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___________________________________________________________________________
költségvetési szerv
Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság
___________________________________________________________________________
9435 Sarród, Rév-Kócsagvár.
székhely
___________________________________________________________________________
841216
szakágazat
___________________________________________________________________________
Költségvetési alapokmány 2008. évre
___________________________________________________________________________

a) Azonosító adatok:
Törzs-szám: 325752
Szektor:

1051

Cím: 0500. természetvédelmi területi szerv
Adószáma:

15325756-2-08 ÁFA alany

Államháztartási egyedi azonosító száma: 39233

Az Igazgatóság számlaszámai:
Költségvetési elıirányzat-felhasználási keretszámla:
Magyar Államkincstár Gyır

10033001-01711909-00000000

Beruházási elıirányzat-felhasználási keretszámla:

10033001-01711909-00030007

Programfinanszírozási elıirányzat-felhasználási keretszámla:
10033001-0171909-00050005
EU-s Programok célelszámolási forintszámla:
10033001-01711909-30005008
Lakásalap számla:

OTP Rt Gyır

11737083-23715671-00000000

Alapító okirat kelte, száma: 2001. szeptember 28. 2455/18/2001.
JKH-199/2/2006 szám alatt az „Alapító okirat” 1.1 helyébe a
2007. február 1-tıl az alábbi szövegrész lép: Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park
Igazgatóság.
Rövidített neve: FHÖNPI

Az Igazgatóság feladat- és hatáskörét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza.
Az Igazgatóság önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó az elıirányzat felett teljes jogkörrel
rendelkezı költségvetési szerv.

b) Szervezeti felépítése: /1. sz. melléklet tartalmazza/
Szervezeti egységek megnevezése, létszáma:

90 fı

Szervezeti egységei, telephelyei :
Területi egységeinek elnevezése:
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
Csapody István Természetvédelmi Oktató és
Látogatóközpont
Fertıújlak, Petıfi u 23
Harmatfő Természetvédelmi és Oktatóközpont
İriszentpéter, Siskaszer 2/A
Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont Kıszeg, Aradi Vértanúk parkja

c) Szervezeti kapcsolódásai:
Az Igazgatóság nem rendelkezik sem részben önálló, sem részjogkörő, sem önállóan
gazdálkodó költségvetési szervvel.

d) Tevékenységi köre:
A nemzeti park igazgatóság a miniszter irányítása alatt mőködı önállóan gazdálkodó,
az elıirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Elnevezését, székhelyét
és mőködési területét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A nemzeti park
igazgatóságot az igazgató vezeti aki a gazdasági vezetı kinevezése és felmentése kivételével
gyakorolja a munkáltatói jogokat az NPI alkalmazottai felett.
A miniszter irányítási jogkörében az NPI igazgatójának javaslatára kinevezi és felmenti az
NPI gazdasági vezetıjét.
Igazgatási szervek kijelölése:
- A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben a védett természeti területek
természetvédelmi kezeléséért felelıs szervként az NPI-t jelöli ki.

A Nemzeti Park Igazgatóság állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
- véleményezi

a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei a kistérségi területfejlesztési
koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervet, a helyi
építésügyi szabályzatot, valamint a településrendezési terveket, és
a helyi jelentıségő védett természeti területek fenntartási tervét,
szervezi és irányítja az igazgatóság természetvédelmi ırszolgálatát, továbbá segíti az
önkormányzati természetvédelmi ırszolgálatot, és közremőködik a régészeti örökség
védelmével kapcsolatos ırzési feladatok ellátásában;
- ellátja
- a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti
területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény
hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat,
kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni,
- ellátja a vagyonkezelıi feladatokat a vagyonkezelésében lévı kincstári vagyontárgyak
tekintetében,
- a miniszter körzeti erdı- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintı elıkészítı
feladatokat, és
- a természetvédelmi kutatással, és
- élıhelyek fenntartásával és rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat, valamint
- a sérült, károsodott élıhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos
feladatokat,
- vezeti a mőködési területén lévı védett természeti területek és természeti értékek
nyilvántartását, gondoskodik a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges
elsıdleges és másodlagos adatgyőjtésrıl, illetve mőködteti a feladatkörével összefüggı
területi monitoring és információs rendszert, együttmőködik más információs és ellenırzı
rendszerekkel;
- természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztı, oktatási célú, valamint turisztikai
létesítményeket tart fenn és mőködtet, közremőködik a természetvédelmi kutatási, oktatási,
nevelési és ismeretterjesztési tevékenységekben;
- segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi
önkormányzatoknak;
- kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és
természetes személyekkel;
- közremőködik az ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos – külön jogszabályban
meghatározott – feladatok ellátásában;
- együttmőködik a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodáival a hivatal a külön
jogszabályban meghatározott kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak
ellátásában.
- a NPI állami feladatként ellátandó alaptevékenysége körében a fentieken túl szakértıként
közremőködik – a Felügyelıség megkeresése esetén – a természetvédelmi hatósági,
szakhatósági, valamint tájvédelmi szakhatósági eljárásokban.
Elkészíti
- elıkészíti a védett növénytársulások fenntartására, kezelésére vonatkozó tervet;
- megállapítja és nyilvántartja az egyedi tájértékeket;
- figyelemmel kíséri a természet és élıvilág állapotát.
Közremőködik

- az erdıvagyon védelmi tevékenységben;
- a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (
vadászható, halászható vad- és halfajok, az ısi hazai háziasított állatfajok, fajták és ezek
génkészletei) védelmében;
Az Igazgatóság továbbá ellátja mindazon feladatokat, jogköröket, melyeket a jogszabály
a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet hatálybalépésével a természetvédelmi területi szervek
részére meghatározott.
Az állami alapfeladatok és tevékenységek forrásai: intézményi mőködési bevételek,
támogatásértékő bevételek, állami támogatás, átvett pénzeszközök, pályázatok
Mőködési területe:
a./ Gyır-Moson-Sopron megye területe – kivéve
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Fenyıfı,
Románd,
Sikátor,
Veszprémvarsány
települések teljes közigazgatási területét.
b,/ Komárom-Esztergom megye területén:
a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Komárom községhatárban.
c./ Vas megye területe
d/ Zala megye területén:
Csöde,
Felsıszenterzsébet,
Szentgyörgyvölgy,
Zalalövı települések
teljes közigazgatási területe.
Az Igazgatóság jogi személlyel mőködı gazdasági társaságban nem vesz részt, vállalkozási
tevékenységet nem folytat.

e) Költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján:
- kiadási elıirányzat:
- saját bevételi elıirányzat:
- egyéb müködésü célú pénzeszk átvétel, bevétel:
- támogatási elıirányzat:
- engedélyezett létszámkeret:

613.713 eFt
82.700 eFt
92.800 eFt
438.213 eFt
90 fı

f) Szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók
megnevezése, köre:

-

923424 Védett természeti értékek gondozása, bemutatása

Feladatmutatók megnevezése:
- 923424 szakfeladat Védett természeti értékek gondozása, bemutatása
Feladatmutató: 1.) természetvédelmi kezelésben lévı terület nagysága ( ezer ha )

