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                                            Költség vetési alapokmány 2005. évre 
 
 
 
                            
Törzsszám:      325752 
 
Szektor:           1051 
 
Cím:                 0900 természetvédelmi területi  szerv 
 
 
Számlavezet ı: Magyar Államkincstár Gy ır 
                        Számlaszám:10033001- 017119 09 
 
Adószám:       15325756-2-08  ÁFA alany 
 
Az „Alapító okirat” száma és kelte: 2455/19/2001 szeptember 28. 
Az Igazgatóság feladat- és hatáskörét a 341/2004. /XII.22./ Korm. rendelet szabályozta. 
Az Igazgatóság önálló jogi személy, önállóan  gazdálkodó központi költségvetési szerv. 
 
 
 
Szervezeti egysége, telephelyei: 
 
 
Sopron Tájvédelmi Körzet                        -  Sopron, Károlymagaslati út 14. 
Szigetközi Tájvédelmi Körzet                   -   Lipót, Gombócosi gátırház 
Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet               -   Ravazd, Ravazdi Erdészet 1 
Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság -   Sarród, Rév-Kócsagvár 
 
 
Tevékenységi köre: 
 
Alaptevékenysége: 
Az Igazgatóság állami feladatként ellátandó alaptevékenysége körében 
- a ./ véleményezi 

aa/ a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi   
      területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyei 
      területrendezési tervet, a helyi építésügyi szabályzatot, valamint a településrendezési 
      terveket, és 
 



ab/ a  helyi jelentıségő védett természeti területek fenntartási tervét; 
 
b/  szervezi és irányítja az igazgatóság természetvédelmi ırszolgálatát, továbbá segíti az 
     önkormányzati természetvédelmi ırszolgálatot, és közremőködik a régészeti örökség 
     védelmével kapcsolatos ırzési feladatok ellátásában; 
c/  ellátja 
ca/ a természetvédelmi kutatással, és 
cb/ az élıhelyek fenntartásával és rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat; 
 
d/   mőködteti a feladatkörével összefüggı területi monitoring és információs rendszert- 
együttmőködik más információs és ellenırzı rendszerekkel; 
 
e/  természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztı, oktatási célú, valamint turisztikai 
létesítményeket tart fenn és mőködtet, közremőködik a természetvédelmi kutatási, 
oktatási nevelési és ismeretterjesztési tevékenységekben; 
 
f/ segítséget nyújt a természetvédelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi 
   önkormányzatoknak; 
g/ kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és 
    természetes személyekkel; 
h/ közremőködik az ár- és belvíz védekezéssel kapcsolatos- külön jogszabályban 
    meghatározott – feladatok ellátásában 
 
i/  együttmőködik a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodáival a hivatal a 
    külön jogszabályban meghatározott kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos 
   feladatainak ellátásban 
 
 
Az Igazgatóság feladatként ellátandó alaptevékenysége körében szakértıként 
közremőködik – a Felügyelıség megkeresése esetén – a természetvédelmi hatósági, 
szakhatósági, valamint a tájvédelmi szakhatósági eljárásokban. 
 
Ellátja: 
 
a/ a vagyonkezelıi feladatokat a vagyonkezelésében lévı kincstári vagyontárgyak 
    tekintetében 
b/ az ágazati célelıirányzat mőködésével, illetve mőködtetésével kapcsolatos külön 
    jogszabályok meghatározott feladatokat 
c/ a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett  
     természeti területe, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközözi   
     természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek  
     természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatok, 
     amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni, 
d/  a miniszter körzeti erdı- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintı 
     elıkészítı feladatokat, és 
e/ a területek védetté, illetve Natura 2000 területté nyilvánításával, továbbá az érzékeny  
    természeti területek létesítésével, mőködtetésével kapcsolatos – külön 
    jogszabályokban meghatározott feladatokat,  
 
Elkészíti: 
 
a/ a fokozottan védett, megkülönböztetett védelmet igénylı, illetıleg a környezeti 
   ártalmak által közvetlenül veszélyeztetett barlangok állapotfelvételét, valamint 
b/ a természetvédelmi kezelési terveket. 
c/ nyilvántartja az egyedi tájértékeket 



d/ gondoskodik az elkobzott természeti értékek ırzésérıl 
e/ figyelemmel kíséri a természet és élıvilág állapotát. 
 
