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I. Feladatkör, szakmai tevékenység 

 
 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság adatai: 
Törzskönyvi azonosító szám: 323880 
Honlap címe: www.knp.hu 

BEVEZETÉS 
 

Az 1975-ben alapított Kiskunsági Nemzeti Park sokszínű természeti értékek letéteményese. Ezek 

és az elmúlt 36 év alatt feltárt újabb értékek felelős őrzését, kezelését és fenntartását a Kiskunsági 

Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) látja el. 

 

Tárgyi jelentés a 2010. év főbb statisztikai adatait, tényeit és főbb eredményeit foglalja össze. 

Leszögezzük, hogy az elért sikerek partnereink támogatásaira és eredményeire is épültek. Értékőrző 

munkánkat a térségben lakók, látogatók, gazdálkodók összefogásával és a szakmában tevékenykedők 

támogatásával, a helyi közösségekkel együtt kívánjuk folytatni és szélesíteni. Az elmúlt évi 

munkánkról készített beszámolót ajánljuk mindazoknak, akik hivatalból, szakmai vagy laikus 

érdeklődőként nyomon követik, észrevételeikkel, javaslataikkal segítik munkánkat. 

 

Hisszük, hogy a megóvott élőhelyek, megkímélt természeti erőforrások és ezek fenntartható 

használata, valamint a táji értékek megőrzése biztosíthat kiszámítható jövőt, egészséges környezetet 

magunk és a következő nemzedékek számára. A KNPI dolgozói remélik, hogy jó szándékú értékőrző 

munkájukkal hozzájárulhatnak az életminőség javításához. 

 

A KNPI 2010. évi céljai és rövid értékelésük: 

Ssz. Célkitűzés Értékelés 

1. A kezelési tervek készítésének gyorsított ütemű 

folytatása, különös tekintettel a védelemre tervezett 

területekre. Egyidejűleg a nemzeti park területek régi 

kezelési tervei felülvizsgálatának, aktualizálásának 

Megvalósult, 

ill. folyamatos. 
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megkezdése. 

 

2. További részvétel országos fejlesztési programokban 

(VTT, VKI, Duna-Tisza közi Hátság vízgazdálkodása, 

homokhátsági tanyaprogram). 

 

Folyamatos. 

3.  Átfogó élőhely-fenntartási programok folytatása, saját 

vagyonkezelésű szántók visszagyepesítése.  

 

Sikeres ill. 

pályázatok 

előkészítése zajlik. 

4. A Csaj-tó rendszerében kialakított 120 hektár 

természetközeli vizes élőhely, mocsár vízpótlása, extenzív 

halasítása madártáplálék céljából. Az Apajpuszta felhagyott 

halastavi 150 hektáros vizes élőhely vízpótlása. 

Vízpótlásra 

nem volt szükség, a 

halasítás 

megtörtént. 

5. A tájidegen lágyszárú invázív fajok visszaszorítása 

gyepterületeken, illetve a kiemelt természeti értékű 

erdőterületeken saját forrásból a szórvány akác, bálványfa, 

valamint gyepterületeken a keskenylevelű ezüstfa 

visszaszorítása. 

 

 

6. Gyepkezelések hatását vizsgáló kutatások folytatása 

kaszálásból és legelésből kizárt kísérleti parcellákon az 

optimális kezelési módszerek meghatározása céljából.   

 

Előkészítve, 

2011 évi 

megvalósításra. 

7. Duna-Tisza közi fajmegőrzési tervek készítése és 

végrehajtása. 

 

 

8. A Kék vércse LIFE program keretében az Igazgatóságra 

háruló feladatok folyamatos végrehajtása. 

Megvalósult, 

ill. folyamatos. 
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9. Élőhely rekonstrukciós feladatok végrehajtása a tartós 

szegfű LIFE program keretében. 

 

Megvalósult, 

ill. folyamatos. 

10. Védett és fokozottan védett növények védett természeti 

területeken kívüli állományainak pontosítása. 

Megvalósult, 

ill. folyamatos. 

11. További gólyafészektartók, szigetelőpapucsok, firefly-ok 

vásárlása és kihelyezése. 

Folyamatos. 

12. A TÉKA program keretében az egyedi tájérték-kataszter 

felülvizsgálata. 

Megvalósult. 

13. Honvédségtől átvett területek hasznosításának 

előkészítése. 

Megvalósult, 

ill. előkészítve, 

2011 évi 

megvalósításra. 

14. A sikeres közmunka program bővített folytatása. Megvalósult, 

ill. előkészítve, 

2011 évi 

megvalósításra. 

15. Személyi állomány továbbképzése (manager, 

szakmérnöki, közigazgatási szakvizsga) 

Megvalósult, 

ill. folyamatos. 

16. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 

felügyelőségekkel való hatékony együttműködés erősítése. 

Megvalósult, 

ill. folyamatos. 

17. Hozzáférhető pályázati lehetőségek (IPA, KEOP) 

kiaknázása. Felkészülés a jövő évi pályázatokra (tervkészítés, 

engedélyeztetés, tanulmányok.) 

A reméltnél 

nagyobb mértékben 

megvalósult, ill. 

folyamatos. 

18. A befogadott pályázatok elnyerése esetében azok 

megvalósításának megkezdése. 

Megvalósult, 

ill. folyamatos. 

19. Reálértékben csökkenő költségvetési támogatás, növekvő 

rezsiköltségek, borúlátó gazdasági prognózisok mellett 

költségvetési egyensúlyunk megtartása. 

Megvalósult, 

ill. folyamatos. 

20. Az együttműködés élénkítése természetvédelmi-, agrár-, Megvalósult, 
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turisztikai-, és civil szervezetekkel.  ill. folyamatos. 

21. Mezőgazdasági támogatásokban rejlő lehetőségek 

kiaknázása. Állatállományunk fejlesztése a 

kezelési/gazdaságossági szempontból optimális mértékig 

(szürke marha, bivaly). 

Előkészítve, 

2011 évi 

megvalósításra. 

22. Beékelődő zárvány területek vásárlása anyagi 

erőforrásaink függvényében. 

Megvalósult, 

ill. folyamatos. 

23. Ökoturisztikai programkínálatunk és annak 

infrastruktúrája fejlesztése. 

Megvalósult, 

ill. előkészítve, 

2011 évi 

megvalósításra. 
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1. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY 
 
A 2010. évben az igazgatóság igen sokrétű tevékenységi körét (kutatás, igazgatás, tervezés, fejlesztés, 
gazdálkodás, oktatás, nevelés, őrzés, állattartás, stb.) az alábbi táblázatban szereplő személyi 
állománnyal valósítottuk meg. 
 
Személyi állományunk megoszlása 2010. január 1-én (118 fő) 

szakképzettség  
 

alapfokú középfokú felsőfokú összesen 
köztisztviselő  3 14 56 73 fő 
Munka Törvénykönyv hatálya alá 
tartozó 8 15 15 38 fő 

LIFE projekt keretében 
foglalkoztatott szerződéses 
munkavállaló 

1  6 7 fő 

Mindösszesen 12 29 77 118 fő 
 
Munkatársaink nyelvismereteit tekintve angolul, németül, olaszul, szerbül és franciául beszélnek 
közép- vagy felsőfokon. Személyi állományunk nyelvismereti megoszlása: 
 

Nyelvismeret 

Személyi állomány fő/nyelvvizsgák száma 
Köztisztviselő 38/47 

Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó 11/12 

LIFE projekt keretében foglalkoztatott 
szerződéses munkavállaló 5/8 

Összesen 54 fő / 67 nyelvvizsga 

 
A személyi állomány 2010. január 1-jén 118 fő volt, míg 2010 december 31-re ez 124 főre változott. A 
2010. évben 1 fő státuszos kormánytisztviselő távozott felmentéssel, 1 fő kormánytisztviselő 
kinevezése határozott időtartamú kinevezésre módosult a prémiumévek programba történő belépése 
miatt, illetve 2 fő kérte felmentését, (illetve munkaszerződése megszüntetését) nyugdíjba vonulása 
alapján. 2010-ben 1 fő kormánytisztviselő áthelyezéssel került igazgatóságunkhoz felvételre, továbbá 
két fő határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott kolléga munkaviszonya módosult 
határozatlan idejűre. 
 
2010-ben közigazgatási alapvizsgát, illetve közigazgatási szakvizsgát igazgatóságunkon senki sem tett. 
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Az elmúlt évben 1 fő kormánytisztviselő ment gyesre, helyettesítését határozott idejű 
munkaszerződéses kollegával látjuk el. 
 
A közmunka pályázat keretében igazgatóságunkon a 2010. évben a nyári időszakban 40 fő közmunkás 
foglalkoztatására került sor. 
 
Igazgatóságunk a LIFE–program keretében kedvezményezettként vesz részt a „Tartós szegfű” LIFE–
programban, mely 2006 szeptemberében indult, szerződéses (1 fő felsőfokú végzettségű) vállalkozó 
közreműködésével. 
 
2009 februárjától vesz részt igazgatóságunk a VIPERA LIFE + projektben 2 fő felsőfokú kolléga 
részvételével. 
 
Igazgatóságunkon 2009-ben indult el a „KEOP Élőhely rekonstrukciós feladatok megvalósítása a 
KNPI működési területén” című, nyolc alprojektet tartalmazó pályázat, melyben az 1 fő felsőfokú 
végzettségű dolgozó munkáját további 6 fő felsőfokú végzettségű kolléga segíti. 
 
2010. évben indult a KEOP „Élőhely rekonstrukciós tevékenységek a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság működési területén” című, 6 alprojektet tartalmazó pályázat 7+1 fő felsőfokú végzettségű 
kolléga közreműködésével. 
 
2010-ben indult és valósult meg a KEOP „Kiskunsági élőhelyek kétéltű populációinak védelme” című 
pályázat előkészítő szakasza. A pályázatban résztvevő 1 fő munkatárs munkáját további 10 fő kolléga 
segíti. 
 
2010-ben indult a KEOP „ Élőhely rekonstrukció az izsáki Kolon-tavon2” című pályázat előkészítő 
szakasza 1 fő, illetve 8 fő segítő munkatárs bevonásával. 
 
Továbbá 2010-ben indult igazgatóságunk a KMOP „Kisapaji rét vizes élőhely-rekonstrukciója” című 
projekt. 
 
Az Igazgatóság munkáját segítő Nemzeti Parki Tanács két alkalommal ülésezett a 2010 évben. Az első 
ülés fő témája a KNPI 35 éves évfordulója volt, illetve tájékoztatást kaptak a tanácstagok a KNPI 
megvalósult pályázatairól, továbbá egyeztetésre került az ülésen az idegenforgalmi, turisztikai 
tevékenységgel kapcsolatos állásfoglalás összeállítása. Az év második felében az igazgatóság 35 
évfordulójának emlékülésén került sor a tanácstagok második összejövetelére, ahol visszatekintés 
történt az elmúlt 35 év történéseire, illetve főbb eseményeire, valamint bemutatásra került az 
igazgatóság természetvédelmi célú gazdálkodása. 
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2. TERÜLETI ADATOK 

2.1. Védett és védelemre tervezett területek 

 

Az Igazgatóság működési területének kiterjedése: 1 005 315 hektár (a 2010.01.07-ig hatályos 

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti lehatárolás alapján 

 

védett terület védelemre 
tervezett***** 

Védett terület 

száma (db) kiterjedése 
(ha) 

Ebből: 
fokozottan 
védett (ha) 

változás 
2009-ben 
(ha) száma (db) kiterjedése 

(ha) 

NP törzsterület* 9 50.523 16.201**  5 2.347 

tájvédelmi körzet* 2 24.604 1 174** ** 2 3.144 

természetvédelmi 
terület* 18 4.096 193** ** 6 1.668 

ex lege védett láp*** 148 18.597 – +2*** – – 

ex lege védett szikes 
tó**** 235 14.746 – +419**** – – 

ex lege védett földvár 3 121 – +4 – – 

összesen 415 112.687 17.568  13 7.159 
 

* Hibás kimutatásból eredő eltérés. A védett objektumok és az ingatlan-nyilvántartási adatok TIR-
ben történő összekapcsolása folyamatban volt a jelentés készítésekor. A helyesbítés megtörtént. 

** A fokozottan védett területek fedvényét 2008.04.21-én készítette el Igazgatóságunk a különböző 
jogforrások felhasználásával. (Védetté nyilvánító jogszabályok által fokozottan védett, és a 7/2007. 
(III. 22.) KvVM rendelet bioszféra-rezervátum magterületeinek ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai 
alapján.) 

***A 2008-as kimutatásban az ex lege lápterületeket tekintve nem szorítkoztunk a működési 
területre. Az előző évhez képest 2009-ben a működési területen belül (2008-ban 149 db, 18595 hektár) 
lápok esetében 2 hektár növekedés és darabszámban 1 csökkenés történt a pontosítások következtében. 

****A 2008-as kimutatásban az ex lege szikes tó területeket tekintve sem szorítkoztunk a 
működési területre. Az előző évhez képest 2009-ben a működési területen belül (2008-ban 232 db, 
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14327 hektár) szikes tavak esetében a pontosítások következtében 419 hektár növekedés történt 
(hárommal nőtt a területek száma). 

 

*****A KNPI eddigi működése alatt elindult védetté nyilvánítási eljárások számba vétele alapján - 
amelyekben még a védettség nem került kihirdetésre -, a fenti kimutatásban szereplő összesített 
számadatok adják a jogilag védelemre tervezett területek számát és kiterjedését. A 2009-ben 
ténylegesen elindított eljárások száma 3. A korábbi évek kimutatásai azokat a területeket is 
tartalmazták, amelyekre még nem indítottunk eljárást, ebből adódik az eltérés. 
 
Nemzetközi Egyezmények hatálya alá tartozó és Natura 2000 területek: 
 

védett területek 
Megnevezés  

száma (db) kiterjedése 
(ha) 

ebből 
fokozottan 
védett (ha) 

változás 
2009-ban 
(ha) 

Ramsari terület 9 31 768 - - 

Biogenetikai rezervátum 1 2 962 - - 

Bioszféra rezervátum 5 22 095 2 280 - 

Világörökség - - - - 

Európa Diploma - - - - 

Natura 2000 Bird Direktíva 8 129 680 - - 

Natura 2000 Habitat Direktíva 36 119 819 - - 

 

Jogszabályban meghatározott feladatkörében eljárva továbbra is intenzíven, sokrétűen közreműködtünk 
szakértői vélemények elkészítése révén a természetvédelmi hatóság és az erdészeti hatóság Natura 
2000 területekkel kapcsolatos államigazgatási tevékenységében, továbbá közérdekű tájékoztatásokat 
adtunk a Natura 2000 területek kapcsán hozzánk forduló ügyfeleknek. 
 

Befejeztük a nem védett Natura 2000 erdőterületek körzeti erdőterveinek felülvizsgálatát, jó 
együttműködésben az erdészeti hatósággal. A felülvizsgálat 10 300 ha erdőterületet érintett, 4940 ha-ra 
vonatkozott átvizsgálandó fahasználati előírás. A KNPI 2450 ha erdőterületet érintően élt 
természetvédelmi kezelői javaslattal, ebből 1000 ha-on ez csupán  az erdőállománnyal szomszédos, 
jelölő élőhelyet képviselő gyepek kíméletére vonatkozott. Nem egészen 600 ha-t, a nem védett Natura 
2000 erdőterületek 12%-át érintette erőteljesebb fahasználati korlátozási javaslat. 

 
A KNPI működési területén található, saját nemzeti parki kódja alatt futó 39 db Natura 2000 

területre vonatkozóan elkészítettük a Natura 2000 természetvédelmi célkitűzéseket és prioritásokat 
(ezek javaslati anyagait), amelyek végleges formájukban – jogalkotói tervek szerint – jogszabályi 
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formában kerülnek majd kihirdetésre. A jövőben ezeket figyelembe kell venni a Natura 2000 
hatásbecslési eljárásokban.  

Új biotikai adatokkal kiegészítettük, javítottuk, aktualizáltuk az országos Natura 2000 adatbázis 
KNPI-ra vonatkozó részeit.  

 

A természetvédelmi hatóság kezdeményezésére, az érintett vízjogi létesítmények kezelőinek 
megkeresésére megkezdtük a nem védett – és egyúttal a védett – Natura 2000 területeken futó 
csatornák vízjogi üzemelési engedélyeinek felülvizsgálatára vonatkozó szakmai javaslatok 
összeállítását. Ennek érdekében egyeztetéseket folytattunk működési területünk két környezetvédelmi 
és vízügyi igazgatóságával, valamint vízgazdálkodási társulatokkal. A legnagyobb érintett 
vízgazdálkodási társulat, a Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulat számára kiküldtük az 
egyeztetésre szolgáló javaslati anyagunkat, az ADUKÖVIZIG kezelésében lévő csatornákra vonatkozó 
anyag 2011 január elején kerül továbbításra. Ezzel a felülvizsgálandó engedélyű csatornák nagyobb 
részére már részletes javaslati anyagot sikerült összeállítanunk.   

 
Több természetkárosítási ügy tanulságai alapján részletes jogszabály-változtatási javaslatot 

állítottunk össze a jogalkotó számára. Ebben felhívtuk a figyelmet arra, hogy célszerű volna lehetővé 
tenni a hatóság számára, hogy egyedi mérlegelése alapján a károsított/elpusztított egyedek számán 
alapuló bírságolást gyakoribb védett fajok esetében - az alapul veendő egyedszám meghatározásának 
nehézségei, és kisebb fajsúlyú cselekmények esetén is könnyen behajthatatlanul magassá váló 
bírságösszegek miatt – az objektívebben bizonyítható, évek múltán is ellenőrizhető alapokkal bíró, 
területalapú bírságolásra változtassa. Az egyedszám-alapú bírságok kiszabásánál is célszerű volna – 
meghatározott szempontok szerint – mérlegelési jogkört biztosítani a hatóságnak.  

 

Az Igazgatóság részletes szakmai javaslatokkal segítette az M8 autópálya hatósági engedélyezési 
eljárásának keretében az Európai Bizottságnak továbbítandó Natura 2000 kárenyhítési és 
kompenzációs terv összeállítását.  

 

Célkitűzéseinknek megfelelően folytatódott a nem védett területen található, védett természeti 
értékek feltárása. Ennek keretében Hajós, Rém, Borota külterületen számos korábban nem ismert, 
értékes homoki élőhelyre, a fokozottan védett homoki kikerics termőhelyeire bukkantak a KNPI 
képviselői; ezek adatai beépültek a természeti értékleltárba.  

 
2010 az első olyan év volt, amikor egy kollega munkaidejének jelentős részét az ex lege felmérésekre 
tudta fordítani. Ennek köszönhetően a KNPI működési területére eső 383 ex lege láp és szikes tó 26%-a 
(100db) felmérésre került, illetve 21 új ex lege terület kijelölése történt meg, összesen 5881 hektáron. 
A vizsgált ex lege-k esetében a korábban nyilvántartásba vett területek 34%-a 2010-ben részben, vagy 
egyáltalán nem felelt meg a szikes tó/láp definíciójának. 
 
Az ex lege területek felmérése mellett 41 Természeti Terület határainak újrarajzolása is megtörtént 
(1804ha), további 34 pedig részben vagy egészében ex lege-ből lett átsorolva. 21 újonnan kijelölt 
Természeti Területet is nyilvántartásba vettünk, kiterjedésük összesen 152 hektár. Összesen tehát 7837 
hektár kiterjedésben mértünk fel ex lege gyepeket és Természeti Területeket, a vizsgált alrészletek 
száma 4500-6000 közé tehető. 
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2.2. Saját vagyonkezelésű területek 

 
Növelve a saját vagyonkezelésű védett természeti területeink nagyságát, ebben az évben is vásároltunk, 
illetve a Magyar Állam javára sajátíttattunk ki ingatlanokat, elsősorban termőföldeket. A 
jogügyleteknél a jogszabály erejénél fogva a Magyar Állam nevében jártunk el, továbbá úgy is, mint az 
ingatlanok vagyonkezelői jogának jövőbeli várományosa. 2009-ben 54 mFt-ért 137 hektár földterületet 
vásároltunk meg, illetve egy részénél kezdeményeztük a kisajátítást az alábbiak szerint: 
A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. tv. 
végrehajtása képpen nagyrészt minisztériumi forrásból, kisebb részben saját bevételből megvásároltunk 
illetve kisajátíttattunk 89 hektár összterületű, a törvény hatálya alá tartozó földrészleteket 31 mFt 
vételár, illetve kisajátítási kártalanítás fejében. 
Teljes mértékben saját forrásból, a törvényben biztosított elővásárlási jogunkat gyakorolva vásároltunk 
meg 6 mFt megfizetése ellenében 18 hektár területű olyan ingatlancsoportot, amely természetvédelmi 
szempontból jelentős. 
LIFE uniós forrásból vásároltunk meg 30 hektár vipera élőhelyet mindösszesen 17 mFt vételárért. A 
megvásárolt földterületekre vonatkozóan a vagyonkezelési szerződéskötés az MNV Zrt-vel 
folyamatban van.  
 
