4.7. A HNPI-től bérelt állattartó telepeken az éjszakai megvilágítást csak indolkolt 

esetben (személy és vagyonbiztonság, az állattartással kapcsolatos tevékenységekhez) 

szabad felkapcsolni, mozgásérzékelővel bekapcsoló lámpa alkalmazandó. Kültéri 

megvilágításhoz csak teljesen ernyőzött, síkbúrás világítóeszközöket szabad 

használni, amelyeket olyan módon kell kialakítani és karbantartani, hogy fényük a 

vízszintes sík fölé közvetlenül ne vetülhessen. 

 

5./ Pusztai utak közlekedési rendje 

 

5.1. Kihajtás-behajtás és a szénabetakarítás során amennyiben a földutakon a bérlő 

gépjárművével (taposási) kárt okoz, köteles az érintett területet helyreállítani.  

 

5.2. Az utak javítása, karbantartása kizárólag a területileg illetékes természetvédelmi őrrel 

egyeztetett módon és időben végezhető, különös tekintettel az útjavításhoz 

esetlegesen szükséges anyagnyerőhelyek kijelölésére, illetve azok elegyengetésére. 

Útjavításhoz tilos idegen anyag (sóder, építési törmelék) felhasználása. 

 

5.3. A szilárd burkolat nélküli utakon esős időben a közlekedést minimalizálni kell. 

 

5.4. A közlekedést a HNPI természetvédelmi őre természetvédelmi érdekből, a védett 

fajok érdekében, az élőhelyük zavartalanságának biztosítása miatt, a kijelölt utakon is 

korlátozhatja. 

 

Az előírt természetvédelmi szabályok be nem tartása esetén a bérlő a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény és annak végrehajtására kiadott jogszabályok 

alapján természetvédelmi bírsággal sújtható, a megkötött bérleti szerződés azonnali 

hatállyal az Igazgatóság részéről egyoldalúan felbontható, mindenféle jogkövetkezmény 

nélkül. 

  

 Szilágyi Gábor 

 igazgató 

 

A szabályzatban előírtakat tudomásul veszem:  

 ………….………………… 

 Dátum:   …………………..   haszonbérlő 