Közremőködik: 
 
a/ az erdıvagyon- védelmi tevékenységben 
b/ a  természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és 
    állatvilág védelmében és 
c/ az agrár-környezetvédelmi programokkal kapcsolatos- külön jogszabályban 
    meghatározott feladatok ellátásában 

 
Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok: 
 
Általános mőködés: 
 
- 341/2004 /XII.22/  Korm. rendelet a  miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- 
és hatáskörérıl 

- 29/2004 (XII.25.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelıségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi 
és vízügyi igazgatóságok mőködési területérıl 

- A fegyveres biztonsági ırségrıl, a természetvédelmi és a mezei ırszolgálatról szóló 
1997. évi CLIX. törvény – ırszolgálat jogai 

 
- A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény  
 
-  
- 30/2001 (XII.28.) KöM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére 
 és tartalmára vonatkozó szabályokról 
 
- 275/2004 /X.8./ Korm. rendelete az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi 
 rendeltetéső területekrıl 
 
- 4/2000 (I.21.) Kormány rendelet a természetvédelmi ırökre, illetve ırszolgálatokra 
vonatkozó részletes szabályokról 
 
- 9/2000 (V.9.) KöM rendelet a természetvédelmi ırszolgálat szolgálati szabályzatáról 
 
- 33/1997 (XI.20.) KTM rendelet a polgári természetırökrıl  
 
- 13/2001 (V.9.) KöM rendelet a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a 
fokozottan védett barlangok körérıl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi 
szempontból jelentıs növény- éy állatfajok közzétételérıl 
 
 
 
Szakfeladatok: 
 
012018  állattenyésztés 
014034  kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás 
015217  vadászat 
020215  erdészeti szolgáltatás 
805915  oktatási célok és egyéb feladatok 
923424  védett természeti értékek fenntartása és gondozása 
 



 
 
Feladatmutató: 
 
923424 Védett természeti értékek bemutatása, gondoz ása 
              - természetvédelmi terület     /   ha  / 
              - egyedileg védett természeti értékek     / db  / 
 
 
Az eredeti elıirányzat tartalmazza a mőködıképesség fenntartásához szükséges fedezetet.  
 
Kiadási elıirányzat                                    310.466 eFt 
Saját bevételi elıirányzat                            67.232 eFt 
Átvett pénzeszköz elıirányzata                    6.282 eFt 
Támogatási elıirányzat                             236.952 eFt 
 
Engedélyezett létszámkeret                             63 fı 
január l-én betöltött létszámkeret                        63 fı 
 
 
Mőködési területe: 
 
 
Gyır-Moson-Sopron illetve a Pannonhalmi Tk. esetében Veszprém megye.  
 
 
Szervezeti felépítése 
 
 
                                                               igazgató 
 
 
                                              titkárság       belsı ellenırzési vezetı 
 
általános igazgatóhelyettes                                               gazdasági igazgatóhelyettes                             
 
- Természetmegırzési és ökológiai osztály                    -   gazdasági és vagyonkezelési     
-                                                                                            osztály 
- İrszolgálati és Területfenntartási Osztály                    -   Majorság 
- Természetvédelmi Oktatás, Nevelési  Osztály 
- Vagyonkezelési csoport 
 
A költségvetési szerv igazgatója:  Dr. Kárpáti László  /1991.július 1 óta jelenleg is / 
  
Az Igazgatóság gazdasági társaságban nem vesz részt. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Természetmeg ırzési
és Ökológiai

Osztály

 

• szakvélemények
készítése a
természetvédelmi
hatóság részére

• védetté nyilvánítások
elokészítése

• zoológia

• botanika

• kutatások szervezése

İrszolgálati és
Területfenntartási

Osztály

 

• ırszolgálat

• területfenntartás

Természetvédelmi
Oktatási, Nevelési

Osztály

 

• természetvédelmi
oktatás, nevelés

• ökoturisztika

• szállásszervezés

Gazdasági és
Vagyonkezelési

Osztály

  

• számvitel

• bér- és munkaügy

• pénzügy

• birtokügy

• épületek
gondnoksága

• mőszaki ügyek

Majorság

• területkezelés

• állattartás

• gépüzemeltetés

• gyepgazdálkodás

Általános igazgatóhelyettes Gazdasági igazgatóhelyettes

Titkárság

Igazgató

Vagyonkezelési
csoport

 

• erdı-, nád-, hal- és
vadgazdálkodás

Belso ellenorzésu vezeto