A KNPI vagyonkezelésében levő területek művelési ágai és hasznosítói: 
 

Művelési ág terület (ha) saját használatban 
haszonbérbe 
(hasznosításba) adva 

erdő 5224 5224 0 
fásított 
terület 293 291 22 

gyep (legelő) 24119 7186 16933 

rét (kaszáló) 6644 2352 4292 

gyümölcsös 3 3 0 

halastó 753 328 425 

kivett 7084 6513 571 

nádas 3036 1959 1077 

szántó 4352 2396 1956 

szőlő 12 11 1 

Összesen: 51.520 26.243 25.277 
 
Az Igazgatóság a vagyonkezelésében lévő területek 49 %-át (25.277 ha) földhaszonbérlet útján kezeli. 
A 2010-es gazdasági évben a haszonbérlő partnereink száma valamint a hatályos haszonbérleti 
szerződésünk 435 darab. A 2009. szeptember 1-én induló új AKG pályázatban való részvétel 
következtében 260 haszonbérleti szerződés 2014. augusztus 31-éig lett meghosszabbítva. Év végével 
173 darab haszonbérleti szerződést kettő éves időtartamra (2011. dec. 31-ig) hosszabbítottuk meg. A 
földhaszonbérletek létesítésénél nagy figyelmet fordítottunk, hogy a haszonbérlet elbírálásánál a 
helyben lakók, valamint a tanyás térségben élő gazdálkodók elsőbbséget élvezzenek, és ez által is 
javuljanak a megélhetési lehetőségeik. Az Igazgatóság a haszonbérbe adott területeken fokozott 
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ellenőrzést végez, elsősorban azt vizsgálja, hogy a földhasználók a haszonbérleti idő tartama alatt 
eleget tesznek-e a haszonbérleti szerződésben foglalt természetvédelmi előírásoknak. 
 
Az Igazgatóság az állami tulajdonú, saját vagyonkezelésű területek fennmaradó részén (51%-án) saját 
hatáskörben maga végzi az élőhely fenntartási, természetvédelmi célú területkezelést a 
Természetmegőrzési osztály és a Természetvédelmi őrszolgálat felügyelete mellett.  
A 2010-ben 6.367,92 hektár saját hasznosítású területtel pályáztunk a SAPS-ba, ebből 5.119,16 
hektárral az AKG pályázatban is részt vettünk. Nagy hangsúlyt helyezünk a védett területek 
fenntartására és gongozására, valamint az őshonos állatok tartására, mely egyaránt szolgálja a 
génmegőrzési és területfenntartási-kezelési célokat. 
 
Az Igazgatóság gazdálkodási tevékenysége következtében kapott földalapú támogatásból (SAPS), 
valamint az Agrár Környezetgazdálkodási Program(AKG) keretében kapott támogatásból 
finanszírozza a védett élőhelyek kezelését, védett területek fenntartását. Ez a pénzügyi forrás az élőhely 
kezelésben nagy szerepet játszó magyar szürke szarvasmarha és bivaly állomány fejlesztésére, az 
állatállomány takarmányozásához szükséges szálas takarmány betakarítására és a kezelési 
tevékenységek elvégzéséhez szükséges mezőgazdasági gépek beszerzésére és működtetésére is.  
 
A 2010-ben egy db Mc Hale 991 BC típusú vontatott körbála csomagolót vásároltunk. 1405 ha 
gyepterületet kezeltünk saját erőgépeinkkel. 1021 hektár szántó területen végeztünk mechanikai 
talajművelést, mely érintett uniós pályázatból nyert (KIOP), továbbá túzokos, daruvédelmi területeket. 
Bérmunka igénybevételével 500 hektáron tisztító kaszálással végeztünk természetvédelmi kezelést és 
228,5 hektár talaj előkészítési munkát végeztettünk el a 2010. év tavaszi és őszi vetés előkészületeihez. 
 
A betervezett 228,5 hektár szántó területből a belvíz viszonyok miatt csak 62 ha területen tudtunk 
gazdálkodást folytatni, ahol 18 ha kukorica, 20 ha tavaszi árpa valamint 24 ha silócirok vetéssel 
segítettük elő a telepeinken lévő szarvasmarha állományunk téli takarmányának biztosítását. 
Daru, kerecsensólyom és kékvércse táplálkozó hely kialakítása és fenntartása kettős hasznosítást 
jelentett, ugyanis a megtermett kukorica az átvonuló madarak táplálkozó helyéül szolgált.  
A Leader pályázat keretében vásárolt szárzúzóval a hajósi és császártöltési kaszálók gyommentesítését 
folyamatosan végeztük az ott található növényzet eredeti vegetációja helyreállásának elősegítésére.  
Az ártéri szántókon a 2010-es gazdasági évben többször fellépő árvíz és a területet borító belvíz miatt a 
gazdálkodás meghiúsult. 
Az őshonos állattartó telepeink téli takarmány ellátására beszállított tömegtakarmány telephelyekre 
beszállított mennyisége 17142 darab bála (lucerna, fűszéna, szalma), ebből 4550 db csomagolt siló 
bála. A silócirok vetésből a pusztaszeri állattartó telepen a betakarítást követően silódomb készült az 
állatok takarmányozásának kiegészítésére.  
A kedvezőtlen időjárás viszontagságai miatt /belvíz/ még a területen található kb. 3500 bálázott szálas 
takarmány, valamint megközelítőleg 3000 db bálázásra váró szálastakarmányt a belvíz miatt nem 
tudtuk betakarítani. Tiszaalpár térségében a KIOP Program keretében megvalósított vetett gyepek 50-
60 %-a az árvíz következtében teljes mértékben kipusztult. Ez esetben a 2011-es évben az időjárás 
lehetőségéhez mérten újravetés szükséges. 
 

2.3. Terület nélküli értékek   

 
2010-ben az igazgatóság 12 településen 184 egyedi tájértéket tartott nyílván. A TÉKA-program 
jóvoltából a 12 település mellett felmérésre került újabb 25 település. A felülvizsgálat és az új 
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felméréseknek köszönhetően 37 településen már 1275 (!) egyedi tájérték szerepel a KNPI 
nyilvántartásában. Ez kb. 1100 új egyedi tájérték felvételét jelenti 2010-ben. Lényeges szakmai 
előrelépést jelent, hogy a kihirdetett jogszabállyal, törvény által nem védett természeti területek is a 
kataszterbe kerültek, ahogyan a védett természeti területek, Natura 2000 területek élőhelynek nem 
minősülő tájértékei is. 

3. KUTATÁS ÉS MONITOROZÁS 
 
A természeti értékek kutatása, változásainak vizsgálata kezdettől fogva kiemelt fontosságú 
tevékenységünk. A 2010. évben végzett kutatási és monitoring tevékenységünket részletesebben a 
honlapunkon mutatjuk be. 

3.1. Kutatás 

Kutatásaink prioritásai között szükségszerűen a természet védelmével kapcsolatos tevékenység 
tudományos megalapozását, a védendő természeti értékek feltárását és a védett természeti területek 
fejlesztését tartjuk szem előtt. 
 
1. Natura 2000 élőhelyek változásainak vizsgálata (befejezés) – az 1998-as DT-Map térképezés 
kvadrátjaiból 8 db homokhátsági táji kvadrát újratérképezése (az időközben bekövetkezett táji 
változások értékelésével). 
2. Folyó menti iszapnövényzet (3270 kódú Natura 2000 jelölő élőhely) felmérése a Tisza mentén. 
3. A nyugati földikutya állományainak vizsgálata a KNPI működési területén. 
4. Az Alpár-Bokrosi öblözet Natura 2000 élőhelyeinek térképezése (a jövőben tervezett vízkormányzás 
hatásainak vizsgálatához alapállapot felmérése). 
5. Vizes élőhelyek fenntartására jelölt, Homokhátsági Natura 2000 területek hosszú távú fenntartási 
esélyeinek vizsgálata a hatályos vízjogi engedélyek tükrében. 
6. Csíkos szöcskeegér potenciális élőhelyeinek felmérése. 
 

3.2. Monitorozás 
 
3.2.1. Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer (NBmR): 
 
I. projekt: Védett és veszélyeztetett fajok felmérése 
növényfajok: csengettyűvirág, szennyes ínfű, homoki kikerics, hóvirág, kisfészkű aszat, mocsári 
kardvirág, tartós szegfű, kúszó zeller, homoki nőszirom felmérés; 
állatfajok: ürge, mocsári teknős, épületlakó denevérek, pelefajok, gőte, hód felmérés. 
 
II. projekt: Vizes élőhelyek monitorozása 
növénytársulások: tündérfátyol hínár, nádas felmérés; 
halközösségek felmérése; 
Országos Nappali Lepke Monitorozó Program működtetése; 
vízi makroszkopikus gerinctelen közösségek felmérése. 
 
III. projekt: Élőhelyek monitorozása 
bagolyköpetek elemzésén alapuló Országos Kisemlős Monitorozó Program működtetése; 
élőhely-térképezés (NBmR 5x5 km-es kvadrátok): Fülöpháza, Bordány-Forráskút, Apaj, Bócsa, 
Peszéradacs. 
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IV. projekt: Inváziós fajok monitorozása 
növényfajok: bálványfa, süntök. 
 
V. projekt: Erdőrezervátumok – lombos erdők monitorozása 
fűz-nyár ligeterdő felmérés. 
 
VIII. projekt: Szikes élőhelyek monitorozása 
növénytársulások: magyar sóballás, vakszik növényzet, ürmös szikes puszta, füves szikes puszta; 
közösségi jelentőségű gyepes élőhelyek monitorozása (pannon szikesek); 
egyenesszárnyú közösségek monitorozása. 
 
IX. projekt: Száraz gyepek monitorozása 
növénytársulások: mészkedvelő, évelő nyílt homokpuszta gyep, homoki legelő; 
közösségi jelentőségű gyepes élőhelyek monitorozása (pannon homoki gyepek); 
talajfelszíni ízeltlábúak monitorozása; 
egyenesszárnyú közösségek monitorozása. 
 
KNPI saját projektek 
-  földikutya állomány felmérése. 
 
3.2.2. NATURA 2000 monitorozás  
 
-  közösségi jelentőségű vízi makroszkopikus gerinctelenek monitorozása; 
- tavi denevér monitorozás; 
- magyar tarsza monitorozás; 
- közösségi jelentőségű élőhelyek növényzetének részletes állapot felvételezése, elkerítés révén 
módosított használatú mintaterületeken; 
- eltérő területhasználat hatása Natura 2000 gyepterületek vegetációjára és állatközösségeire; 
- a Közép-csongrádi szikesek Natura 2000 terület élőhely-térképének elkészítése, botanikai és 
zoológiai felmérése. 
3.2.3. Monitorozás a tartós szegfű LIFE program keretében 
 

4. KEZELÉSI TEVÉKENYSÉG 
 
1. Szakértői vélemények készítésével széles körben közreműködtünk a természetvédelmi hatóság és az 
erdészeti hatóság Natura 2000 területekkel kapcsolatos államigazgatási tevékenységében, továbbá 
közérdekű tájékoztatásokat adtunk a Natura 2000 területek kapcsán hozzánk forduló ügyfeleknek. 
 
2. Szakmai egyeztetések révén nem védett Natura 2000 területeken olyan erdőállományok esetében is 
sikerült megállapodnia az állami erdőgazdálkodóval arról, hogy a korábban tervezettől eltérő, a 
természeti értékeket fokozottabban kímélő erdőgazdálkodási tevékenységet folytasson, amelyekre 
vonatkozóan az erdészeti hatóság korábban már jogerősen engedélyezte az intenzívebb, kevésbé 
értékmegőrző tevékenységeket.  
 
3. A hatályba lépett új erdőtörvény rendelkezését követve megkezdtük a nem védett Natura 2000 
erdőterületek körzeti erdőterveinek felülvizsgálatához szükséges terepi adatgyűjtést, továbbá a 
felülvizsgálat végrehajtását segítő, részletes jogi és szakmai útmutatót állítottunk össze. Szakértői 
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véleményünkkel segítettük a KvVM központi koordinációjával készülő, országos szakmai útmutató 
elkészítését is. 
 
4. Szakértői véleményünkkel segítettük a VÁTI Kht. vezette szakmai konzorciumot is az Átmeneti 
Támogatás projekt keretében készülő Natura 2000 fenntartási tervek összeállításában (amelyek közül 4 
érintette a KNPI működési területét).  
 
5. Természeti értékekre vonatkozó alapadatok átadásával és szakértői vélemények készítésével 
közreműködtünk a Víz Keretirányelv végrehajtását célzó vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elkészítésében. 

4.1. Kezelési tervek  

2010-ben 3 kezelési terv került a területi egyeztetés után felterjesztésre a minisztériumba. Elkészült és 
területi egyeztetés, illetve minisztériumi véleményezés előtt áll további 5 kezelési terv.  
 
Az elmúlt évben a 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet szerint elkészített kezelési tervek készültségi 
állapotát a következő táblázat szemlélteti. A védelemre tervezett területek esetében a 9/2009. KvVM 
utasítás szerinti kezelési tervvel együtt értendő. 
 

A tervezési terület 
megnevezése 

Terület 
(hektár) 

Védett 
vagy 

tervezett 
? 

VM-nek 
megküldött 

VM által 
jóváhagy

ott 

A területi 
egyeztetés 

alapján 
véglegesített, 
felterjesztett 

Pusztaszeri TK bővítés 15,90 Tervezett X X X 
Szelidi-tó TT bővítés 242,57 Tervezett X X X 
Pusztaszeri Fülöpszék TT 42,68 Védett X X X 

Körös-éri TK 2467,4
7 Tervezett X X - 

Péteri-tó TT 781,07 Védett X X - 
Kunpeszéri Szalag-erdő TT 119,28 Tervezett X - - 
Kunpeszéri Tilos-erdő (KNP 
bőv.) 640,63 Tervezett X - - 

Csongrádi Kónyaszék TT 455,16 Védett X - - 
KNP Felső-Kiskunsági szikes 
puszták egység 

11819,
73 Védett X - - 

KNP Felső-Kiskunsági szikes 
puszták egység bővítése 

1665,4
1 Tervezett X - - 

KNP Miklapuszta egység 6136,6
9 Védett X - - 

KNP Miklapuszta egység 
bővítése 

1100,3
4 Tervezett X - - 

 
 

4.2. Élőhely fenntartás 
 
A legfontosabb élőhely fenntartási aktivitásunkat az alábbiakban mutatjuk be: 
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1. KNP bugaci szegélyturján vízpótlása 
Minden évben egy kisebb turjános nedves állapotban tartása érdekében felszín alatti vízből pótoljuk a 
hiányzó vízkészletet. 5 hektár 
 
2. Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet tömörkényi halastavak ökológiai célú, már nem termelő halastavak 
rendszeres vízpótlása tiszai vízbázisból. 80 hektár 
 
3. Az Érsekhalmi Hét-völgy TT, a Hajósi Kaszálók TT és a Császártöltési Vörös-mocsár TT területén 
közmunkások bevonásával leirtottuk a cserjéket a löszgyepekről kb. 2.5  hektár kiterjedésben. 
 

4.3. Élőhely rehabilitáció 
 
A 2010. év során önálló élőhely rehabilitációs projekteket nem indítottunk el, hanem folytattuk a 
korábbi uniós pályázatokból adódó (KIOP) feladataink végrehajtását (gyalogakác szárzúzózása), illetve 
az élőhely rehabilitációs célú uniós (KEOP) pályázatainkat készítettük elő, illetve hajtottunk végre. 

4.4. Fajvédelem 

Védett fajok nagy természetvédelmi jelentőségű új állományai kerültek elő 2010 folyamán: 

 - Nemesnádudvar külterületen (ex lege védett terület határainak pontosítása során) a kúszó zeller 
tízezer töves nagyságrendű állománya, ez egymagában jelentősen meghaladja az eddig ismert országos 
összállományt. 

 

- Az izsáki Kolon-tó melletti üde réteken (gyepkezelési kísérlet vizsgálatai közben) a magyar tarsza 
országos léptéken is jelentős, minimum több ezres nagyságrendű állománya. 

- Sor került a Hajósi homokpuszta TT eddig hiányosan ismert homoki kikerics állományainak 
alapos felmérésére (NBmR keretében, természetvédelmi őr által), amelynek során kiderült, hogy a 
korábban nyilvántartottnál két nagyságrenddel nagyobb, milliós nagyságrendű állomány él a területen.   
A különböző felmérések során számos további értékes biotikai adatot is felvettünk: Lindernia 
procumbens (első Kiskunsági előfordulás, összesen 4 lelőhely); Elatine triandra, Salsola soda, Apium 
repens (további 3 új lelőhely), Sanicula eurpoaea (első Kiskunsági adat), 3 új ligeti szőlő (Vitis 
silvestris), 93 tő új csengettyűvirág (Adenophora liliifolia), sok új keleti békakorsó (Sium sisarum), 
több száz töves ciklámen (Cyclamen purpurascens) és egy Magyarországra nézve új orchidea (Ophrys 
bertolonii) felfedezése. 
 
Működési területünkön kiemelt jelentőségű fajok megőrzésére vonatkozó tevékenységünket az alábbi 
ismertetés foglalja össze: 
 
1. Túzok  
Folyamatosan felülvizsgáltuk a legjelentősebb gazdálkodók területhasználatát, és a haszonbérleti 
szerződésekben fokozottan érvényesítettük a túzokkíméleti gazdálkodás gyakorlatát. Egy 
gazdálkodótól visszavett területen (580 hektár) az Igazgatóság végzi a túzok kíméleti gazdálkodást. 
 
2. Fehér gólya  
2010. év elején kb. 20 db fészekmagasító került kihelyezésre. 
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3. Kék vércse 
A kék vércse LIFE programkeretében a korábbi évek során kihelyezett 400 db költőláda ellenőrzését, 
tisztítását végeztük el, valamint a program keretében az előző évben eltelepített 4 erdőfolt ápolási 
munkáit is folytattuk. Ezeken kívül megtörtént az ismert éjszakázó helyek monitorozása (kb. 150 pld), 
a fészkelő állományok felmérése (80 ismert pár), valamint több tíz kilométer középfeszültségű vezeték 
oszlopainak ellenőrzése és szigetelése történt meg. A 2010. év során több mint 80 fiókát jelöltünk meg 
egyedi kódos színes gyűrűvel. Az erősen csapadékos időjárás miatt a költő állomány teljes felmérése 
nem történt meg az év során 
 
4. Kerecsensólyom 
A kerecsensólyom LIFE keretében 4 db költőláda került kihelyezésre, villanyoszlopra.  Ezek mellett 
elvégeztük a működési területünkön a költő párok felmérését (16 revír). A 2010. év során sem fiókát, 
sem öreg madarat nem gyűrűztünk. A költési siker a sólymok számára kedvezőtlen időjárás miatt igen 
rossz volt. 
 
5. Rákosi vipera 
Az elmúl év során tovább finomítottuk az ismert élőhelyek (Peszéradacsi-rétek, Bugacpuszta) 
természetvédelmi kezelését (kaszálás helyett extenzív legeltetés), ennek hatása az állomány 
növekedésében is érezhető. A Vipera LIFE keretében mintegy 12 hektáron letermelt erdő helyén 
gyepvetéssel rekonstruált élőhely utókezelését (tájidegen fajok irtása) is tovább folytattuk. 
 
6. Tartós szegfű 
A LIFE program 2006. szeptember 1-én indult. A fokozottan védett endemikus növény Duna-Tisza 
közi állományának védelme a program fő célja. 

A nemesnádudvari szemétlerakó mellett megtalált több ezres tartós szegfű állomány védelme 
érdekében módosítottuk a szemétlerakó rekultivációs tervét, és figyelemmel kísért rekultivációjáról, 
amelynek során sikerült megóvni a lerakó melletti, részben annak szegélyeire is benyúló, jelentős 
méretű tartós szegfű állományt.  

4.5. Saját állatállomány 
 
Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő állatállomány BIO minősített. 
Az Igazgatóság az utóbbi években az őshonos magyar szürke szarvasmarha mellett a bivaly állomány 
fejlesztésébe kezdett, a növekedést az alábbi táblázat is tükrözi. 
 

 Faj 
Fajta 

Egyedszám 
2009. 12. 31. 

Egyedszám 
2010. 12 31. 

szarvasmarha magyar szürke 1484 1413 

bivaly  302 340 

ló shagya arab 1 1 

 arab telivér 1 1 

 angol telivér 1 1 

 Furioso-Nort Star 2 2 
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A fejlesztést a rendelkezésre álló legelőterület és a téli szálas takarmány előállítására alkalmas terület 
nagysága határozza meg. Ezek növelésére a vonatkozó jogszabályok betartásával kellő intézkedést 
tettünk, ugyanis a lejárt haszonbérleti szerződések – ott, ahol a saját gazdaságunkban lévő 
állatállomány legeltetését tervezzük a 2010-es gazdasági évben –nem kerültek meghosszabbításra, 
természetesen a haszonbérlő érdekeit figyelemmel kisérve. 
 
A 2010. évben a növekvő állatlétszám elhelyezése és tartás érdekében az Igazgatóság tovább 
fejlesztette az öt állattartó telepünket, nyári időszakra kialakította a fülöpszállási és a szabadszállási 
nyári állást. 
Jelenleg is Bugacon található a legszebb és leghíresebb törzsállományunk, ahol saját hasznosítással 
történik a tenyésztés. 
 
Tiszaalpáron a KIOP program keretében megvásárolt magyar szürke szarvasmarhák tartása és 
nevelése ideiglenes jelleggel a Bugaci legelő területre kerül áthelyezésre az árvíz és az azt követő 
nagymennyiségű belvíz miatt. Az állatok biztonságos visszatelepítéséhez a téli pihenőhely valamint az 
árvíz következtében megrongálódott gulyás szállás teljes felújítása szükséges.  
 
Izsákon a szarvasmarhák tenyésztése során négy vérvonal a meghatározott. A vásárolt, valamint az 
Igazgatóság egyes állattartó telepéről átszállított állatállomány fogadásához szükséges állandó jelleggel 
működő karantént, a bivalyok részére téli teleltető helyet alakítottunk ki. Az állattartó telep istállójának 
tető felújítása megtörtént. Ezen a telepen történik a tenyészbikák teleltetése is. 
 
Kígyós-háti állattartó telepen ebben az évben magyar szürke szarvasmarha és bivaly egyaránt 
megtalálható. December hónapban a bivalyok átszállításra kerülnek Pusztaszer (tehén+borjú, 2 év 
feletti bivaly) és Izsák (növendék bivalyok) állattartó telepekre.  
Téli időszakra a telepen marad 2009-es évjáratú magyar szürke üsző 82 db és 104 db vegyes 
korcsoportú bivaly. 
Az állattartó telephez tartozó legelők karámrendszerei és a karám térelválasztói megépültek. 
Megépítésre vár a telephelyen a mezőgazdasági munkagépek közlekedését biztosító betonút. 
 
A pusztaszeri állattartó telepen a szürke marha tinókat és a növendék állatokat valamint a bivalyokat 
helyezzük el. A telep az első BIO minősített telepünk. 
 
Az apaji bikatelep kezelését és fenntartását továbbra is Szomor Dezső vállalkozó látja el. 
 
STV jelölt bikák kihelyezésére az apaji bika telep mellet a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
által működtetett bikatelepet is igénybe vesszük. 
 
Az őshonos állatállomány telepeken történő elhelyezése: 
 

Tartási hely Tenyész Tenyész Növendék Növendék Tinó Szopós Bivaly 
(majorság) tehén bika üsző bika  borjú  
Bugac 212  245  69 3  
Izsák 215 28 121   2 110 
Pusztaszer     217  126 
Kígyós-hát   82    104 
Tiszaalpár /Bugac/ 146 1 35   15  
Apaj-bikatelep  0  8    
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Sarród-bikatelep  0  10    
Kihelyezve  1      
Ópusztaszeri 
Emlékpark (ÓNTE)     4   
összesen: 573 30 483 18 290 19 340 

 
Az őshonos állattartó telepekhez tartozó, kezelt, (legeltetett) védett területek kiterjedése és a 
hozzátartozó állatállomány nagysága: 
 

Tartási hely 
Hasznosított terület 

(hektár) 
Állatállomány 

(egyed) 
(majorság)  szarvasmarha+ bivaly 
Bugac 1454,7 529 
Izsák 715,11 474 
Pusztaszer 1221,32 343 
Kígyós-hát 2622,46 186 
Tiszaalpár /Bugac/ 452,04 197 
Más tenyészet    24 
Összesen: 6465,63 1753 

 
A magyar szürke szarvasmarha és bivaly állományunk fejlesztése folyamatos, azonban 
nélkülözhetetlen a selejtezés, a tenyésztésre alkalmatlan állatok értékesítése. Ez évben az értékesített 
állatok darab száma 533 egyed (magyar szürke állomány vágóra HIPP-nek 349 egyed, egyéb selejt 130 
egyed, valamint 48 egyed tinó), elhullott 54 egyed. A selejtezés a túlkoros, illetve tenyésztés 
szempontjából hibásnak minősített állatokra irányult. 
A tenyésztési vérvonal frissítésére 1 egyed tenyészbikát vásároltunk a többletbevételünk terhére. 
 

4.6. Vadászterületek 
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság célja, hogy működési területén a vadászatra jogosultak a 
természetvédelmi érdekekkel összhangban végezzék vadgazdálkodási tevékenységüket. Ezt a törekvést 
a saját vagyonkezelésben lévő területeken fokozottan igyekszik érvényesíteni, és ebben a 
vonatkozásban saját vadászterületén példaértékű gazdálkodást kíván folytatni. 
 
Az év során az igazgatóság a teljes működési területén folyó vadgazdálkodási tevékenységet 
folyamatosan ellenőrizte, valamint szakmai véleményének megfogalmazásával segítette a 
természetvédelmi hatóság vadgazdálkodással kapcsolatos munkáját. 
 
Az igazgatóság számos vadászterületen rendelkezik vagyonkezelői joggal, többségi tulajdonosként 
négy vadászterületen van jelen a földtulajdonosi közösségekben. 
 
Az Izsáki Kolon-tó, a Miklapuszta valamint a Felső-kiskunsági puszta Nemzeti Park területegységeken 
alakult vadászterületeken haszonbérlő a vadászatra jogosult. A területek szakembereivel folyamatos a 
kapcsolattartás és egyeztetés, így biztosított, hogy a vadgazdálkodás a természeti értékek megőrzése 
mellett folyik.  
 



   21   

Az Izsáki Kolon-tó nemzetközi jelentőségű vadvíz (Ramsari terület), ólomsörét tilalmi terület, része a 
Natura 2000 hálózatnak és jelentős része a Túzokvédelmi LIFE programba van bevonva. Ennek 
megfelelően a vadállomány kezelése az őz állomány szinten tartó vadászatára, a vaddisznó állomány 
lehetőség szerinti korlátozására és erős ragadozó kontrollra helyezi a hangsúlyt. A vadászati módok és 
a vadászati idényeken belül a vadászati tevékenység ütemezése a területen fészkelő védett és 
fokozottan védett madárfajok védelméhez/érdekeihez maximálisan igazodik. 
 
Miklapuszta jelentős része a Natura 2000 hálózatba tartozik és a Túzokvédelmi LIFE program 
kiterjedésében is jelentős összefüggő egysége. Ennek megfelelően a fő hangsúly a vadállomány 
kezelése során itt is a ragadozók és a vaddisznó állományainak visszaszorítására helyeződik. Problémás 
de jól megoldott kérdés a túzok dürgésével időben és térben is egybeeső őzbakvadászat szabályozása. 
 
A Felső-kiskunsági puszta a Nemzeti Park területek egyike. A nagy jelentőségű törzsterület déli felét is 
magába foglaló 03-600510-1-4-1 kódszámú vadászterület teljes egészében élőhelyvédelmi-, míg közel 
90%-ban fajvédelmi Natura 2000 hálózat része. A vadállománykezelés a túzokvédelmi programnak 
teljes egészében alárendelt.  
Az év végén a vadászati jog haszonbérlője haszonbérleti jogáról lemondott. A földtulajdonosi gyűlés 
2011. év eleji összehívására az igazgatóság megtette a szükséges intézkedéseket.  
 
A Bócsa-Bugac Nemzeti Park területegységen Bócsa, Kaskantyú, Páhi, Orgovány települések 
külterületét érintő, 03-603110-4-4-0 kódszámú vadászterületen az igazgatóság gyakorolja a vadászati 
jogot. 
A vadászterület szinte teljes egészében védett, jelentős része fokozottan védett és Natura 2000 hálózat 
része, ennek megfelelően különleges, természetvédelmi rendeltetésű. 
A nagyvadállomány kezelése során fő feladat a vaddisznó állományának minimális szinten tartása, és 
az őzállomány jelenlegi nagyságának megőrzése. Szarvas a területen egész évben jelen van, állománya 
jellemzően néhány darabra tehető, természetvédelmi jellegű kezelése érdemben nem tervezhető. A 
dámszarvas időszakos váltóvadként jelenik meg. 
Apróvad vadászata nem folyik. A mezei nyúl és a fácán állománya a kedvezőtlen időjárási viszonyok 
miatt csökkent. A földön fészkelő védett madarak állományának védelmében a róka (és borz) 
állományapasztása folyamatos. 
 
A vadászati módokat a területre jellemző borókás-nyáras homokbuckák különösen érzékeny nyílt 
homoki gyepeire, és a peremterületek zárt gyepterületeire tekintettel választjuk meg.  
 
A vadállomány takarmányozására csak vadvédelmi céllal és kizárólag szélsőséges időjárási viszonyok 
esetén kerül sor. 
 
A 2010/2011. évre szóló vadgazdálkodási terv 3 db gímszarvas, 34 db őz, 30 db vaddisznó és 30 db 
róka kilövését tartalmazza. A terv időarányos teljesítése megtörtént.  
 
A vadászati és állategészségügyi hatóságok által előírt rókatetem-, illetve vaddisznó vér- és 
mandulaminták leadását időarányosan teljesítettük. 
 
2010. év első és utolsó hónapjainak szélsőséges időjárása miatt kétszer került kijuttatásra szálas 
takarmány a három nagyvadetetőbe, illetve a forgalmasabb vadváltók mellé, míg szemes takarmány 
három alkalommal a téli hónapokra kihelyezett mobil apróvadetetőkbe. 
 
2010-ben a területen tervezett, összesen 4 db itatóhely engedélyeztetése, illetve ezekből egy esetében a 
napelemes vízellátást biztosító rendszer üzembe helyezése megtörtént.  
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Az év folyamán 2 db magasles tetőfedése történt meg. Az építéshez a szükséges faanyagot a 
vagyonkezelésünkben álló erdeinkből, de az élő munkát is saját forrásból biztosítottuk. 
A vadászterületen a vaddisznó állományának szabályzását lesvadászatra alapozzuk. Ennek 
hatákonyságát valamint költségtakarékos és környezetkímélő megoldását 7 darab napelemes, 
önműködő szóró berendezés üzembehelyezésével, és folyamatos működtetésével biztosítottuk.  
A csalogató etetésnél felhasznált szemes takarmány mennyisége: 2 kg/nap/berendezés. 
  

4.7. Halászati vízterek 
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén halászati hasznosítóként nem kezel 
egyetlen vízteret sem. A halászati hasznosítókkal (magán személyek, egyesületek, vállalkozások) jó 
kapcsolatot tart fenn, és folyamatosan ellenőrzi azok tevékenységét. 

4.8. Erdőterületek 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az év során az alábbi tevékenységekkel szolgálta a működési 
területén található erdők védett természeti értékeinek és az erdőgazdálkodással érintett védett 
természeti területek megóvását és hosszú távú fennmaradását: 
 
a Harkakötönyi Körzet erdőterv rendeletéhez megfogalmazta szakmai véleményét, valamint megkezdte 
szakmai álláspontjának kialakítását az erdőrészletszintű tárgyalásokra, 
 
a Hajósi- és Bócsai Körzetek, valamint a Szegedi Erdészet Erdőtervezési Egység erdőrészlet szintű 
tárgyalásain gondoskodott a természetvédelmi céloknak megfelelő erdőkezelési műveletek 
erdőtervekbe történő beépíttetéséről, továbbá ezen körzeti erdőtervekkel kapcsolatos miniszteri 
egyetértési- és véleményezési jogkör gyakorlásához szükséges szakmai adatokat és statisztikai 
kimutatásokat felterjesztette, 
 
természetvédelmi kezelői véleményének megfogalmazásával segítette a természetvédelmi hatóság 
erdőgazdálkodással, erdőtelepítésekkel és fásításokkal kapcsolatos munkáját, 
a saját vagyonkezelésű erdőterületeken példaértékű erdőgazdálkodás folytatására törekedett. 
 
Az igazgatóság vagyonkezelésében álló 5900 hektár erdőterület az év során kibővült a Kefag és Nefag 
Zrt.-től átkerülő mintegy 3500 ha erdőterülettel. Míg az erdőgazdálkodói bejegyzések a Nefag-erdők 
esetében már ez évben lezárultak, addig a Kefag-erdők esetében az csak jövő év februárjában várható. 
A nemzeti park által végzett erdőkezelés az új erdőterületeken 2011-ben indul el. 
 
 Az 5900 ha-os erdőterületünkön 2010-ben 12 hektár üres vágásterületen történt erdősítés 
erdőszerkezet-átalakítás keretében. 11 ha-on teljes talajelőkészítéses erdőfelújítással, míg 1 ha-on 
sarjaztatással biztosítottuk az őshonos fafajokkal történő fafajcserét a korábbi fenyvesek és akácosok 
helyén. Ezeken a területeken elegyes hazai nyárasok létesültek. 
 
Az év során 170 ha-on folytattunk erdőápolást. A sorközápolásokat (tárcsázás) saját erő- és 
munkagéppel, illetve alkalmazottal, a sorápolásokat (kapálás) közmunka keretében végeztük. 
 
Fahasználatok a következő területekkel kerültek végrehajtásra: 26 ha tisztítás, 18 ha gyérítés, 22 ha 
egészségügyi- és egyéb termelés, valamint 25 ha tarvágás. KEOP program keretében 156 ha 
fahasználattal érintett területen történt meg az invazív fafajok írtása, amely elsősorban akácot érintett. 
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A nevelővágások minden esetben az őshonos fafajok egyedei javára történtek. 
 
Erdővédelmi szempontból rendkívül súlyos évet zártunk, melyben a víz volt a főszereplő. Hullám- és 
ártereinken lévő erdősítéseinket először a téli jégkár károsította, majd az ár- és belvíz pusztította. A 
2007. év végén telepített KIOP-os erdőtelepítéseinkből több mint 50 ha pusztult el. A tavasszal 
végrehajtott 3 ha-os erdőtelepítésünk is a tartós vízborítás áldozata lett. A Tisza mentett oldalán lévő 
erdőfelújításaink mélyebb fekvésű részein a belvíz okozott csemetepusztulást. 
A károsodott területeken egész évben és az év végén is olyan mennyiségű ár- és talajvízből, illetve 
csapadékból származó víz volt jelen ami kétségessé teszi a 2011. évre tervezett kárfelszámolások 
tavaszi végrehajthatóságát. 
A csapadékos évnek köszönhetően az igazgatóság erdeiben nem történt tűzeset. 
A természeti értékek- és az erdővagyon védelme érdekében a bócsai ősborókás körül 2008-ban 
létesített sorompók és cölöpakadályok karbantartása folyamatos volt az év folyamán. 
 

5. ŐRSZOLGÁLAT 
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának létszáma a 2010. évben 
jelentősen nem változott. 32 fő természetvédelmi őr teljesített szolgálatot az 5 természetvédelmi 
tájegység 26 természetvédelmi őrkerületében. December 15-ével egy fő kezdte meg felmondási idejét, 
de a munkavégzés alól csak 2011. január 15-vel lett felmentve. 
   
A személyi állomány összetétele, illetve az egy főre eső működési és védett természeti terület 
változatlanságát az alábbi két táblázat mutatja: 

Megnevezés Felsőfokú végzettségű Középfokú végzettségű Összesen 

Létszám 26 6 32 
  

Az egy főre eső működési és védett természeti terület  

  Átlagosan Minimum Maximum 
Az egy főre eső működési 
terület (ha) 37 227 3 700 169 552 
Az egy főre eső védett 
természeti terület (ha) 4 173 1314 7340 

  

5.1. Szervezeti kérdések 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata szervezetileg 2010-ben nem 
változott, az előző évben kialakított ügyeleti rendszer működése folyamatossá  és rutinszerűvé vált.  Az 
ügyeleti telefonszámra érkező hívások 90%-a sérült, vagy beteg védett természeti érték bejelentéséről 
szól. Hatósági intézkedést igénylő bejelentések száma elenyésző volt.   
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5.2. Technikai eszközökkel való ellátottság 

Az őrszolgálat működési feltételei, eszköz és egyenruha ellátottsága az előző évi (magas) szinten 
maradt. 
  
Jelenleg a 32 fős őrszolgálat minden tagja rendelkezik jó minőségű (pld. Leica) távcsővel. Az összes 
vizes élőhelyen illetve pusztai területen dolgozó őr rendelkezik állványos távcsővel. Az elmúlt évek 
hiányosságai elsősorban informatikai eszközök terén voltak érzékelhetők. Ennek oka részben az 
számítógépek amortizációjából, részben a 2008. évi létszámbővítést nem követte informatikai 
eszközbeszerzés. E probléma megoldását szolgálta a Szegedi Vadasparkkal és a Palicsi Állatkerttel 
közösen megnyert IPA pályázat, melynek köszönhetően mintegy 15 millió Ft értékben fejleszthettünk 
illetve a hiányosságainkat pótolhattuk 
  
7 természetvédelmi őr kivételével mindenki rendelkezik maroklőfegyverrel. Az őrszolgálat tagjai 
számára a terepi egyenruha biztosítva van, kiegészítő elemekkel együtt. A társasági egyenruha 
beszerzése illetve pótlása az elmúlt időszakban elmaradt. Ennek oka részben anyagi eredetű, részben 
nem született döntés a társasági egyenruha tervezett módosítása tekintetében. 
  
Idén kerültek bevezetésre az EDR kézi rádió adó-vevő készülékek, melyeknek nagy hasznát láttuk a 
különböző (esetenként több tíz ezres létszámú) rendezvények felügyeleténél. 
  
 2010-ben a Természetvédelmi Őrszolgálat rendelkezésére álló gépjárműállomány az előző évhez 
képest nem módosult: 

Suzuki Jimmy 11 db 
Land Rover 1 db 
Lada Niva 4 db 
Ford Ranger 7 db 

9 fő természetvédelmi őr használ saját gépjárművet. 
Két természetvédelmi őr rendelkezik szolgálati lóval. 
  

5.3. Hatósági intézkedések 

2010. évben 99 esetben tettek természetvédelmi őreink bejelentést, helyszíni bírságot 1 esetben  20.000 
Ft- értékben szabtak ki.  
Továbbra is a téli falopások, a szabadidős tevékenységek ellenőrzése adják a legtöbb feladatot, 10 
esetben észleltek falopást védett természeti területen, ebből 5 esetben történt a helyszínen tettenérés. Ez 
elsősorban a rendőrséggel való együttműködés erősítésének köszönhető. 
Nem csökkent a madármérgezések száma, tárgyévben 5 esetről volt tudomásunk. 
A külföldi vendégvadászok vadászatának fokozott ellenőrzése ellenére természetkárosítást e 
tekintetben nem, kisebb szabálysértéseket több esetben tapasztaltunk. 
 
Hasonlóan fokozott ellenőrzéseket tartottunk a technikai sporttevékenységek tekintetében is. A 
prevenció érdekében az idén is több technikai sporttal foglalkozó egyesülettel voltunk kapcsolatban, 
rendezvényeiken és fórumaikon is részt vettünk. A korábbi évekkel ellentétben csökkent a technikai 
sport és szabadidős tevékenységek által elkövetett szabálysértések száma. Egy alkalommal tettek 
természetvédelmi őrök bejelentést a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területén engedély nélkül közlekedő 
quadosokról. 
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Továbbra is jelentős a védett állatok mentése. Működési területünkről 39 védett faj 359 egyedét 
mentettük főleg a Szegedi Vadaspark felé. A fenti adat nem tartalmazza a helyben szabadon engedett 
számos kígyó-béka-denevér egyedet, mely a fenti szám sokszorosát jelenti. A mentési feladatok 
egyszerűsítése érdekében az igazgatóság a Szegedi Vadasparkkal együtt IPA pályázatot nyert 
természetvédelmi mentőközpont fejlesztésére, védett állatfajok mentésének monitorozására, és 
végrehajtásának eszközbeszerzésére.  
  
Az Őrszolgálati Osztályra szignált ügyiratok száma 2010-ben az alábbiak szerint alakult. 
  

Év 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ügyiratszám 786 716 1097 1043 1155 852 1057 

  
5.4. Az őrszolgálat együttműködése más szervekkel 

 
Az elmúl évekhez hasonlóan 2010. évben is jó kapcsolatot tartottunk az Országos Rendőr 
Főkapitányság, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága és a Katasztrófavédelem illetékes 
szerveivel. 
Rendőrség: a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság és városi kapitányságok rendőri- és a 
határőr-kirendeltségek határőrállománya részére tartottunk tájékoztatót és konzultációt az igazgatóság 
természeti értékeiről és az azokat ért károsításokról. Külön hangsúlyt kapott az illegális 
fakitermeléssel, mint természetkárosító tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok és esetek ismertetése 
A falopások számának csökkentése érdekében körzeti megbízott – őrkerület-vezető szinten tartottunk 
rendszeres kapcsolatot. 
MVH: az ellenőrzéseken a természetvédelmi őrök folyamatosan részt vesznek a jelentkező igényeknek 
megfelelően. Ez 2010-ben 114 ellenőrzést jelentett. 
 
Katasztrófavédelem: a 2010-es évben az árvizek és a belvizek okoztak gondot. Az árvízi mentésben a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának tagjai mind az igazgatóság 
működési területén, mind azon kívül aktívan részt vettek. A fenti területen a 2010. május végétől 
erősen áradó Tisza folyó - áttörve az Alpár-Bokrosi öblözet nyári gátját - június elején árvizet okozott. 
Ezt számos védett és nem védett faj állományai megsínylették: a gyorsan emelkedő vízszint június 7-én 
estére érte el a legalsó fészkeket. Nagy-tó közepén levő, vízzel körbezárt telepről kb. 180-200 gém 
fiókát hordtunk át a telephez kb. 50-70 méter távolságban levő gyékényes-cserjés úszóláp szigetre. 
Június 9-én összesen 48 bakcsó, 15 kis kárókatona és 1 kis kócsag fiókát szállítottunk le a befogadó 
Szegedi Vadasparkba. A mentett gémek jelentős részét szabadon kifejlődésük után szabadon engedtük.  
 
Felsőzsolca és térsége: természetvédelmi őreink közül 7 napon át 19 fő aktívan részt vett az árvízi 
mentésben. 
 
Az elmúlt év második felében a belvíz okozott gondot. Szinte mindenütt az a téves lakossági vélemény 
alakult ki, hogy a belvíz nem a kiemelkedően magas csapadék mennyiség, hanem a nemzeti park 
korábbi vízvisszatartó tevékenységének következménye. A feszültségek mérséklése és a belvíz okozta 
károk enyhítésében való közreműködés érdekében a természetvédelmi őrök minden érintett településen 
napi kapcsolatban voltak a polgármesterekkel és a lakossággal.  
   
Rendezvények: 
 Augusztus hónapban a tájegységünkben került megrendezésre a Magyarok Szövetsége által életre 
keltett Magyarok Országos Gyűlése. Ahhoz képest, hogy ez egy tömegrendezvény volt és sok ezer 
ember látogatott el Bösztörpusztára, nagyon kultúrátlan viselkedtek 
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2010. évre tervezett szakmai feladatok, ebből megvalósult, illetve 2011. évre 
áthúzódó feladatok 

2011. évre áthúzódó feladatok 

Igazgatóságunk szakmai feladatait alapvetően meghatározzák azok a nemzetközi (EU) pályázatok – 

elnyerése, majd ezek megvalósítása intézményünknél, amelyek segítik a védettség fenntartását és to-

vább fejlesztését az elnyert projektekben meghatározott célokban. A projekteknél az EU finanszírozás-

hoz hazai társfinanszírozás is kapcsolódik. 

Igazgatóságunkon a 2004. év második felében indult „A túzok védelme Magyarországon” c. 

LIFE Natura projekt kedvezményezettje. Ez a program 2008. évben fejeződött be, amely az első LIFE 

projekt zárását jelenti az Igazgatóság életében. Ennek  adminisztrációs zárása 2009. évben történt meg. 

Jelenleg a benyújtott végső elszámolás pénzügyi ellenőrzése tart,februárban érkeztek meg  Brüsszelből 

a projekttel kapcsolatos kérdések, melyek  tisztázása, illetve elfogadása után várható a projekt végleges 

lezárása. 

2006 októberétől szintén partneri minőségben a Kerecsen sólyom LIFE–programokban, 2010. 

évtől a Kerecsen LIFE+ programban, amelyeknek lebonyolításában. 

 Szintén LIFE–program keretében Igazgatóságunk főkedvezményezettként vesz részt a Tartós 

szegfű LIFE–programban, mely 2006. szeptemberében indult, és szerződéses (1 fő felsőfokú 

végzettségű) dolgozót alkalmazunk a projekt irányítására. 

2009. évben  jelentős nagyságrendű  pályázatokat készítettünk elő, melyek között szerepelt Közép 
Magyarországi Operatív Program ( Apaj vizes-élőhely projekt, kivitelezése meg is valósult, a pénzügyi 
zárójelentés, és helyszíni ellenőrzése 2010. február 25-én megtörtént, és mindent rendben találtak. 

2009. év során egy 7 alprojektes KEOP pályázatot adtunk be, mely sikeres első fordulón 
továbbjutva  a támogatásról a napokban kaptunk értesítést, mely összege 533 millió forint. 

További KEOP pályázatokat ( élőhely-rekonstrukciós) nyújtottunk be, valamint  egy 56 millió 
forint összköltségű  DAOP pályázatot ökoturisztikai fejlesztés Bugacon címmel. 

Határon átnyúló kapcsolatokat, és a pályázati lehetőségeket is kihasználva 3 különböző témájú IPA 
pályázatban is részt veszünk, mint partner intézmény közel 80 millió forintos részköltségvetéssel. 

Eddig minden pályázatunkat befogadták, várjuk az eredményről szóló értesítéseket. 
2010. évben folytattuk  a 2008. évben jóváhagyott Vipera LIFE + programban vállalt Vipera 

látogató központban vállalt  ismeretterjesztő oktatási feladatokat, a földvásárlásokat. 
A földvásárlások lassabban haladnak a tervezettnél, a korábbi előzetes információk alapján az 

eladósági hajlandóság nem jól alakult, ezért  2010. évben  csak néhány gazdálkodótól tudtunk 
földterületet vásárolni, 2011. év elején azonban újabb területeket sikerült vásárolni, így újabb esély 
látszik a tervezett területek megvásárlására, és azok vipera élőhely kialakítására. 

. 
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Jogszabályok 

Szervezeti változás, változások 

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY 

Engedélyezett létszámunk 73 fő volt, nem változott az előző évhez képest. 

Elkészítettük Szervezeti és Működési Szabályzatunkat (SzMSz) a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és a kapcsolódó új jogszabályok, továbbá a JKH-
99/21/2009. számú, 2009. augusztus 13-án a Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztere által egységes szerkezetbe foglalt és kiadott Módosító alapító okirat által megkövetelt 
szervezeti átalakításoknak megfelelően, illetve ehhez kapcsolódóan a munkaköri leírásokat, és 
igazgatói utasításokat. A módosított SzMSz miniszteri jóváhagyása megtörtént. 
Az Igazgatóság vezetésében 2010. év végén történt változás az igazgató felmentése november 30-
ával történt, meg jogviszonya 2011. január 31-én szűnt meg. 
Az új igazgató kinevezése 2011. február 15.én történt meg. 
 
A 2010. évben az igazgatóság igen sokrétű tevékenységi körét (kutatás, igazgatás, tervezés, fejlesztés, 
gazdálkodás, oktatás, nevelés, őrzés, állattartás, stb.) az alábbi táblázatban szereplő személyi 
állománnyal valósítottuk meg. 
 
 
Személyi állományunk megoszlása 2010. január 1-én (118 fő) 

szakképzettség  
 

alapfokú középfokú felsőfokú összesen 
köztisztviselő  3 14 56 73 fő 
Munka Törvénykönyv hatálya alá 
tartozó 8 15 15 38 fő 

LIFE projekt keretében 
foglalkoztatott szerződéses 
munkavállaló 

1  6 7 fő 

Mindösszesen 12 29 77 118 fő 
 
Munkatársaink nyelvismereteit tekintve angolul, németül, olaszul, szerbül és franciául beszélnek 
közép- vagy felsőfokon. Személyi állományunk nyelvismereti megoszlása: 
 

Nyelvismeret 

Személyi állomány fő/nyelvvizsgák száma 
Köztisztviselő 38/47 

Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó 11/12 
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LIFE projekt keretében foglalkoztatott 
szerződéses munkavállaló 5/8 

Összesen 54 fő / 67 nyelvvizsga 

 
A személyi állomány 2010. január 1-jén 118 fő volt, míg 2010. december 31-re ez 124 főre változott. A 
2010. évben 1 fő státuszos kormánytisztviselő távozott felmentéssel, 1 fő kormánytisztviselő 
kinevezése határozott időtartamú kinevezésre módosult a prémiumévek programba történő belépése 
miatt, illetve 2 fő kérte felmentését, (illetve munkaszerződése megszüntetését) nyugdíjba vonulása 
alapján 2010-ben 1 fő kormánytisztviselő áthelyezéssel került igazgatóságunkhoz felvételre, továbbá 
két fő határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott kolléga munkaviszonya módosult 
határozatlan idejűre. 
2010-ben közigazgatási alapvizsgát, illetve közigazgatási szakvizsgát igazgatóságunkon senki sem tett. 
 
2010-ben 1 fő kormánytisztviselő ment gyesre, helyettesítését határozott idejű munkaszerződéses 
kollegával látjuk el. 
 
A közmunka pályázat keretében igazgatóságunkon a 2010. évben a nyári időszakban 40 fő közmunkás 
foglalkoztatására került sor. 
 
Igazgatóságunk a LIFE–program keretében kedvezményezettként vesz  részt a „Tartós szegfű” LIFE–
programban, mely 2006. szeptemberében indult, szerződéses (1 fő felsőfokú végzettségű) vállalkozó 
közreműködésével. 
 
2009. februárjától vesz részt igazgatóságunk a VIPERA LIFE + projektben 2 fő felsőfokú kolléga 
részvételével. 
 
Igazgatóságunkon 2009-ben indult el a KEOP Élőhely rekonstrukciós feladatok megvalósítása a KNPI 
működési területén című nyolc alprojektet tartalmazó pályázat, melyben az 1 fő felsőfokú végzettségű 
dolgozó munkáját további 6 fő felsőfokú végzettségű kolléga segíti. 
 
2010. évben indult a KEOP „Élőhelyrekonstrukciós tevékenységek a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság működési területén” című, 6 alprojektet tartalmazó pályázat 7+1 fő felsőfokú végzettségű 
kolléga közreműködésével. 
 
2010-ben indult és valósult meg a KEOP „Kiskunsági élőhelyek kétéltű populációinak védelme” című 
pályázat előkészítő szakasza. A pályázatban résztvevő 1 fő munkatárs munkáját további 10 fő kolléga 
segíti. 
 
2010-ben indult a KEOP „ Élőhely rekonstrukció az izsáki Kolon-tavon2 című pályázat előkészítő 
szakasza 1 fő, illetve 8 fő segítő munkatárs bevonásával. 
 
Továbbá 2010-ben indult igazgatóságunk a KMOP „ Kisapaji rét vizes élőhelyrekonstrukciója” című 
projekt . 
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság munkáját segítő Nemzeti Parki Tanács két alkalommal 
ülésezett a 2010 évben. Az első ülés fő témája a KNPI 35 éves évfordulója volt, illetve tájékoztatást 
kaptak a tanácstagok a KNPI megvalósult pályázatairól, továbbá egyeztetésre került az ülésen az 
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idegenforgalmi, turisztikai tevékenységgel kapcsolatos állásfoglalás összeállítása. Az év második 
felében az igazgatóság 35 évfordulójának emlékülésén került sor a tanácstagok második 
összejövetelére, ahol visszatekintés történt az elmúlt 35 év történéseire, illetve főbb eseményeire, 
valamint bemutatásra került az igazgatóság természetvédelmi célú gazdálkodása. 
 
A 2010. évben az igazgatóság igen sokrétű tevékenységi körét (kutatás, igazgatás, tervezés, fejlesztés, 
gazdálkodás, természetvédelmi kezelés, oktatás, nevelés, őrzés, stb.) az alábbi táblázatban szereplő 
személyi állománnyal valósítottuk meg. 
 
Személyi állományunk megoszlása 2010. január 1-én: 
 

 szakképzettség  

alapfokú középfokú felsőfokú összesen 
Köztisztviselő 68 3 11 53 67 fő 
Munka Törvénykönyv hatálya alá 
tartozó 9 14 12 35 fő 

LIFE projekt keretében 
foglalkoztatott szerződéses 
munkavállaló 

  5 5 fő 

Mindösszesen 12 25 70 107 fő 
 
Munkatársaink nyelvismereteit tekintve angolul, németül, olaszul, szerbül és franciául beszélnek 
közép- vagy felsőfokon. Személyi állományunk nyelvismereti megoszlása: 
 

Nyelvismeret 

Személyi állomány fő/nyelvvizsgák száma 
Köztisztviselő 37/46 

Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó 10/11 

LIFE projekt keretében foglalkoztatott 
szerződéses munkavállaló 5/8 

Összesen 52 fő / 65 nyelvvizsga 

 
A létszám alakulását az „A” jelű táblában részletezzük. 
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2)Előirányzatokkal való gazdálkodás 

Az előirányzatok és évközi változások hatáskörönkénti (Kormány, fejezet, intézmény) levezetése 
 
Eredeti előirányzat: 535.300 eFt 

Módosított előirányzat: 2.046.854 eFt 
Előirányzat változás: 1.511.554 eFt 

Ebből:  

Kormányzati hatáskörben  11.777 eFt 
Fejezeti hatáskörben  381.858 eFt 

Intézményi hatáskörben  480.917 eFt 
 

 Előirányzat módosítás hatásköre 
Kiemelt előirányzat megnevezése Kormány 

(eFt) 
Fejezeti 

(eFt) 
Intézményi 

(eFt) 
Személyi juttatások  12.616 26.881 122.939 
Munkaadókat terhelő járulékok  3.352 7.776 20.363 
Dologi kiadások   -4.191 346.955 244.435 
Intézményi beruházások 0 22.094 613.061 
Felújítások 0 0 1.437 
Támogatásértékű működési kiadások   18.130 
Támogatás értékű felhalmozási kiadások 0   
Működési célú pe. átadások  246 75.050 
Felhalmozási célú pe. átadások   410 
Összesen: 11.777 403.952 1.095.825 

Az intézménynél jelentős mértékű volt az évközi előirányzat módosítás, amely az alábbi évközi 

átvett feladatokból és az azokra biztosított többletforrásokból tevődött össze: 

 

 eFt 

Kormányzati hatáskörben összesen: 11.777 

 

2009. évi, 2010. évi  keresetkieg. 316/2009. korm.rendelet, 587 

 és a 1035/2010. (II.12.) Kormány Hat.alapján 13.054  

Prémium évek keretében foglalkoztatott 1 fő szem.j. és járulékaira 2.336 

Zárolás dologi kiadásokból 1318/2010. XII.27) Kor. Hat. Alapján                               -  4.200 

Fejezeti hatáskörben összesen: 403.952 

Tartós szegfű védelme Magyarországon EU LIFE projekt társfin.(2905), önrész(4500) 7.405 

Kerecsensólyom védelme a Kárpát medencében LIFE projekt 

( társfin: 210, önrész: 881) 1.091 

Rákosi Vipera LIFE+ önrész,és társfin. Beruházási kiadásaira 8.778 

Közmunka program önrészének finanszírozására 5.571 
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Őshonos növényfajok termesztésbe vonására 1.000 

Ex-lege kunhalmok felmérésére 190 

Dunavölgyi sík és Homokhátság MTÉT monitorozási feladatokra 900 

10/2/35. Természetvédelmi kártalanítás(246 eft, 463 eft) 709 

10/2/39 OKKP kármentesítési feladatok Csornapuszta, Bugaszpuszta eljárási día 107 

Közmunkaprogram finanszírozási támogatása 26.623 

2010. aug. 13-a utáni többletbevételek jóváhagyása XX/962/5/2010. 

(állatértékesítésből származó többletek 48.326 eft dologi kiad., 1.674 eft beruházásokra) 50.000 

2010. aug. 13-a utáni többletbevételek jóváhagyása (424-21/2010.)  249.418 

(haszonbérleti díjak többlete, dologi kiadásokra 243.256 eft, beruházásra:6.162 eft) 

2010. aug. 13-a utáni többletbev. Jóváhagyása(424-26/2010) 52.160 
Élőhelykezelés, bérelt területek bérleti díjára dologira: 46.680 eft, KEOP, 

 KMOP pályázat előkészítési beruházás költségeire:5.480 eft) 

 

 

Intézményi hatáskörben előirányzat módosítás összesen: 1.095.825 

Működési feladatok finanszírozását tette lehetővé összesen: 480.917 

Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások 

Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztési kiadások 

Fejlesztési feladatokra összesen: 614.908 

 

Támogatásértékű felhalmozási bevételek 

 

MVH SAPS(területalapú tám) felhalmozási kiadásokra 28.370 

MVH SAPS Buzsik csőszház villamosági fejlesztésére  90 

KVVM Fejl. Igazgatóság KEOP Kolon-tó páylázat 13.076 

KVVM Fejl. Igazgatóság KEOP Kétéltű pályázat 18.375 

KVVM Fejl. Igazgatóság élőhelyrek. 6 alprojektes KEOP 387.265 

Pro Régió KMOP  Kisapaji rét rekonstrukció  53.613 

KEOP élőhely előirányzat dupla feladás miatti előirányzatmód.  69.113 

 
Támog.ért.bev.fejezeten belül:  516.289   

 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

 agrártámogatás fejlesztési feladatokra(SAPS)   28.460  

KVVM Fejl. IG. KEOP PÁLYÁZATOKRA 487.829  

Támog. Értékű felhalmozási bevételek fejezeten kívül:  53.613 

Pro Régió Közép-Magyarországi Fejl. És Szolg. Ig. 

 KMOP Apaj II. pályázat kiadásaira   53.613  

  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzata mindösszesen:  569.902 

 

 

Felhalmozási jell. Átvett. Pénzeszközök ÁHT-n kívülről  

Tartós szegfű LIFE EU-s forrás fejl. Kiadásokra      9.861  

 

Tárgyi eszközök értékesítése   7.025 

Gépkocsi,Tenyészbikák,  gépek értékesítése          2.388  

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:   12.249 
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Támogatási értékű működési bevételek többlete összesen:  209.129 

MVH  támog. Többlete  SAPS 116.170  

Fenntartási munkák, bérek fedezetére   

MVH helyszíni ell. Részvétel 2.150 

MVH Húsmarha támog. 14.280 

MVH extenzifikációs támogatás 17.371 

MVH Anyatehén támog. 29.910 

MVH EMVA szaktanácsadás 279 

MVH NT erdők telepítése 350 

MVH FVM. Rendelet alapján állatgyógyászati támog. 2.786 

KVVM Fejl.Ig. KEOP Kolon tó működ.kiad. 13.612 

KVVM Fejl. Ig. KEOP kétéltű működ kiad. 1.264 

KVVM Fejl. Ig. KEOP élőhely 6 alprojekt működ.kiad. 5.437 

Pro Régio KMOP Apaj rekonstrukció működ.kiad. 4.721 

Vidékfejlesztési Minisztérium TÉKA program 120 

BNPI Kerecsen LIFE 379 

Szeged Megyei Jogú Város oktatási pályázat, természetvédelmi és  

Környezetvédelmi oktatások támogatására 300 

 

Előző évi működési célú előirányzat maradvány átvétel:   3.845 

KVVM Infosys program működéséhez támog. 2.376 

BNPI kerecsen LIFE feladatokhoz pe.átadás 1.469 

 

 

 

 

  

Egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül:  116.916 

Európai Uniótól LIFE tartós szegfű 39.434 

Európai Uniótól  LIFE tartós szegfű dologira 559, 

támog.ért.működ kiadásokra 1.923 2.482 

Túzok LIFE minisztériumnak visszautalás 75.000 

 

 
Intézményi működési többletbevétel előirányzat többlete:   413.931 

Áfa többlete: 31.492 

Saját bevételek többlete (haszonbérlet, áruértékesítés) 382.439  

 

Előirányzat-maradvány felhaszn. 2009. évi:   121.431 

Áthúzódó bér,járulékok. 12.013 

Dologi kiadásokra 81.270 

Felújításokra 1.437 

Beruházásokra 26.711 
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A tényleges teljesítéseket befolyásoló tényezők 

Az intézmény működése mind szakmai mind pénzügyi vonatkozásban biztosított volt 2010. 
évben. 

Az Igazgatóságot a gazdasági válság miatti zárolások az alábbiak szerint érintették: 

I. zárolásként 4.200 eft zárolás történt a dologi előirányzatokból, melyet év végén 
csökkentésként elvonásként kellett kezelni. 

II. Zárolásként a 2009-es évben 46.043 eft terhelte az igazgatóság költségvetését, így 2010. 
évben a fenti  4.200 eft zárolás nem mondható jelentősnek, a zárolás nem okozott pénzügyi 
gondot a működésünkben. 

A 2010. évi eredeti előirányzat természetesen a zárolt 46.043 eft-al csökkentve került tervezésre, mely 
pótlását 2010. évben az agrárbevételek nagyobb arányú működési kiadásokra való ráfordításával tudtuk 
ellensúlyozni. 

Így fejlesztési kiadásokra kevesebb összeg állt rendelkezésre, mint az előző évben. Fejlesztéseinket 
főként a KEOP, LIFE pályázatok útján tudtuk finanszírozni. 

Igazgatóságunknak 2010. évben az időjárás viszontagságai miatt az élőhely-kezelés, állattartás, 
a gazdálkodókkal való kapcsolattartás területén is belvíz, árvíz problémákkal kellett 
megküzdeni. 
A Tiszaalpári gulyát az árvíz miatt át kellett menekíteni  a Bugaci gulyához, melyet a mai 
napig ott tartunk. A Tiszaalpári téli szállást az árvíz megsemmisítette, továbbá még az idei 
évben sem lehet az Alpári réten élőhely-kezelést végezni állatokkal, így a gulya legeltetését 
máshol kell idén is megoldanunk. 
A Tiszaalpári területen lévő telep kialakítása a víz levonulása után válik esedékessé, de mivel 
a gátszakadás miatti árvíz esetén szinte bizonyos, hogy a telepet elöntené a víz, így ennek 
megoldásánál ezt figyelembe kell majd vennünk. 
 

 Általában elmondható, hogy az alapvető intézményi feladat a védett területek eredeti állapotának 
fenntartása, vagyis a természetvédelmi fenntartási feladataink teljesültek, így ezen kiadásaink 
felhasználása a tervezett szerint alakult.  

A jelentős mértékű intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás alapján a kiadások 
jelentősen alultervezettek, látszódik, hogy az éves működés jelentős része az év közben kapott 
agrártámogatások kiegészítésével biztosítanak fedezetet az éves feladatok elvégzésére. 

Ebben az évben is a tavalyi évhez hasonlóan többlet pénzügyi forrást jelentett intézményünknek, 
hogy 40 fő átlaglétszámú közmunkás foglalkoztatására nyílt lehetőségünk. 

Pályázati úton bekapcsolódtunk a nemzeti parkok fenntartására meghirdetett közmunkaprogramba. 
A felvett közmunkások nagyrészt, olyan elsősorban terület fenntartási munkákat végeztek – erdő, 
szántó, gyep és kivett területeken-, amelyek eddig forrás illetve kapacitáshiány miatt elmaradtak. A 
legnagyobb volumenű feladat a közmunka keretében a kezelésünkben lévő erdők kézi ápolási 
munkájának végzése,  tájidegen növények irtása, tanösvények, utak szállások karbantartása, őshonos 
állattartó telepeken állatgondozási feladatokban besegítés, telepeken tereprendezés, takarítás.  

A támogatás értékű működési  bevételek a folyamatban lévő pályázatok, KvVM támogatások 
címén mintegy 209 millió forinttal növelték a bevételeinket. 
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Évközi támogatásértékű bevételként az eredeti elemi költségvetésben szereplő 100,0 millió Ft 
földalapú támogatáson felül 116,2 millió Ft-ot kapott intézményünk ezen a címen saját használatában 
lévő földterületek után.  

Ezen kívül a magyar szürke szarvasmarha tehénállomány és tenyészbika tartásra, valamint hízott 
bika tartásra, TOP UP támogatásra, helyszíni ellenőrzés közreműködésére, valamint állatgyógyászati 
feladatok támogatására  összesen: 67,1 millió forint támogatást kaptunk. 

Megérkezett számlánkra az 2010. év végén a 2009. év utáni pályázott AKG támogatás, mely 
felhasználására 2011. évben kerül sor. Ez az összeg biztosítja, hogy a 2011. évi gazdálkodási 
feladatokat elindítsuk, és a nyár végi MVH ellenőrzéskor az agrárpályázatban vállalt feladatok 
maradéktalanul elvégzésre kerüljenek, és a korábban megkapott összegből az Igazgatóságot ne 
terhelje visszafizetési kötelezettség, valamely feladat nem megfelelő elvégzése miatt. 

Összességében intézményünk a 2010. évi agrárkörnyezet gazdálkodási  feladatokhoz az MVH- tól 
410,14 millió Ft támogatást kapott, melyből a 2011. évi feladatok ellátására  az év végén  érkező 98 
millió forintos AKG támogatást 2011. évben fogjuk elkölteni. 

2011. februárjában 7,8  millió forint agrártámogatást kellett visszafizetnünk az ún. kereszt 
megfeleltetés miatt, mely  2009. évben megkapott támogatást érintette. 

2010-ben a szürke szarvasmarha állományunk 1485 egyedről 1413 egyedre csökkent (5 %-os 
csökkenés), valamint bivaly állományunk 302 egyedről 340 egyedre(12 %) nőtt. 

A szürkemarha állomány csökkenés oka, hogy a bio értékesítés során borjúként jelentősebb 
mennyiséget tudtunk értékesíteni, így csak a tenyésztési céloknak megfelelő állatot tartjuk télen, a 
takarmány szűkös volta, és a tartási nehézségek miatt. 

Az agrártámogatások fedezték a növekvő állatállomány fenntartásához, takarmányszükséglet 
megtermeléséhez, és a betakarításhoz szükséges erőgépek üzemeltetési költségeit, valamint az ezekhez 
kapcsolódó telepi dolgozók, és traktorosok bérjellegű kiadásait. 

Nemzetközi Pályázatok 

„A túzok védelme Magyarországon” LIFE Nature program 

A LIFE túzokvédelmi  4 éves program 2008-ig tartott a pénzügyi elszámolások leadása Brüsszel 
felé 2009. évben történt meg, mely elfogadása 2010. évben realizálódott. 

A Jelentéssel kapcsolatosan 2010. februárban érkeztek magyarázó kérdések, erre megadott 
válaszok után került végelegesen jóváhagyásra a projekt pénzügyi zárása. 

A jóváhagyás után a Brüsszelből megérkező összegből  a KvVM részére a megelőlegezett 75 millió 
forintot vissza tudtuk fizetni. 

 
Tartós szegfű LIFE (LIFE06 NAT/H/000104): 
Folytatódott az inváziós növényirtás (akác, bálványfa, selyemkóró), befejeződött a tanösvény építése, 
az elromlott PDA+GPS kijavításra került, így a monitoring tevékenységek a tervezett ütem szerint 
megvalósultak. Folyamatosak az erdészeti munkák, amelyek elsősorban a szegfű élőhelyének 
megtisztítására irányulnak (akácsarj leverés, tisztások megfelelő állapotban tartása). Elkészültek a 
hűtőmágnesek, matricák, ezek terjesztése az erdészek és a helyi lakosok között a rendszeres 
találkozókon megtörtént. A Szegedi Füvészkertben felnevelt szegfű egyedek kiültetése tovább 
folytatódott, mintegy 16.000 növény került vissza a 3 projektterületre. A vadon élő szegfűpopuláció 
tovább növekedett és ezek tőszáma megközelíti a 60.000-et.  
 
Összesen: 32.572.239 Ft 
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Rákosi vipera LIFE+ (LIFE07/NAT/H/000322): 
2010-ben az oktatásé volt a fő szerep, sok csoport fordult meg a vipera központban és sok iskolában 
történt meg a fiatalok felvilágosítása. A központban, egész évben megfordult látogatók száma 250 fő 
volt. Iskolai előadásokon az ország különböző pontjain az általános iskolásoktól kezdve az egyetemi 
hallgatókig 990 fő hallgatta meg a mindenhol pozitív visszhangú előadásokat. Voltak egyesületek, 
alapítványok, önkormányzati képviselők is, akik kíváncsiak voltak a Rákosi Vipera Védelmi Központ 
munkájára, ők 109 –en voltak összesen. 
A Viperás standdal nagy volumenű rendezvényekre is kivonult a Park (Szegedi Vadaspark, Budapesti 
Állatkert, Kurultáj, Magyarok Szövetségének Országos Találkozója, Rákosi Vipera Napja stb.), ahol 
több száz, helyenként több ezer látogató volt kíváncsi a viperákra.   Elindult nagysikerű vándorkiállítás, 
a központban élő viperák életének bemutatásával. A földterületek vásárlása visszaszorult ebben az 
évben, ami főleg az eladási kedv csökkenésének volt köszönhető. Nagyobb beruházásokra nem került 
sor, azonban a téli időszakban a központba vezető földút kijavításra került.  
  
Összesen: 14.475.212 Ft 
 
 
Kisapaji-rét vizes élőhely-rekonstrukciója (KMOP-3.2.1/A-09-2009-0011): 
A projekt átfogó célja egy komplex élőhely-rekonstrukció révén a "lapos" vízállásos, de nyáron 
kopárrá száradó szikes rétek időszakos vízzel való elárasztása, valamint a Pest megyei Apaj község 
területén fekvő, a felső-Kiskunsági szikes puszták részét képező Kisapaji-rétek természetes geográfiai, 
hidrológiai és ezekből következő ökológiai viszonyai helyreállítása. Hatására az egykor a "tökéletes 
sík" jelzővel illethető felszínalakzat rekonstruálása, és a mesterséges csatornák felszámolása együttesen 
elősegíthetik a területre lehulló csapadékvíz megtartását, annak szabad áramlását, illetve az ismét sík, 
akadálymentesen belátható terepen a fokozottan védett túzok állományának erősödését. 
A konkrét cél a területen a vízháztartást akadályozó vonalas létesítmények megszüntetése 26,823 km 
hosszban. Ennek keretében felszámolásra kerültek funkciójukat vesztett ivadéknevelő tavak töltései, 
betápláló és belvízelvezető csatornák, kisebb, egykor rizskalitkáknak tervezett töltései. A projekt egyik 
fő elemét jelenti a mobil, diesel szivattyú, amely a terület vízpótlását hivatott biztosítani abban az 
időszakban, amikor a XXXI. számú csatorna belvízcsatornaként üzemel. Cél volt továbbá a felhagyott, 
pontszerű létesítmények maradványainak felszámolása, elszállítása, illetve egy homokbánya esetén 
annak feltöltése, másutt elbontásra kerülő, ma már indokolatlan, helyi töltések anyagából, valamint a 
vízvisszatartó, tiltós átereszek újjáépítése (3 db) és egy új létesítése vízkivezetési céllal. 
A pályázat sikeresen lezárult, az utolsó kifizetési kérelem kifizetése jogerős vízjogi engedély 
hiányában tolódik el. A várható összeg: 10.302.216 Ft 
 
A pályázat támogatott összköltsége: 111.873.498 Ft 
 
 
KEOP-7.3.1.2/09-2009-0012 (1.forduló – projekt előkészítés) 
„Kiskunsági élőhelyek kétéltű populációinak védelme” 
A projekt előkészítés időszaka: 2010.03.22. – 2011.01.17. 
 
A projekt előkészítésére (1. forduló) megnyert támogatás: 23.338.250 Ft. 
Felhasznált támogatás: 22.388.720 Ft. 
2010-ben benyújtott kifizetési kérelmek összege: 22.388.720 Ft. 
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2010-ben a KSZ által kifizetett összeg: 19.638.939 Ft. 
 
A projekt célja a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található Szeri-puszta, 
Nagy-Széksós-tó és Müller-széki szaporodó és telelő élőhelyek között a kétéltű populáció számára 
biztonságos átjárók és fixen telepített terelő rendszer kiépítése, az egyes fajokra jellemző mobilitási, 
ökológiai igények és a közutakra vonatkozó műszaki eljárások, szabványok figyelembe vétele mellett. 
A fejlesztés konkrét célja három útszakaszon: (1) az 5512. számú Mórahalom és Röszke közötti 
útszakaszon, (2) az 5. számú főút 143+700 – 144+300 km szelvények (Balástya-Kistelek) szakaszán, 
(3) a 4519. sz. útszakasz 23+100 – 26+300 km szelvények (Ópusztaszer-Baks) közötti szakaszon 
kialakítandó kétéltűátjáró-rendszer megépítése. 
A projekt-előkészítés során elkészültek a kiviteli tervet megalapozó tanulmányok, a vonulás vizsgálat 
és a geodéziai felmérés, erre épülve pedig a kiviteli terv és az RMT, valamint a 2. fordulós pályázati 
dokumentáció. A megnyert támogatásból történt a belső projektmenedzsment, a közbeszerzési 
tanácsadó és tájékoztatási kötelezettségek finanszírozása is. 
 
A záró projekt jelentés és a záró kifizetési kérelem 2010 decemberében készült el. 
 
 
KEOP-7.3.1.2/09-2009-0009 (1.forduló – projekt előkészítés) 
„Élőhely-rekonstrukció az izsáki Kolon-tavon” 
A projekt előkészítés időszaka: 2010. 03. 18. – 2011. 01. 31. 
 
A projekt előkészítésére (1. forduló) megnyert támogatás: 47.798.000 Ft. 
Felhasznált támogatás: 47.798.000 Ft. 
2010-ben benyújtott kifizetési kérelmek összege: 41.211.712 Ft. 
2010-ben a KSZ által kifizetett összeg: 26.686.712 Ft. 
2010-ben KNPI által kifizetett utófinanszírozású számlák összege, melyet a KSZ 2011-ben fizet ki 
(FÜGGŐ): 720.000 Ft. 
 
A pályázat célja a Kolon-tó emberi beavatkozások előtti gazdag életközösségeinek helyreállítása, lápi 
és mocsári élőhelyekkel határolt különböző mélységű nyílt vízfelületek kialakításával mintegy 42 
hektárnyi területen, életteret biztosítva ezzel számos növény és állatfaj számára. További cél a vizes 
élőhelyek, valamint a borókás nyaras homokpuszta gyepek megőrzése érdekében végzett invazív 
növényirtás 113 ha-on.  
Az előkészítés során elkészültek a kiviteli tervhez szükséges előkészítő tanulmányok, a geodéziai 
felmérés, talajvédelmi terv, a környezeti hatásvizsgálat, talajmechanikai szakvélemény, az RMT, 
valamint a 2. fordulós projekt dokumentáció, az invazív növényirtáshoz az állományfelmérés és a 
beavatkozási tervek. A megnyert támogatásból történt a belső projektmenedzsment, a közbeszerzési 
tanácsadó és a tájékoztatási kötelezettségek finanszírozása is. 
 
A záró projekt jelentés és a záró kifizetési kérelem benyújtására 2011 februárjában kerül sor. 
 
KEOP-7.3.1.1.-2008-0019 (1. forduló – projekt előkészítés) 
„Élőhely-rekonstrukciós tevékenységek a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területén” 
A projekt előkészítés időszaka: 2009. 02. 03. – 2010. 11. 15. 
 
A projekt előkészítésére (1. forduló) megnyert támogatás: 22.983.600 Ft. 
Felhasznált támogatás: 18.658.465 Ft. 
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2009-ben benyújtott kifizetési kérelmek összege: 17.426.406 Ft. 
2009-ben a KSZ által kifizetett összeg: 17.426.406 Ft. 
 
Az Igazgatóság 2008-ban nyújtotta be a pályázatot az ÚMFT KEOP támogatási rendszeréhez a 
fennmaradt kiskunsági élőhelyek megőrzése és a korábban sérült ökoszisztémák helyreállítása 
érdekében.  
Az előkészítés során 2009-ben a tervezett nyolc beruházási elemből hét került részletes kidolgozásra: 
1. a soltszentimrei szikespuszta élőhely-rekonstrukciója, 2. a mórahalmi Csipak-semlyék 
vízviszonyainak rendezése, 3. szegély- és nyíltvízi élőhelyek kialakítása a Kolon-tavon, 4. a Tisza 
ártéri Barci-rét élőhely-rekonstrukciója, 5. inváziós növények irtása a bócsai ősborókás védelme 
érdekében, 6. denevér-élőhelyek kialakítása a KNPI működési területén, 7. békamentő rendszer 
kialakítása az 52-es főútvonal mentén.  
A 8. alprojekttel - légvezetékek kiváltása az Izsák-Páhi, valamint a Kunszentmiklós-Lapos rét 
szakaszon – kapcsolatosan 2009-ben és 2010-ben is folyamatosan zajlottak az egyeztetések az EDF 
DÉMÁSZ, a Közreműködő Szervezet, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az Igazgatóság között, de 
sajnos nem született megegyezés, az EDF DÉMÁSZ nem tudja vállalni a projektben az 
együttműködést. Megegyezés hiányában az Igazgatóság nem tudta vállalni a légkábeles projektelem 
előkészítését, így előkészítésére kapott támogatásról – 4.325.135 Ft - lemondott. 
 
2010-ben kifizetés és kifizetési kérelem benyújtása nem történt, a zárójelentés és az utolsó kifizetési 
kérelem benyújtására 2011 januárjában került sor.  
 
 
KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0014 (2. forduló – megvalósítás) 
„Élőhely-rekonstrukciós tevékenységek a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területén” 
A projekt megvalósítás időszaka: 2010. 03. 11. – 2013. 01. 30. 
 
A projekt megvalósítására (2. forduló) megnyert támogatás: 534.510.450 Ft. 
2010-ben benyújtott kifizetési kérelmek összege: 404.120.190 Ft. 
2010-ben a KSZ által kifizetett összeg: 390.602.827 Ft. 

A részleteket tekintve az elmúlt év során az alábbi tevékenységek valósultak meg: 

- 1. beruházási elem: „A soltszentimrei szikes puszta élőhely-rekonstrukciója” 

2010. augusztus 17-én befejeződött az 50-es években Soltszentimrén létrehozott, mind gazdaságilag, 
mind természetvédelmileg elhibázott egykori rizstelep árkainak, töltéseinek a felszámolása. A 
beavatkozás során összesen 17 kilométer hosszban kerültek 0,3-0,7 m mélységű és 6,0-18,0 m közötti 
szélességű árkok és töltések felszámolásra.  
- 2. beruházási elem: „A mórahalmi Csipak-semlyék vízviszonyainak rendezése” 
 
A Csipak-semlyék 84 ha-os területe vízviszonyainak rendezési munkái 2010. szeptember 3-án 
fejeződtek be. A kivitelezés során megtörtént a funkciójukat vesztett, tájidegen, volt öntözőgödrök és 
belvízi levezető árkok feltöltése, a Madarásztói csatorna 0+897–1+843 km szelvény közötti szakasz 
mindkét partján a felszíni vízmozgásokat akadályozó depóniák felszámolása. Ezekből a depóniákból 
származó anyaggal történt meg a semlyéken szétfutó, jelen körülmények között a vízelvezetést és 
lefolyást segítő árkok legmegfelelőbb helyeken történő elzárása, mely által a tervezett területen a 
vízvisszatartás nagyobb területen valósítható meg. A földmunkák alkalmával a tájidegen cserjéket, 
bokrokat is el kellett távolítani mintegy 800 m2 kiterjedésű területről.  
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- 3. beruházási elem: „Szegély- és nyíltvízi élőhelyek kialakítása a Kolon-tavon” 
 
A Kolon-tavi projekt terület átadás-átvétele megtörtént 2010. augusztus 2-án, de az ATIKÖTEVIFE 
vízjogi engedélyébe foglaltak alapján október 15-én kezdődtek el a rekonstrukciós munkálatok. 
Mintegy 2,3 km-en 6,0 m és 200 m-en 3,0 m szélességben, átlagos 1 m mélységben került „csatorna” 
és nyílt vízfelületi vizes élőhely-rendszer kialakításra. A beavatkozási felület 4 ha, a közvetlen 
hatásterülete azonban már megközelítőleg 145 ha. A kivitelezés 2010 decemberében befejeződött. 

- 4. beruházási elem: A Tisza-ártéri Barci-rét élőhely-rekonstrukciója és inváziós növények irtása a 
Bócsai ősborókás érdekében” 

Bócsa területén elsősorban a bálványfa, az akác és a selyemkóró jelentett gondot, 2010. szeptember 
végére a tervek szerint haladva befejeződtek az irtási munkálatok. 

Mártélyon elsősorban az ártéri inváziós fajok, a gyalogakác és a zöld juhar okoztak jelentős problémát. 
Az ártéren a növények irtását a rendkívül csapadékos időjárás, a projekt területet borító árvíz 
szeptemberig tartó visszahúzódása, a folyamatosan ázó területek lassú kiszáradása hátráltatta. A 2010-
re tervezett megvalósítási időt 1 hónappal meghosszabbítva sikerült a munkálatok 86 %át elvégezni, a 
fennmaradó 14 % elvégzésére 2011 májusában kerülhet sor. A projekt megvalósítása 3 év, így ez az 
időjárás miatti késedelem nem veszélyezteti a projekt teljes, időben történő lezárását. 

- 5. beruzázási elem: „Denevér-élőhelyek kialakítása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területén” 
 
Az Igazgatóság területén 15 db mesterséges denevér élőhely kerül kialakítására került sor. A denevér 
élőhelyek 8-10 méter magas, vandál- és időjárás biztos, belső kialakításában a célfajok speciális 
telelési, szaporodási igényeit figyelembe vevő, lábon álló „faházak”, melyek a ma már visszaszorult 
idős ártéri erdők és idős gyümölcsösök hiányát pótolják ki. Az átlagon felüli csapadékos időjárás miatt 
az ártéren tervezett helyszínek közül négy helyen meg kellett változtatni a helyszínt, mert a magas 
vízállás lehetetlenné tette a denevér-élőhelyek kihelyezését. Az eredeti helyszínek közelében sikerült az 
új helyszíneket kiválasztani. 
 
- A 6. beruházási elem: „Békamentő rendszer kialakítása az 52-es főútvonal mentén” 
 

A nagy forgalmú 52-es főút által kettészelt vizes élőhelyek között vándorló kétéltűek védelme 
érdekében 1490 m hosszban állandó terelő elemek, és 3 darab út alatti kétéltű-átjáró létesítése valósult 
meg. Ez a beruházás az élőhely-fragmentáció csökkentése mellett közlekedésbiztonsági és a kulturált, 
tiszta környezet fenntartása szempontjából sem elhanyagolható, hiszen évente legalább két alkalommal 
megelőzi az elhullott kétéltűek tízezreitől síkossá vált útfelületek kialakulását. 
 
 
LIFE06 NAT/H/000096 
„A kerecsensólyom védelme a Kárpát-medencében” 
 
2010-ben a „Kerecsensólyom LIFE” keretében elvégzett feladatok: 
 
A KERECSEN LIFE keretében tovább folytatódott a fészkelést elősegítő költőládák kihelyezése, a 
középfeszültségű vezetékek szigetelése, az élőhelykezelés hatásának vizsgálata a kerecsensólyomra, az 
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ürgefelmérés, illetve az állomány és a különböző projektakciók hatásának a monitoringja. Az ürgés 
élőhelyet továbbra is szárzúzással kezeltük. Folyamatos volt a leszigetelt vezetékszakaszok ellenőrzése 
és a korábban kihelyezett műfészkek ellenőrzése, karbantartása. 
 
Költségek: 
Személyi költség (Önrész): 1.990.182 Ft, 
Futás költség (LIFE-keret): 806.576 Ft, 
Rezsi költség (KvVM-keret): 203.120 Ft, 
Vállalkozási díj (LIFE-keret):  
 Szárzúzás(ürgés terület kezelése): 446.875 Ft, 
Fogyóeszköz (LIFE-keret): 1.101 Ft. 

 
 

Kincstárral való egyeztetés 
 
A kincstári eltérések abból adódtak, hogy az előző évi függő tételeket a  kincstár nem kezeli, ezért ezek 
az eltérések rendszerbeli eltérésekből, kerekítésekből adódnak.   



   40   

Egyebek 

II. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása  

1.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 
 

Személyi juttatások 
 

Az engedélyezett létszámunk 73 fő volt 2010. évben, az előző évhez képest nem változott. 
A munkaszerződéssel foglalkoztatottak aránya nőtt az előző évhez képest.  
2009. évi átlag létszámunk 135 fő, mely tartalmazza a 40 fő 6 hónapi közmunkások alkalmazását 
is,  betöltött álláshely  2010. december 31-én 127 fő, ebből köztisztviselő 65 fő, MT hatálya alá 
tartozó 62 fő. 
A 2011. évi költségvetési tervezéskor előírt 5 %-os létszámcsökkentés végrehajtását elkezdtük, mely 
során 1 fő felmentéssel, 1 fő nyugdíjazás miatt, 1 fő pedig prémium évek programba ment december 
31-el. Így az 5 %-os létszámcsökkentésből (4 fő) 3 fő leépítése elkezdődött. 
A létszám alakulásáról és összetételéről az A jelű táblát csatoljuk. 
A szakmai képzettségről megállapítható, hogy a feladataink ellátásához megfelelő szakképesítésű 
köztisztviselőkkel rendelkezünk.  
Intézményünknél 2010. évben tartósan üres álláshely nem volt. 
Az illetménybeállás a 2009. évihez képest 1 %-al csökkent, átlagosan 102 % volt. 
A köztisztviselői illetmény-differenciálás lehetőségét kisebb mértékben alkalmazza az intézmény, 
mivel a személyi juttatás éves kerete szigorúan behatárolja ennek lehetőségét.  

Kormány hatáskörben történt évközi előirányzat módosítások 

 Kormány 316/2009.  Korm. R. alapján 2009. évi kereset-kiegészítés elszám.      462 eft 
 Kormány 104/2010.(II.23.) Korm. Hat.2010. évi kereset-kiegészítésre  10.474 eft 
 Keresetkiegészítés elszámolása miatti különbözet         -161 eft 
 1 fő vesz részt a  prémium évek programban, mely személyi juttatása          1.841 eft  
Korm. hatáskörben összesen:        12.616 eft 

Személyi juttatások előirányzat módosításának levezetése: 

Megnevezés   Összeg e Ft 

Eredeti előirányzat   261.900 

Kormányzati hatáskörben prémium évek 1 fő  1.841 

Kormányzati hatáskörben kereset kieg.  10.775 

Korm. hatáskörben módosítás összesen:   12.616 

   

Fejezeti hatáskörben LIFE tartós szegfű önrészre  3.400 

Fejezeti hatáskörben LIFE kerecsensólyom LIFE társin, és önrészre 858 

Közmunka program önrész bérekre  1.647 

Közmunka program támogatás utalási SZCSM-től  20.976 

Fejezeti hatáskörben összesen:   26.881 

 

Intézményi hatáskörben többletbevételből, agrártámog.ból  122.939 



   41   

Ebből: 

Intézményi többletbevételből,MVH támog.ból  60.021 

Intézményi többletbevételből vagyonkezelési, erdészeti bérekre 26.668 

Tartós szegfű LIFE közvetlen EU. Bérekre  7.728 

KMOP Apaj. Élőhelyrek. Bérekre  2.310 

KEOP kétéltű I. forduló  995 

KEOP Izsáki Kolon tó (0009)  10.718 

KEOP 14. Élőhely-rek.  3.333 

2009. évi előirányzat maradványfelhasználása   11.166 

Évközi előirányzat módosítás összesen  162.436 

Módosított előirányzat mindösszesen  424.336 

Teljesítés  424.084 

Kiadási megtakarítás   252 

Kiadási megtakarítás a Fejezeti kez.előirányzat Tartós szegfű pályázat támogatása soron maradt 
meg. 

A 73 fő státuszon felül foglalkoztatott dolgozók járandóságait az egyes projektek, illetve az 
igazgatóság működési bevételei biztosítják, a munkavállalók szerződései határozott időre szólnak, 
illetve a projektek esetében a projekt végéig. 

Munkaadókat terhelő előirányzatának és teljesítésének levezetése  

Megnevezés  Összeg e Ft 

Eredeti előirányzat   76.100 

Kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás összesen:   3.352 

Kormányzati hatáskörben prémium évek 1 fő  486 

Kormányzati hatáskörben kereset kieg.  2.866 

Fejezeti hatáskörben összesen:   7.776 

Fejezeti hatáskörben LIFE tartós szegfű önrészre  1.100 

Fejezeti hatáskörben LIFE kerecsensólyom LIFE társin, és önrészre 232 

Közmunka program önrész bérekre  797 

Közmunka program támogatás utalási SZCSM-től  5.646 

 

   

Intézményi hatáskörben többletbevételből   20.363 

Intézményi többlet bevételből 

Intézményi többletbevételből,MVH támog.ból  12.574 

KMOP Apaj. Élőhelyrek. Bérekre  731 

KEOP kétéltű I. forduló  269 

KEOP Izsáki Kolon tó (0009)  2.894 

KEOP 14. Élőhely-rek.  900   

2009. évi maradvány  847   

Tartós szegfű LIFE forrrásól  2.148 

 

Évközi előirányzat módosítás összesen   31.491 

Módosított előirányzat mindösszesen  107.591 

Teljesítés  107.348 

Kiadási megtakarítás   243 
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2. Dologi kiadások 

Előirányzatok alakulásának levezetése: 

Megnevezés  Összesen e Ft 

Eredeti előirányzat   181.300 

Kormány hatáskörben zárolás 1132/2010. (VI.18.) Kor. Hat.1. pont alapján  -4.200  

Kormány hat.kör. Prémium évek kifizetői adó dologijára    9 

Kormány hatáskörben összesen:   -4.191 

  

Fejezeti hatáskörű előirányzat módosítás:   346.955 

Ebből:   

Tartós szegfű LIFE  2.905 

Közmunka program önrész dologihoz  3.127 

Őshonos növényfajok termesztésbe vonására   1.000 

Ex lege kunhalmok felmérésére  190 

Dunavölgyi sík és Homokhátság MTÉT monitorozásra  900 

10/2/39 OKKP Bugac, Csornapuszta kármentesítés utáni elj.díjak  107 

10/2/35. Kártalanításra  463 

(Dr. Farkas Miklós részére Pálmonostora 0252/1 23 ha)  

2010. aug. 13-a után befolyt bevételek  

 engedélyeztetett  előirányzat módosítások  338.263 

 

 

Intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás   244.435 

KMOP APAJ élőhely rekonstrukció   1.680 

LIFE tartós szegfű  13.911 

MVH támogatásból mezőgazdasági gazdálkodás dologira  83.060   

LIFE kerecsen BNPI  1.847 

Működési többletbevétel  58.664 

KVVM Infosys működésére 2010. évi díja  2.376 

Szeged MJV pályázat, természetism. Oktatására  300 

KEOP élőhelyrek.00019  1.203 

KVVM TÉKA programra  120 

Maradvány 2009. évi   81.274 

Évközi előirányzat módosítás összesen   587.199 

Módosított előirányzat összesen   768.499 

Teljesítés   477.686 

Előirányzat maradvány   290.813 

A nagyobb volumenű tételek indoklása 

Az üzem és kenőanyag jelentős tétel a készletbeszerzés rovaton,  41 db gépkocsi állománnyal 
rendelkezünk, valamint a saját mezőgazdasági erőgép és munkagépek állománya és egész évben való 
üzemeltetési kiadásai meghatározóak a dologi kiadások között. 

Jelentős tétel az állattartó telepek üzemeltetési költsége( abrak, takarmány, és betakarításuk, az 
állatok telepek közötti fuvarozása), az állattartó telepeket a Pusztaszeri, és Soltszentimrei  nyári szállás 
kivételével magunk üzemeltetjük, az előző évhez képest az állatállományunk is növekedett. 
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Intézményünk saját gépeivel igyekszik megoldani a mezőgazdasági munkákat elsősorban a lucerna 
és réti széna betakarítását a költségek csökkentése végett. 

A szolgáltatatáson belül jentős a szállítási kiadás, amely abból adódig, hogy intézményünk jelenleg 
nem rendelkezik a réti széna és lucerna széna közúti mozgatására alkalmas eszközökkel, ezért ezt 
kénytelen vállalkozókkal végeztetni. A bugacpusztaházi szürke szarvasmarhák téli takarmányszükség-
letét, a teleptől távolabbi területen tudtuk megtermelni Szabadszállás, Kunszentmiklós, Izsák területén, 
valamint a pusztaszeri és Izsáki, Tiszaalpáron kialakított állattartó telepekre a megtermelt takarmányok 
beszállítása is jelentős többlet ráfordítást igényel.  

Az üzemeltetés és fenntartás kiadásai jelentős volument jelentenek az intézménynél. Ez a költ-
ségsor tartalmazza, azokat a természetvédelmi fenntartási munkákat, amelyeket vállalkozókkal 
végeztetünk. A többletteljesítés forrása az intézmény működési többletbevétele elsősorban bérleti díjak 
növekménye.  

Adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettség soron a jelentős kiadás a vízgazdálkodási társulatok 
részére fizetett hozzájárulási díj, amely évről évre nő( kb.20 millió ft) egyrészt, mert a saját 
vagyonkezelésbe lévő területet is növekszik a vásárlások következtében, valamint az egységárakat a 
társulatok folyamatosan az inflációs mértéknél nagyobb arányban növelik. A vízgazdálkodási 
társulatoknak 2011. évben törvényi módosítás miatt már nem kell fizetnünk érdekeltségi hozzájárulást. 

Cégautó adó fizetési kötelezettségünk a gépjármű állományra vonatkozóan 2009. évtől 10 milliós 
nagyságrendet képvisel évente. 

3. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás 

Ezen a jogcímen 2010. évben nem adtunk át pénzeszközt. 
 

Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadások 

a) Támogatás értékű működési kiadások 

 EFt 

Eredeti előirányzat 0 

Módosított előirányzat 18.130 

Teljesítés 18.130 

Előirányzat-maradvány 0 

 

Duna Ipoly Nemzeti Park Ig. Tartós szegfű működési kiad. 1.923 

Szegedi Tudomány Egyetem Tartós szegfű LIFE 16.207 

b) Működési célú pe. Átad. ÁHT-n  kívül  75.246 

Túzok LIFE megelőlegezés visszafizetése  75.000 

Kártalanítási összeg kifizetése 10/2/35 terhére       246 
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Kártalanításként adás-vételi szerződés jött létre 246 eft  értékben Baks 065/11 hrsz.  Szántó, nádas 

14,68 ha terület  természetvédelmi közérdekű cél érdekében kisajátítás jogcímen. 

c) Működési célú pénzeszköz átadás Non-profit szervezetnek:  

Eredeti előirányzat:  0 Eft 

Módosított előirányzat:  50 Eft 

Teljesítés:  50 Eft 

A Borsodi  Mentőöv  Gyermekeinkért 2002 Alapítvány részére nyújtottunk az árvízi károk miatt 

támogatást, tisztító, és fertőtlenítő szerekre. 

4. Intézményi beruházási kiadások 

Előirányzat 

Megnevezés összesen e Ft 

Eredeti előirányzat  800 

  

Fejezeti hatáskörű előirányzat módosítás  22.094 

Vipera LIFE + önrész  8.778 

18. sz. többletbev. Előirányza faanyag ért. 

 Bevétele(KEOP)visszaforgatandó beruházásra 1.674 

22. sz. többletbev. (KMOP pályázat önrésze, számtechnikai eszközök) 3.775 

Felhalmozási tőke jell.bevételek visszaforgatása beruházásokra 2.387 

24. sz. többletbev. Előirányzata(KMOP pály.dokumentáció kész., 

 KEOP-0021. pályázat EMT, és pályázati dokumentáció készítése 5.480 

 

 

 

Intézményi hatáskörű előirányzat mód. összesen:  613.061 

Ebből: 

KvVM Fejl. Ig. KEOP élőhely rek. Kolon tó 00009 13.075 

KVVM Fejl. Ig. KEOP kétéltű 000012 18.375 

KVVM Fejl. Ig. KEOP 6 alprojektes élőhelyrek. 386.369 

KVVM Fejl. Ig. KEOP pályázatok dupla előirányzat feladás 69.113 

Vszt. Hatálya alá tartozó földter. Vás 7.000 

KMOP Apaj I. vizesélőhely rekonstrukció „Kisapaj” 53.613 

MVH területalapú támogatások mezőg. Eszközökre 29.265 

2009. évi előirányzat maradvány 26.710 

Tartós szegfű LIFE  beruházási kiadásokra 9.541 

 

Előirányzat módosítás összesen 635.155 

Módosított előirányzat 635.955 

Teljesítés 558.849 

Kiadási megtakarítás 77.106 
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A kiadási megtakarításnál korrekciót kell végrehajtani, mivel a közvetlen szállítói finanszírozású 
tételeknél duplán lett feladva előirányzat 69.113 eft értékben, ezért a tényleges maradvány 7.993 eft, 
mely fejezeti célú Vipera LIFE + földvásárlás 2010. évi maradványát mutatja. 

Megvalósult intézményi beruházások tételes felsorolása 

A beruházások tételes felsorolását a  H2 jelű tábla tartalmazza. 
 
Az igazgatóság 2010. évi eredeti előirányzat szerinti beruházási kerete  minimális,800 eft volt, az előző 
évben pedig 10.312 eft volt ugyan, de akkor zárolásra került az összeg. 
Elmondható, hogy gyakorlatilag névleges összeg állt rendelkezésünkre fejlesztésre az eredeti 
költségvetésünkben. 
Évközi előirányzat módosításként irányító szervi hatáskörben a Vipera LIFE+ önrészére kaptunk 
beruházási forrást összesen 8.778 eft összegben. 
 
Intézményi előirányzat módosításként növelték a beruházási keretet az elnyert KMOP, KEOP,  Tartós 
szegfű LIFE pályázatokból megvalósuló beruházások.  
KMOP Kisapaji rét élőhelyrekonstrukciója valósult meg 2010. évben, pénzügyi zárása áthúzódik 2011. 
évre, ennek teljesített összege: 53.613 eft,  
 
Az agrártámogatások finanszírozták a  mezőgazdálkodási, és állattartási eszközök vásárlását, növelve 
ezzel gazdálkodásunk eszközellátottságának színvonalát. 
 
Ennek keretében  villanypásztor vásárlása, 5 db szivattyú az állatok nyári legelőin történő itatáshoz, 
nedves takarmány bálázásához bálacsomagoló 4.370 eft. A takarmányozás hatékonyságának növelése 
érdekében az előző évi jó tapasztalat alapján további  hengerbála etetők kerültek beszerzésre 4.500 Eft 
értékben, mellyel valamennyi telepünkön takarékosabbá vált a takarmányozás. 
1 db lakókocsit vásároltunk a gulyások  a nyári legeltetésénél pihenő hely biztosítására. 
Általános informatikai eszközöket, a többletbevételünk terhére vásároltunk, kizárólagosan a 
meghibásodott eszközök  helyett vásároltunk újat, a folyamatos munkavégzéshez elengedhetetlen 
beszerzéseket valósítottuk meg.  
Informatikai eszközök fejlesztését EU-s  pályázatok útján vásároltunk. 
 
Erdészeti tevékenységünk alapján 4.750 eft értékben  végeztünk erdőtelepítést. A belvíz, és árvíz 
sújtotta területeken  nem tudtunk erdészeti munkát végezni, így ezek elvégzése 2011. évre húzódik át. 
Tenyészállat állományunkat növeltük  1 db magyar szürke bikával,  melyet a bikavásáron vásároltunk 
450 eft értékben. 
Védett természeti területek vásárlása összesen 34.468 eft összegben valósult meg, melyből a Vipera 
LIFE+ programot érintő területek vásárlása 11.990 eft volt, a többi területet többletbevételünkből 
finanszíroztuk. 
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Beruházási kiadások forrásszerkezete 

Megnevezés Előirányzat 

(eFt) 

Teljesítés 

(eFt) 

Eredeti beruházási előirányzat 800 800 

Zárolás, elvonás 0 0 

2009. évi előirányzat maradvány  26.710 26.710 

Ebből Vipera LIFE maradványa földvásárlásra 11.205 11.205 

Évközi felhalmozási költségvetési támogatás 8.778 785 

Ebből: Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támog.Vipera LIFE+ 

földvásárlásra 

8.778 785 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.388 2.467 

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 569.902 500.789 

Felhalmozási célú pe. Átv. EU-ktgvetéstől 9.861 9.862 

Működési többletbevétel(Vszt,. Földvásárlásokra) 17.516 17.435 

Összesen: 635.955 558.848 
   
 

A 77.106 eft előirányzat maradványból dupla előirányzat feladás miatt 69.113 eft-al csökkentve a 
Vipera LIFE +  pályázat önrészének földvásárláshoz kapcsolódó maradványa  7.993 eft. 

5. Felújítás 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 
 előirányzat előirányzat  

Ingatlanok felújítása 14.000 15.437 3.663 

Gép, berendezés felújítása 1.200 1.200  
   

  

Összesen 15.200 16.637 4.212 
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A forrása a tárgyévi teljesített felújításnak:  

Eredeti költségvetési támogatás 15.200 

Összesen módosított előirányzat(maradványból) 16.637 

Teljesítés 4.212 

Maradvány 12.425 

 

2010. évben megvalósult felújításokat az alábbi H. jelű táblázat mutatja 

 

 

 

Szolgálati lakás Bugac; villanyszerelési munkák               242    
Borda tanya Fülöpszállás; ép. javítási munkák               525    
Téli szállás Fülöpszállás; villámvédelem, térvilágítás               670    
KNP székház; festés, burkolás, nádtető javítás, elektr.tolókapu javítás            1 014    
Bugac kutatószállás; vakolat javítás               111    
Nagyállás szolgálati lakás; cserépjavítás               135    
Mártély szolgálati lakás; hőszigetelési és festési munkák               264    
Kontyvirág Erdei Iskola; szigetelési és bádogmunka             1 042    
Oktatási Központ Fülöpháza; festés, csatornaszerelés               209    

 

A megmaradt maradványból korrekciót hajtottunk végre bevételi lemaradás terhére, így  a tényleges 
maradvány  3.630 eft. 

A 2010. évi tervezett felújításokat nem tudtuk végrehajtani, az árvíz és belvíz miatti viszonyok miatt.  

Az Izsáki állattartó telepen tervezett felújítást pedig az építési engedélyek beszerzésének csúszása 
miatt 2011. évben fog megvalósulni. 

 

Stro-Bau Kft. 3 428 188 

Izsák-Páhi állattartó telepen (Páhi 040/1 hrsz) I. 
istállóban melegedő kialakítása (építési engedély már 
van, de még nem emelkedett jogerőre) 

Terecskei Zsolt 
egyéb bútor 
asztalos  202 000 asztalos munkák ( Bognár Tanya) 
Összesen: 3 630 188   

 

6. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás 

A pénzeszköz átadások részletezését az E jelű táblázat tartalmazza. 
 

Támog.értékű Felhalmozási célú pénzeszköz átadásl: e Ft 

Eredeti előirányzat 0 

Módosított előirányzat 320 

Teljesítés 320 

Maradvány 0 

Kiskunmajsa Önkormányzata Tartós szegfű LIFE 320 
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Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívül 

Eredeti előirányzat 0 e Ft 

Módosított előirányzat 90  

Teljesítés 90 

Maradvány 0 e Ft 

Velényi András kézműves részére a tulajdonunkban lévő Buzsik Csőszház villamosenergia kapacitás 
bővítését hajtotta végre az ingatlanban, ehhez járult hozzá az Igazgatóság 90 Eft-al. 

 

7. Egyéb központi beruházások 

Intézményünknek évközi pénzeszköz átcsoportosítással átadott előirányzata 2010. évben nem 

volt ezen a címen. 

8. Kölcsönök 

Intézményünk 2010. évben nem nyújtott kölcsönt. 

A Lakásalap számlára 2010. évben 136 eft törlesztés érkezett, kezelési költség 241 eft, a bankszámla 

záró egyenlege 605 eft. 

A lakásalap számla részletezéséhez csatoljuk a D jelű táblázatot 

 

9. Bevételek 

Működési bevételek 

Megnevezés Összeg e Ft 

Eredeti előirányzat 198.600 

Módosítás évközi 530.847 

Módosított előirányzat összesen 729.447 

Teljesítés 734.419 

Bevételi túlteljesítés 17.006 

Intézményünk 2010. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

Az eredeti előirányzathoz képest a bevételek 2010. évi tényleges többlet teljesítése 535.819 eft. 

A jelentős nagyságrendű saját bevételek biztosítják az eredeti előirányzathoz képest alacsony 

összegű eredeti költségvetésben jóváhagyott dologi és beruházások finanszírozását, ezáltal az 

intézményünk zökkenőmentes működését, a likviditásunkat. 

A haszonbérleti díjak növekedtek jelentős nagyságrendben az előző évhez képes, ennek oka, hogy 

sok lejáró haszonbérleti szerződés volt, az AKG pályzat a gazdálkodóknál tavaly indult újra, és annak 
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ellenére, hogy kerültek vissza területek az Igazgatóság kezelésébe, de a haszonbérleti díjaknál 

átlagosan  5 %-os emelést hajtottunk végre 2010. évben, és ennek hatására a bevételeink is emelkedtek. 

Az előző évhez képes nagyobb nagyságrendben történt borjú értékesítés bio minőségben a HIPP 

cég részére integrátori szerződés alapján, így ebből is jelentős nagyságrendű többletbevételünk 

keletkezett. Természetesen ezzel kapcsolatosan költségeink is keletkeztek( szállítás, vágás, darabolás 

költsége) 

A többletbevételek között szerepel a  közvetlen EU-forrás( Tartós szegfű LIFE program működési 

kiadásaira), valamint a Túzok LIFE EU-s forrása, melyből 75 millió forintot a KVVM részére 

visszautaltunk. 

Az Áfa visszaigénylésünk is jelentős volt, mintegy 26.905 eft  teljesült 2010. évben. 

Többletbevétel képződött a bérleti díjak teljesítéséből, mely egyrészt a bérleti díjak emelkedésének 

köszönhető, valamint az állatállomány növekedésével összefüggésben a selejt egyedek értékesítése a 

HIPP cég felé, kedvezőbb értékesítési ár feltételekkel, valamint az erdőgazdálkodásból származó 

bevételek tették ki. 

 

Bevételeink teljesítése 2010. évben az alábbiak szerint alakult: 

 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat(eft) 

Módosított 
előirányzat(eft) 

Teljesítés(eft) 

Áru- és 
készletértékesítés 
ellenértéke 

18.000 89.529 121.653 

- ebből állat értékesítés   45.056 
- szürke marha hús ért.   21.901 

- erdészeti termék ért.   45.632 
- vadhús   506 
-bemutató helyek ért.   508 
-trágya ért.   4.552 
Szolgáltatások 
ellenértéke 

3.000 3.886 3.881 

- belépők, szakvezetés   1.827 
- erdei iskola bevét.   1.619 
- szakmai szolg, egyéb 
rendezvények szerv. 

  435 

- reklám(MOL  tám.)   0 
- Lábon álló fű, nád   3.498 
Egyéb sajátos  5.035 5.035 
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bevételek 
Bérleti és lízing díj 
bevételek 

172.500 474.569 421.168 

-ebből nádhaszonbérlet   28.608 
- földter.haszonbérlet 
 

  382.302 

- lakásbérlet, egyéb 
terem bérlet, 
ingatl.haszn. Bugac.stb. 

  10.252 

- vadászterület bérlet   6 
Alkalmazottak 
térítése 

 1.800 1.941 

Kötbér, egyéb 
kártérítés, bánatpénz 

 1.720 1.720 

EGYÉB SAJÁT 
BEVÉTELEK 

194.100 576.539 555.398 

Működési kiadásokhoz 
kapcsolódó ÁFA 
visszatérítés,  

 26.905 
 

26.905 

Kiszámlázott termékek 
és szolg. ÁFÁ-ja 

4.500 8.752 34.712 

Értékesített tárgyi 
eszközök ÁFÁ-ja 

 335 488 

ÁFA BEVÉTELEK, 
VISSZATÉRÜLÉSEK 

4.500 35.992 62.105 

Működési célú 
pénzeszköz átvétel non-
profit szervezettől 

   

Működési célú pe. 
Átvétel EU 
költségvetéstől 

 116.916 116.916 

INTÉZMÉNYI 
MŰKÖDÉSI 
BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 

198.600 729.447 734.419 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése intézményünknél 2.467 eft. 

Az Igazgatóság gépjármű park állományának javítása miatt értékesítetésre került 1 db LADA NIVA 

21214 szgk. 400 eft összegben, valamint  1 db bontott motorkerékpár értékesítése 68 eft, 1 db távcső 

értékesítés 39 eft. 

Tenyészállat értékesítése történt 1.960 eft értékben, a megrendezett bikavásárokon összesen 3 db bikát 

adtunk el,  továbbá 3 db magyar szürke marha értékesítése történt. 

Intézményünk ingatlant nem értékesített. 
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Átvett pénzeszközök tételes felsorolása 

A tételes felsoroláshoz csatoljuk az F1 jelű táblázatot 
 
1. Működési célra átvett pénzeszközök fejezeten belül eft 
 - a) Támogatásértékű működési 
bevételek 

    

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Kerecsen LIFE 379 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal területalapú támogatás előleg 125 042 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal területalapú támogatás 91 129  
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal anyatehén támogatás 29 909  
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal extenzifikációs támogatás  17 371  
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal húsmarha támogatás 14 280  
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal NT erdők telepítése 350  
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal TS vidékfejl. prg. lebonyolítása 2 150  
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal EMVA szaktanácsadás 279  
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal MVH- 148/2007. (XII.8), 

45/2009. (IV.11.) FvM r. al., 
56/2008 (IV.25.) FVM r. al., 
42/8/2009. FVM ügyrat 2 765  

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal AKG támogatás 21  
KvVM TÉKA program 120  
Támogatás értékű működési bevételek 
fejezeten belül összesen: 

 
283 795 

 - b) Működési célú előirányzat 
maradvány átvétel 

  
  

KvVM Infosys működtetésére 2 376  
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Kerecsen LIFE 971  
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Kerecsen LIFE 498  
 Működési célú maradvány átvétel 
össz:    3 845 
   
2. Működési célra átvett pénzeszközök fejezeten kívülről  
 - a) Támogatásértékű működési 
bevételek 

    

NFÜ-Uniós fejlesztések Apajpusztai rek. és invazív 
növ.irtás c. KMOP pályázat 4 721  
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NFÜ-Uniós fejlesztések Élőhelyrek. fel-ok ellátása a KNP 
műk. területén c. KEOP pályázat 5 436  

NFÜ-Uniós fejlesztések KEOP-Kolon tó 13 613  
NFÜ-Uniós fejlesztések KEOP-Kétéltű 1 264  
Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Természetvédemi  és 

környezetvédelmi oktatás, 
szemléletformálás önkormányzati 
iskolákban terepen és 
tanteremben-2010. évi oktatási 
támogatás 300  

 Támog. Értékű működési bevételek 
fejezeten kívülről összesen: 

  
 25 334 

Támogatás értékű működési bevételek 
mindösszesen: 

 
309 129 

 -b) ÁHT-n kívüli működési célú 
pénzeszköz átvétel 

  
 

KNP Igazgatóság devizaszámla Tartós szegű LIFE  41 916  
KNP Igazgatóság devizaszámla Túzok LIFE  75 000  
ÁHT-n kívül  működési c. pe. Átvétel 
Összesen: 

  
 116 916 

3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök fejezeten belül   
 - a) Támogatásértékű felhalmozási 
bevételek 

  
  

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal területalapú támogatás előleg 24 000  
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal területalapú támogatás 4 460  
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal AKG támogatás 896  
 Támogatásértékű felhalmozási 
bevétel összesen: 

  
 29 356 

 - b) Felhalmozási célú előirányzat 
maradvány átvétel 

  
 0 

      
4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök fejezeten kívül  
 - a) Támogatásértékű felhalmozási 
bevételek 

    

NFÜ-Uniós fejlesztések Apajpusztai rek. és invazív 
növ.irtás c. KMOP pályázat 53 613  

NFÜ-Uniós fejlesztések Élőhelyrek. fel-ok ellátása a KNP 
műk. területén c. KEOP pályázat 386 369  

NFÜ-Uniós fejlesztések KEOP-Kolon tó 13 076  
NFÜ-Uniós fejlesztések KEOP-Kétéltű 18 375  
Támogatásértékű felhalmozási 
bevételek fejezeten kívül összesen: 

 
471 433 

Támogatásértékű felhalmozási 
bevételek Mindösszesen: 

 
500 789 
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 -b) ÁHT-n kívüli felhalmozási célú 
pénzeszköz átvétel 

  
  

KNP Igazgatóság devizaszámla Tartós szegű LIFE  9 862  
      
Áht-n kívül felh.célú pe. Átv. 
Összesen: 

  9 862 

 
Követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva 

Az év végi  vevők állománya az előző évi 36.228 eft-ról  37.099 eft-ra emelkedett. 
A jelentős kintlévőség szinte állandósult, ez visszavezethető, hogy mind a gazdasági válság  negatív 

hatása térségünk gazdálkodóit is nehéz helyzetbe hozta. Az elmúlt évhez képest, a fizetési felszólítások 
kiküldésekor, a gazdálkodók elismerték tartozásukat. A tartozásuk kiegyenlítésére a késedelmi kamattal 
növelt összegek elfogadása mellett, fizetési halasztást, valamint részletfizetést kérő gazdálkodók száma 
jelentősen megnövekedett. A gazdálkodók haszonbérleti díj fizetési hajlandóságát alapvetően két 
tényező befolyásolja, hogy mikor kapják meg az MVH támogatást, ha valamilyen hiányosságot találnak 
akkor késik részükre a kifizetés, így részünkre is késik a teljesítés, valamint a gazdálkodási viszonyok( 
időjárás) okozta tényező is befolyásolta a  bevételek beszedését.. A tavalyi évben rendkívül csapadékos 
időjárás miatt jelentős területeken okozott a belvíz károkat, illetve akadályozta a gazdálkodást, emiatt 
sok gazda kért bérleti díj mérséklést, illetve részletfizetési kérelmet. Bérleti díjat nem engedtünk el, 
hiszen a gazdáknak vállalniuk kell a szerződés szerint a szélsőséges viszonyokat is, azonban külön 
kérelemre fizetési halasztást, illetve részletfizetést sok esetben engedélyeztünk. 

2010. évi értékvesztés elszámolása   

Megnevezés Számlaszám Számla kelte Fiz. Hat.idő 
Szla. Bruttó 

értéke 
Értékvesztés 

%-a 
Elszámolt 

értékvesztés 
Mérleg 

szerinti érték Megjegyzés 

Nád-ker Zrt UV-293/2009 2009.01.22 2009.01.31       3 441 320    50     1 720 660           1 720 660    

hitelezési igény 
bejelentve(2/18
/2010 számon.) 

Nád-ker Zrt UV-107/2009 2009.02.27 2009.03.20       3 441 320    50     1 720 660           1 720 660    

hitelezési igény 
bejelentve(2/18
/2010 számon.) 

Nád-ker Zrt 
KV-
164/2010. 2010.04.19 2010.04.28          887 550    50        443 775              443 775    

hitelezési igény 
bejelentve(2/18
/2010 számon.) 

Nád-ker Zrt 
KV-
165/2010. 2010.04.19 2010.04.28          887 545    50        443 773              443 773    

hitelezési igény 
bejelentve(2/18
/2010 számon.) 

VI-SZÖVI Kft KV132/2010. 2010.03.29 2010.04.15       2 744 760    50     1 372 380           1 372 380    fiz. Felszólítás 

VI-SZÖVI Kft 
UV-
806/2009. 2009,.07.16. 2009.07.031.       1 334 994    50        667 497              667 497    fiz. Felszólítás 

                  

                  

                  

                  

Összesen:           12 737 489          6 368 745           6 368 745      

 

A követelések behajtása érdekében az adósainkat rendszeresen felszólítjuk, illetve a szerződés 
szerinti késedelmi kamatok kivetésre kerülnek. Az év végi egyenlegközlő levelek kiküldésével 
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egyidejűleg a késedelmi kamat összegéről is tájékoztattuk az adósainkat, ezeket egy kivétellel 
elfogadták. Zárult még le a felszámolás, továbbá semmilyen összegben nem kaptunk részbeni 
kiegyenlítést. 
1 adóssal szemben jelenleg van folyamatban feljelentés megtétele, fizetési hajlandóságot nem mutat az 
adós. 

Behajthatatlan követelés 

Behajthatatlan követelést 2010 évben nem írtunk le.  
 

10. Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése 

A fenti ponthoz csatoljuk a C jelű táblázatot 

Természetvédelmi nemzetközi pályázatok felhasználása 10/2/36 fejezeti kezelésű 
előirányat 

Tartós szegfű LIFE 

 

Megnevezés Jóváhagyott  Felhasználás 
 keret 2010. évi  tényleges 
   2010. évben 
 ezer Ft-ban  ezer Ft-ban 

 

Személyi juttatások 3.400  3.149 
  

Munkaadókat terhelő járulékok 1.100  856 
  

Dologi kiadások 2.905  2.905 
  

Kiadások összesen: 7.405  6.910 
  

2010. évi maradvány a feladaton:   495 

 

A ténylegesen a projektre ledolgozott munkaórák alapján lett kiszámítva a bérköltség, ami 
kevesebb lett, mint a tervezett, a maradvány felhasználása 2011. I. negyedévben 
realizálódik.     

 

Kerecsen LIFE 

 

Megnevezés Jóváhagyott  Felhasználás 
 keret 2010. évi  tényleges 
   2010. évben 
 ezer Ft-ban  ezer Ft-ban 

Személyi juttatások(165 társfin, 694 önr.) 859  859 

Munkaadókat terhelő járulékok 232  232 

Dologi kiadások    

Felhalmozási kiadások    

Kiadások összesen: 1.091  1.091 
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2009. évi maradvány volt a feladaton (dologi) 165          165 

 

 

 

Vipara LIFE+ 

 

Megnevezés Jóváhagyott  Felhasználás 
 keret 2010. évi  tényleges 
   2010. évben 
 ezer Ft-ban  ezer Ft-ban 

 

Személyi juttatások    

Munkaadókat terhelő járulékok    

Dologi kiadások    

Felhalmozási kiadások 8.778  785 
  

Kiadások összesen: 8778  785 

Maradvány a feladaton:    7.993 

Közmunkaprogram támogatása önrész 

 

Megnevezés Jóváhagyott  Felhasználás 
 keret 2010. évi  tényleges 
   2010. évben 
 ezer Ft-ban  ezer Ft-ban 

 

Személyi juttatások 1.647  1.647  

Munkaadókat terhelő járulékok 797  797  

Dologi kiadások 3.127  3.127 

Kiadások összesen: 5.571  5.571 

Természetvédelmi kártalanítás 10/2/35  

2010. évben összesen kártalanítás címén 710 eft-ot fizettünk ki. 

Pálmonostora 0252/1 helyrajzi számú ingatlan jogi sorsa a védett természeti területek védettségi 

szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCII. Törvényben előírtak szerint került rendezésre a 

kártalanítása 463.701 forint összegben a földtulajdonos Dr. Farkas Miklós részére. 

Kártalanításként adás-vételi szerződés jött létre 246 eft  értékben Baks 065/11 hrsz.  Szántó, nádas 

14,68 ha terület  természetvédelmi közérdekű cél érdekében kisajátítás jogcímen. 

  

 keret 2010. évi  tényleges 
Természetvédelmi kártalanítás   2010. évben 
 ezer Ft-ban  ezer Ft-ban 

Dologi kiadások 464  464 

Működési célú támogatások 246  246 

Összesen: 710  710 
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Maradvány a feladaton nincs 

 

11. Előirányzat maradvány elszámolása 

2009. évi előirányzat maradvány felhasználása 
Kötelezettségvállalással terhelt 2009. évi előirányzat-maradvány:  158.473 eft 

Ebből XX/642/3/2010. számú VM levél alapján meghiúsult kötváll. 

            címén elvonásra kerülő összeg:   563 eft 

 

Előirányzat maradványból visszahagyásra, és felhasználásra került   121.431 eft 

2011. évre áthúzódó  maradvány: 37.042 eft 

 

Doronicum Kft. 2 850 000 

Takács Ferenc 394 756 
Androvicz István szerződése 16 951 526 
Grafika Bt. 280 000 
Magistrátum-S Stúdió Kft. 360 575 

Doronicum Kft. 500 000 
SZTE 1 400 000 
Dr. Szigetvári Csaba 140 000 
Szarvas Security Kft. 2 005 244 
Print 2000 Kft. 4 337 500 
Takács Ferenc 2 488 700 
Doronicum Kft. 800 000 
PS-AP Bt. 1 500 000 
Dologi összesen: 34 008 301 
Beruházás  
Klímaerdő 2 470 125 
Felújítás 563 268 
Ezt az összeget a XX/642/3/2010. VM. Levél alapján 
2011. évben kell befizetni meghiúsult kötváll. miatt.  

A fenti összegű maradványt 37.042 eft kivételével 2010. évben felhasználtuk az alábbi 
feladatokra: 

Előző évi maradványból 2010. évre áthúzódó szerződések:                                5.980 eft 

Doronicum Kft. Felső-Kiskunsági szikes puszták nemzeti parki terület    
részletes természeti értékleltár elkészítése                                                     2.850.000ft 
Dráva Kompakt Kft. le nem termelt faanyag értéke                                         172.444ft 
MTTM. Dr. Forró László szikes tavi zooplankton monitorozása                    350.000ft 
Szép Tamás belső ellenőrzési tevékenység                   375.000ft 
Takács Ferenc nádazási munkák                                                                   2.233.006ft 
 
2009. évi maradványok:   

Támogatások: 
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1.  10/2/40Vipera LIFE+ programban vásárolandó földterületekre  11.205 eft 

2. Kerecsen LIFE (dologi)  165 eft 

3. 10/2/14 Klímaerdő telepítésre  6.275 eft 

Fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa:   17.645 eft 

Felmentett dolgozók bére: 

Bognár Sándorné 1.184.025 ft 

Kontra László 251.470 ft 

Étkezési utalványok dolgozók részére(megrendelés) 8.580.000 ft 

Többletfeladatok (traktorosok) teljesítményei után 823.080 ft 

Igazgató jutalma: 327.808 ft 

Személyi juttatás maradványa összesen(eft)   11.166 eft 

Kapcsolódó járulékok:          847 eft 

Áthúzódó rehab. hjár.                               268 eft 

Áthúzódó cégautó adó                           1.350 eft 

Áthúzódó közüzemi számlák:     1.912 eft 

Áthúzódó szállítói számlák:   11.310 eft  

Megrendelések összesen:   21.074 eft 

 

Megrendelések dologi:  Ft-ban 

Accor Services Kft. 
melegétel utalvány kezelési 
költség 429 000 

Totál Kereskedelmi Kft. natúr nyalósó és phylafor 3 828 000 

MIKOFAMI Kft 
bélszín feldolgozás, 
fagyasztás 3 174 938 

Béta Press KFt. kiadvány megrendelése 362 500 
Mg. Alkatrész Kft. mezőgazd. gép alkatrész 51 625 

Mg. Alkatrész Kft. 
mezőgazd. gép alkatrész 
YKD-644 85 312 

Mg. Alkatrész Kft. 
mezőgazd. gép alkatrész 
YDY-958 69 625 

Faragó Szerviz Kft. 
 gk. alktartész IRN-057 

48 300 
 

            IKR Bábolna Zrt. 
 mg-i gépalkatrész JXZ-993 

49 805 
 

            Modulex Bt. 
 őri bakancs 

45 000 
 

            Hovány Kft. 
 gk. javítás JKW-428 

46 333 
 

            Hovány Kft. 
 olajcsere KDY-775 12 900 

            Hovány Kft. 
 gk. javítás JJN-898 43 588 

Triumvet 
Gyógyszerforgalmazó Kft. Injekció 168 000 

Ördögh Zoltán 
gyümölcsfa pótlás- 
Mártélyon 54 000 

Modulex Bt. őri mellcsizma 147 000 

Modulex Bt. 
őri végigzippes béléses 
gumicsizma 790 500 

Hovány Kft. gk. javítás JKW-430 160 994 
Hovány Kft. gk. javítás JKW-427 150 991 
Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. kresz tábla kihelyezése 82 825 
Triumvet 
Gyógyszerforgalmazó Kft. Oltóanyag 281 100 
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IKR Bábolna Zrt. mezőgazd. gép szerviz KSZ-
969 162 021 

IKR Bábolna Zrt. mezőgazd. Gép szerviz 
JXZ-991 340 234 

Hovány Kft. gk. javítás KEU-066 115 836 
ÁBP-Ápisz Buda Piért Zrt. Fénymásolópapír 165 495 

ORNA GIFT Kft. 
KNP jelvény, kócsagos 
jelvény 212 400 

"Circi" Munkaruházat Munkaruházat 835 850 

Totál Ker. Kft. 
füljelző, egyéb anyag vás. 
állattartó telepekre 233 575 

Planéta Nyomda 2010. évi programfüzet 468 750 
Solárker Kft. Vadháló + huzal (VKKI) 468 750 
Megrendelések dologi 
Összesen:  13 085 247 
 

 

Megrendelések beruházások összesen (ft):  

Kiss Gyula sitt szállító konténer vás. 300.000  

Kiss Gyula állatfelhajtó 2 db 575.000  

Kiss Gyula hengerbála etető 60 db 4.500.000  

Kiss Gyukla lóboksz 5 db 1.250.000  

ESRI Magyarország Kft. GPS  231.250 

Totál-ker. Kft. Elektromos ösztöke, vill.p. 397.450 

Virágh Zoltán vízvezeték kiép- Kígyóshát 359.119 

Kefag Zrt. Csemete vás. 134.126 

Összesen:                                                                 7.746.945      

Megrendelés felújításokra: (ft) 

Tér.vill. szer. Bugaci szolg.lakás vill.szerelés 241.625 

 

Szerződések összesen:   86.921eft 

  Ft-ban 

Bau Controll Kft Kígyósháti állattartó telep ép.  

Garanciára visszatartott összeg  513.233 

Földvásárlás Ásotthalom   3.000.000 

Dr. Tömör Gábor földvásárlás Csengőd 02/28 hrsz.  437.150 

Beruházásokra szerződések összesen:  3.950.383 

 

Dologira szerződések:    

  Ft-ban 

Androvicz István szerződése Fuvarozási keretszerződés 41 970 075 
Grafika Bt. Pusztai gyalogcincér monitorozása 280 000 

Dr. Császi Erzsébet 
foglalkozás egészségügyi 
szolgáltatás 720 000 

Doronicum Kft. 
fényképes szakanyag összeállítása 
Natura 2000 gerinctelen állatfajokról 500 000 

Magistrátum-S Stúdió Kft. 
KNP Igagzatóság hírei c. 
magazinjellegű műsor megrendelése                                            4 687475 

SZTE 

Közép-csongrádi szikesek Nat. 
2000.ter. Természeti értékleltárának 
elkészítése 1 400 000 

Sziklagyep Kft. kúszó zeller állományainak felmérése 150 000 
Dr. Szigetvári Csaba NBmR keretében süntök 140 000 



   59   

monitorozása, 2007. évi mintavétel 
folytatása 

ROTKIV Bt. 

NBmR IX. Száraz gyepek projekt 
keretében talajcsapdázás során 
csapdázott anyag szétválogatása 275 000 

Print 2000 Kft. 

KNP Igazgatóságot bemutató könyv 
tipográfiai előkészítése és nyomdai 
elkészítése 4 337500 

Hírös Fórum KFt. PR- és kommunikációs szolgáltatás 975 000 
Szarvas Security vagyonvédelem     6 514 994  
Takács Ferenc Nádazási keretszerződés 4 733 200 

Fertő Hanság NP Igazgatóság Kihelyezési megállapodás 96000 

Fertő Hanság NP Igazgatóság Kihelyezési megállapodás 96000 

Fertő Hanság NP Igazgatóság Kihelyezési megállapodás 96000 

Debreceni Egyetem TE Karok 

Felső-Kiskunsági pusztai 
gyalogcincér populációk variabilitási 
szintjének és szerkezetének 
vizsgálata 220 000 

Doronicum Kft. 
KNP Ig. papíralapú adatforrásainak 
digitális adatbázissá alakítása 800 000 

PS-AP Bt.   2 000 000 

Bükki Emlőstani KE 
A nyugati földikutya ismert 
állományainak vizsgálata 300 000 

SZTE 
Mocsári teknős állományának 
monitorozása a Gyálai Holt-Tiszán 300 000 

Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány 
Gyöngybagoly fészkelőhelyek 
felkeresése és minták gyűjtése 130 000 

Dr. Majoros Gábor 
Csigafauna monitorozás buckaközi 
kékperjésekben 200 000 

Dr. Keresztessy Katalin Halközösségek monitorozása 170 000 
MTKE Bagolyköpet elemzés 280 000 

Szitár Katalin 
Fülöpháza T5x5 O99 kvadrát 
újratérképezése 820 000 

Androvicz István körbálás szalma vásárlás 4 500 000 
Dr. Kelemen Zoltán jogi tevékenység (közbeszerzés) 375 000 
Erdőszöv Zrt. tuskófúrás-Csanytelek 490 000 

Turján Bt. 
Kolon tavi Madárvártán kutatási 
feladatok koordinálása 1 000 000 

NÉMA Kft. mezőgazd. Bérmunka (szárzúzás) 311 045 

Rex Terra Kft. 
előzetes vizsgálati dokumentáció 
(nem elszámolható ktg,  1 000 000 

PS-AP Ker. és Szolg. Bt. magyar tarsza monitorozás 220 000 
Kanyó László Gondnoki tevékenység Naprózsa EI) 1 125 000 
Összesen:  81 212 289 
 Felújításokra szerződés:  

Borda tanya kilátó felújítás    525.507ft 

Kígyósháti telep villanyszerelés     669.600ft 

Izsáki állattartó telepen pihenőépület                                                            563.268ft 

Összesen:            1.758.375 ft 



   60   

2010. évi előirányzat maradvány az alábbiak szerint alakult 

Megnevezés Módosított Teljesítés Előirányzat 

 előirányzat  maradvány 

 e Ft e Ft e Ft 

Személyi juttatások 424.336 424.084 252 

Munkaadókat terhelő járulékok 107.591 107.348 243 

Dologi kiadások                                                            768.499         477.686  290.813  

Támogatás értékű működési kiadás 18.130 18.130 0 

Elöző évi előir.maradvány átadása  0 

ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszk. átad. 75.296 75.296 0 

Társadalom, szoc. pol. juttatása 0 0 0 

Felújítás 16.637 4.212  12.425 

Intézményi beruházások                                                635.955        558.849        77.106     

Támog.értékű felh. Kiadások 320 320     

ÁHT-n kívüli felhalmozási célú pénzeszk. átad. 90 90   

Kiadások összesen: 2.046.854 1.666.015 380.839 

 

Működési bevételek 612.530 617.503    4973 

Támogatásértékű műk. bev. 309.129 309.129 0  

Müködési célú pénzeszk. átv. Áht-n kívül 116.917 116.917 0 

Támogatás értékű felh.bev. 569.902 500.789 -69113 

Felh. c. pénzeszköz átvételek ÁHT-n kívül 9.861 9.861 0 

Felhalmoz. és tőke jellegű bev. 2.388 2.467 79 

Támogatás 300.851 300.851 0 

Előző évi előir.mar. átvétel 3.845 3.845 

Pénzforg. nélküli bev. 121.431 121.431  

Bevételek összesen. 2.046.854 1.982.793 - 64.061 
  

2009. évi maradvány volt: 158.473, ebből 2010. évben fel nem használt:   37.042 

Tárgyévben keletkezett előirányzat maradvány:   316.778 

 

A fenti összeg teljes mértékben kötelezettségvállalással fedezett az alábbiak szerint: 

Személyi juttatások  252 

Tartós szegfű munkabér KVVM 2010. 252 

Járulékok  243 

Tartós szegfű LIFE KVVM. 2010. 244 

Beruházások 

Vipera LIFE + földvásárlások KVVM2010.  7.992 

Fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa összesen:  8.487 
 

Dologi kiadások: 

Szerződés, megrendelő, egyéb(ft) 
   

Állampusztai Mg-i  és Ker-i Kft. 9 147 162 
haszonbérleti díj 
(szántó) 
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Állampusztai Mg-i  és Ker-i Kft. 9 429 012 
haszonbérleti díj 
(legelő) 

Állampusztai Mg-i  és Ker-i Kft. 2 591 061 
haszonbérleti díj 
(szántó) 

APEH ÁFA 7 980 000 
2010. IV. negyedévi 
ÁFA 

APEH Rehabilitációs hozzájár. 1 447 000 
2010. IV. negyedévi 
rehab. hozzájárulás 

APEH Cégautó 1 371 000 
2011. IV. negyedévi 
cégautó adó 

Néma Kft. 4 500 000 

KAT pályázatból 
történő kizárás miatt 
kárigény 
kompenzálása 

Első Pesti Malom- és Sütőipari 
Zrt. 2 777 500 phylafor 
Agrofeed Kereskedlemi Zrt. 450 000 nyalósó 

Bugac Puszta Kft. 137 500 

2011. évi utazás 
kiállítás ill. a Szt Mihály 
napi vigasságok 
teendőinek megbesz. 

Magyar Közút  Nonprofit Zrt. 93 750 

forgalomtechnikai 
eszközök beszerzése, 
kihelyezése 

Őrségi NP Ig. 1 000 000 

Őshonos növényfajták 
újbóli termesztésbe 
vonása 

Térvillszer Kft. 916 437 

Csornapusztán 
létesítendő kb. 230 m-
es légvezeték 
kiépítése 

Mezőgazdasági és 
Szakigazgatási Hivatal 153 125 

füljelző és 
segédeszköz 
megrendelő 

Ocskó Tibor 770 000 

Pusztaszeri AKG 
területek szárzúzása 
III. ütem 

Hómann Istvánné 2 335 313 

Őszi talajelőkészítés 
(tárcsázás, szántás, 
hengerezés) 

Commercio Cavalli di Simon 
László Kft. 13 200 000 

szürkemarha gulya 
bértartása Pusztaszeri 
állattartó telepen 

Erdőgép Kft. 8 591 140 
Erdőművelés 2011. 
évre 

Motrix 2000 Kft. 15 515 480 
Fahasználat 2011. 
évre 

Motrix 2000 Kft. 1 497 384 
3. sz. fahasználati 
csomag (2010. évről) 

Androvicz közbesz.elj. 29 298 474 

Megtermett, bebálázott 
téli takarmány 
beszállítása az 
állattartó telepekre 
2011. évben 
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Print 2000 Kft. 338 750 
NKA önrész (+ 600e Ft 
támogatás) 

ZéPé Design Bt. 75 000 

Mészáros György 
ornitológus élete és 
munkássága c. könyv 
grafika 

Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány 130 000 

gyöngybagoly  
fészkelőhelyek 
felkeresése és minták 
gyűjtése 

Kal-Kom Network Bt. 250 000 

 telefonközpont és - 
hálózat informatikai 
hálózat 
karbantartására 

"Ész-Ker" Kft. 250 000 

komplex közbeszerzési 
tanácsadási 
szolgáltatás a mintegy 
2500 szürkemarha és 
bivaly téli 
takarmányának 
beszállítására 

Csermely Környezetvédelmi 
Egyesület 

200 000 

cincér fadatok gyűjtése 
és feldolgozása 
kiskunsági homokhát 
DK-i feléből 

Doronicum Kft. 800 000 

Kunpeszér 5x5 km-es 
mintakvadrát területen 
5 adventív növényfaj 
monitorozása 

dr.Csiky János 310 000 

nagyvad legelésből ill. 
haszonállat 
legeltetésből kizárt 
területek 
növényzetének 
részletes felmérése 

Magistratum-S Stúdió Kft. 4 866 000 

KNP hírei c. 
magazinjellegű hír és 
riportműsor elkészítése 

SYSTEM Kft. 800 000 

Bócsa 5x5 km-es 
mintakvadrát területen 
5 adventív növényfaj 
monitorozása 

Szalma Bt. 900 000 MTÉT monitorozás 

Magyar Természetkutató 
Egyesület Ajka 

280 000 

bagolyköpetek 
elemzésén alapuló, 
Országos Kisemlős 
Monitorozó 
Programbvan való 
részvétel 

Alpin Kft. 
441 173 

2010. nov. 10-i 
megrendelőből 
(őrszolg. egyenruha) 
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Áthúzódó számlák:   
      
Magyar Államkincstár 64 959 pénzügyi szolgáltatás 
Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi Fel. 14 000 igazgatási díj 
Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi Fel. 10 000 igazgatási díj 
Bács-Kiskun Megyei 
Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hiv. 55 084 

bérleti díj (szegedi 
iroda) 

Bács-Kiskun Megyei 
Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hiv. 26 117 

bérleti díj (szegedi 
iroda) 

ÁNTSZ 8 700 
szakhatósági eljárás 
díja 

Allianz Hungária Zrt. 11 250 vagyonbiztosítás 
Allianz Hungária Zrt. 178 731 vagyonbiztosítás 
Allianz Hungária Zrt. 68 850 vagyonbiztosítás 
Allianz Hungária Zrt. 10 636 vagyonbiztosítás 
Allianz Hungária Zrt. 18 225 vagyonbiztosítás 
Programgyár Kft. 170 000 kutatás 
Magyar Telekom Nyrt. 9 271 kábelnet 
Magyar Telekom Nyrt. 582 880 mobil számla 
Akadémiai Kiadó Zrt. 5 550 könyvvásárlás 

Magyar Telekom Nyrt. 5 161 
KNP Őshonos telep 
előfizetés 

Magyar Telekom Nyrt. 5 923 KNPI előfizetés 
Magyar Telekom Nyrt. 4 615 KNPI, Kerekegyháza 
Magyar Telekom Nyrt. 92 014 KNPI előfizetés 

Invitel Távközlési Zrt. 1 000 
előfizetés-tájvédelmi 
iroda 

Invitel Távközlési Zrt. 28 426 KNPI előfizetés 
Invitel Távközlési Zrt. 5 675 KNPI előfizetés 
Szuper Ballonos Kft. 8 594 ballon feltöltés 
Modulex Bt. 99 800 őrszolgálati bakancs 
Tormási Kft. 59 147 alkatrész 
Pribitek Autó Kft. 3 245 alkatrész 
Pribitek Autó Kft. 22 310 alkatrész 
IKR Bábolna Zrt. 3 741 alkatrész 
Autó Kákonyi Kft. 17 443 gk. javítás 
Magyar Posta Zrt. 88 280 postai szolg. 
GTS Hungary Távközlési Kft. 8 295 ADSL havidíj 
Bugaci Lakatosipari Kft. 112 500 szivattyúház készítés 
EDF Démász 195 áramdíj-Tiszaalpár 
EDF Démász 12 397 áramdíj-Fülöpszállás 
EDF Démász 27 892 áramdíj-Lakitelek 
EDF Démász 11 885 áramdíj-Lakitelek 
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EDF Démász 3 720 áramdíj-Fülöpszállás 

A.S.A. Magyarország Kft. 1 900 
szemétszállítás-
Kunszentmiklós 

PC-Doki Kft. 18 250 laptop szerviz 
EDF Démász 195 áramdíj-Tiszaalpár 
Commercio Cavalli Di Simon 
László Kft. 1 100 000 

szürkegulya bértartás 
12.hó 

ATI-KTVF Szeged 230 614 
2010. évi VKJ köteles 
vízfogyasztás 

Hamiló 2008 Kft. 26 609 pékárú 
Bács-Kiskun Megyei 
Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hiv. 13 500 trófeabírálat díja 
MM MAX KFT 201 064 fénymásolás díja 
Radialgumi Kft. 16 300 gk. alkatrész 
Elmű Bp-i Elektromos Művek 
Nyrt. 10 725 áramdíj-Apaj 
GDF Suez Égáz-Dégáz Zrt. 3 086 gázdíj-Szatymaz 
GDF Suez Égáz-Dégáz Zrt. 4 152 gázdíj-Szatymaz 
GDF Suez Égáz-Dégáz Zrt. 11 849 gázdíj-Szatymaz 
Kanyó László 187 500 gondnoki tevékenység 

Duna-Dráva Nemzeti Park Ig. 36 000 
ökoturisztikai 
konferencia 

Tormási Kft. 38 057 alkatrész 
Szuper Ballonos Kft. 6 875 ballon feltöltés 
Pribitek Autó Kft. 31 500 alkatrész 
Radialgumi Kft. 16 214 alkatrész 

Glutinátor Bt. 242 340 
2011. évi 
határidőnapló 

DS Bt. 212 500 
13 laps naptár 
nyomtatás 

Allianz Hungária Zrt. 730 192 GFB 
Allianz Hungária Zrt. 443 256 CASCO 
Allianz Hungária Zrt. 232 812 vagyonbiztosítás 
Bartok István 5 960 iparcikk 
Bartok István 8 155 iparcikk 
EDF DÉMÁSZ 8 699 áramdíj-Fülöpháza 
EDF DÉMÁSZ 20 329 áramdíj-Fülöpháza 
EDF DÉMÁSZ 195 áramdíj-Tiszaalpár 
EDF DÉMÁSZ 6 459 áramdíj-Szabadszállás 

EDF Démász 25 193 
áramdíj-Kmiklós, 
Bösztör 

EDF Démász 12 630 áramdíj-Pálmonostora 
EDF Démász 80 727 áramdíj-Pusztaszer 
EDF Démász 32 569 áramdíj-Izsák 
EDF Démász 323 466 áramdíj-KNPI 
EDF Démász 55 906 áramdíj-Bugac 
EDF Démász 14 057 áramdíj-Izsák 
EDF Démász 11 803 áramdíj-Szatymaz 
EDF Démász 28 917 áramdíj-Bócsa 
EDF Démász 2 412 áramdíj-Szatymaz 
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Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 25 000 
tűzvédelmi szakértői 
tevékenység 

EDF DÉMÁSZ 521 áramdíj-Mártély 
EDF DÉMÁSZ 2 331 áramdíj-Mártély 
EDF DÉMÁSZ 124 áramdíj-Bugac 
EDF DÉMÁSZ 241 áramdíj-Fülöpháza 
Fibernet 10 206 KTV csomag 
MOL  634 715 üa elszámolás 

Bácsvíz 31 615 
szennyvízszállítás-
Fülöpháza 

Bácsvíz 1 193 víjdíj  

Izsépker Plussz Kft. 52 500 
konténeres 
szemétszállítás 

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 108 748 állati hulladék kezelés 

Sifitrans Kft. 544 500 
kulé-kavics (Vipera 
Life) 

Turján Bt. 750 000 
Kolon tavi Madárvártán 
kutatás 

Mészárosné Dr. Deák Erika 137 500 jogi képviselet 
EDF Démász 59 611 áramdíj-Páhi 

APEH SZJA 1 667 000 
decemberi cafeteria 
utáni kifiz.adó 

Szalkay József 5 560 kiadvány  

Magyar Posta Zrt. 75 140 
díjhitelezés 
elszámolása 

Saubermacher Kft. 11 250 szemétszállítás 
Saubermacher Kft. 11 250 szemétszállítás 

Szomor Dezső 82 250 

sz.marha szalámi 
komprnzálás 
különbözet 

KNPI 749 919 
dolgozói gk. 
költségtérítés 

Magyar Telekom Nyrt. 578 894 mobil számla 
IKR Bábolna Zrt. 56 168 kenőzsír, hűtőrács 

IKR Bábolna Zrt. 264 455 
váltó olaj, kuplung 
készlet 

IKR Bábolna Zrt. 139 409 váltó olaj,önindító 
Lovász Sándor Lászlóm.g 
Gépszerelő és Szolgáltató 43 200 

hengerfejtömítés,hűtőf
edél beszer. 

Lovász Sándor Lászlóm.g 
Gépszerelő és Szolgáltató 36 000 

elsőkerékhajtás 
tengely, szimeringek, 
csapágyak cseréje 

OMV Hungária Kft. 35 000 üzemanyag 
OMV Hungária Kft. 3 584 723 üzemanyag 

Kovács Sándor 86 802 
gk.költségtérítés-tan. 
Szerz. 

Végh János egyéni váll. 22 000 kutyatáp 
Végh János egyéni váll. 777 600 vegyesdara 
CLS 11 528 nyomkövető 
Innosmart Kft. 2 376 281 Szoftverkövetés 
Invitel Távközlési Zrt. 18 537 előfizetési díj 
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Magyar Madártani Termvéd. 
Egyesület 10 000 tagdíj 
THERMOSZER BT. 6 250 gázkazán karbantartás 

MÉSZI AIR SERVICE KFT. 144 375 
légijármű kölcs. 
személy-tel 

GDF Suez Égáz-Dégáz Zrt. 197 285 gázdíj-Kontyvirág E.I. 
GDF Suez Égáz-Dégáz Zrt. 1 223 467 gázdíj-KNPI 

Radialgumi Kft. 17 956 

gumiszerelés, 
gépjármű 
alkatr.szervízdíj 

EDF Démász 15 639 áramdíj-Fülöpszállás 
Bácsvíz 20 245 vízdíj 
Bácsvíz 15 308 vízdíj 
Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft. 1 000 víz alapdíj 
Szatymaz Víziközmű Kft. 448 víz alapdíj 
MAXIMA CSOPORT KFT. 481 250 2010.évi maradvány  
EDF DÉMÁSZ 5 570 áramdíj-Izsák 
EDF DÉMÁSZ 195 áramdíj-Tiszaalpár 
EDF DÉMÁSZ 2 650 áramdíj-Mártély 
EDF DÉMÁSZ 25 412 áramdíj-Fülöpháza 
EDF DÉMÁSZ 8 230 áramdíj-Fülöpháza 
EDF DÉMÁSZ 1 402 áramdíj-Bugac 
EDF DÉMÁSZ 437 áramdíj-Bugac 
EDF DÉMÁSZ 13 407 áramdíj-Szabadszállás 
EDF DÉMÁSZ 195 áramdíj-Fülöpháza 
EDF DÉMÁSZ 464 áramdíj-Mártély 
EDF DÉMÁSZ 25 282 áramdíj-Fülöpszállás 
EDF DÉMÁSZ 11 418 áramdíj-Lakitelek 
EDF DÉMÁSZ 33 952 áramadíj-Lakitelek 

Alpin Kft. 155 663 

őrszolgálat egyenruha 
rendelés 

Alpin Kft. 55 803 

tv-i őrszolgálat 
egyenruha rendelés 

Protect Works Munkabiztonsági 
Bt. 56 250 

munkavédelem 
2010.12.havi 

GDF Suez Égáz-Dégáz Zrt. 17 359 
Szatymaz,1kerület 
okt.közp.gázdíj 

EDF DÉMÁSZ 195 áramdíj-Tiszaalpár 
EDF DÉMÁSZ 195 áramdíj-Dunapataj 
EDF DÉMÁSZ 2 558 áramdíj-Szatymaz 
EDF DÉMÁSZ 195 áramdíj-Sándorfalva 
EDF DÉMÁSZ 120 365 áramdíj-Izsák 

EDF DÉMÁSZ 65 
áramdíj-
Kunszentmiklós 

EDF DÉMÁSZ 1 584 
áramdíj-
Kunszentmiklós 

EDF DÉMÁSZ 195 áramdíj-Bugac 
EDF DÉMÁSZ 195 áramdíj-Kalocsa 
EDF DÉMÁSZ 325 850 áramdíj Kmét. KNPI 
EDF DÉMÁSZ 43 154 áramdíj-Bugac 
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EDF DÉMÁSZ 195 áramdíj-Algyő 
EDF DÉMÁSZ 82 871 áramdíj-Pusztaszer 
EDF DÉMÁSZ 65 áramdíj-Szatymaz 
EDF DÉMÁSZ 9 244 áramdíj-Szatymaz 

EDF DÉMÁSZ 18 178 
áramdíj-
Kunszentmiklós 

dr.Bundity Gábor 175 000 

termőhelyfeltárás 
Kiskunhalas 0248/3 
hrsz 41,97 ha 
részterületen 

KEFAG Zrt. 157 500 

talajlaboratóriumi 
vizsgálat  

ELMŰ Budapesti Elektromos 
Művek Nyrt. 10 434 

energiadíj 

MVH Mezőgazdasági és 
Vidékfejelesztési Hivatal 7 338 923 

kölcsönös 
megfeleltetés 
előírásainak 
megszegése miatt 
jogkövetkezmény 

ATKTVF  360 200 

vízjogi engedély-Kolon 
tavi rekonstrukció  

MM MAX KFT 120 199 fénymásolás díja 

Tormási Kft. 196 990 JGD,fűtőbox csere  
EDF DÉMÁSZ 195 áramdíj-Ágasegyháza 
EDF DÉMÁSZ 703 áramdíj-Pálmonostora 
EDF DÉMÁSZ 65 áramdíj -Pálmonostora 
EDF DÉMÁSZ 790 áramdíj-Pálmonostora 
EDF DÉMÁSZ 5 139 áramdíj-Bócsa 

MAXIMA CSOPORT KFT. 168 000 

A puszta rendje és 
őrizői c. könyv 
nyomtatása 500 pld-
ban 

Szegedi Tudományegyetem  300 000 

mocsári teknős 
monitorozása  

ÉSZ-KER  Kft.  300 000 
közbeszerzési eljárás  
fuvarozás 

ZéPé Design Bt. 125 000 

A puszta rendje és 
őrizői c. könyve 
grafikai tervezése 

Hirös Modul Kft. 150 000 

folyamatos 
megjelenési lehetőség 
az Észak-Bács Kiskun 
megyei Szuperinfóban 

Virágh Zoltán  116 565 

vízvezeték szerelés 
Pusztaszer  

Virágh Zoltán  144 715 

itatószivattyú 
fagyvédelem-Kígyós  
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Virágh Zoltán  64 240 

vízvezeték szerelés 
Pusztaszer  

Virágh Zoltán  69 065 

vízvezeték szerelés 
Izsák  

GTS -Datanet 8 295 ADSl Medium havi díj 

Szegedi Tudományegyetem  220 000 
magyar tarsza 
monitorozás 

   
Összesen: 155 327 544  
   
MVH támogatás pályázat. 2011. 
évi kiadásokra 149 333 000  

Felújítások 2010. évi maradványa(ft) 

Stro-Bau Kft. 3 428 188 

Izsák-Páhi állattartó telepen (Páhi 040/1 hrsz) I. istállóban 
melegedő kialakítása (építési engedély már van, de még 
nem emelkedett jogerőre) 

Terecskei Zsolt 
egyéb bútor 
asztalos  202 000 asztalos munkák ( Bognár Tanya) 
Összesen: 3 630 188   
   

 

Intézményi beruházások maradványa: 3 639 731 ft 
PNC Számítástechnikai eszközök IPA pályázat 

 III. Egyéb  

1. Gazdasági társaságban való részvétel 

Gazdasági társaságban részesedése intézményünknek nem volt 2010. évben. 

Intézményünk a Kiskunsági Nemzet Park Alapítvány tagja 1990. évtől. 

2.Vagyon alakulása 

Az Igazgatóság vagyonkezelői szerződésének módosítása  az MNV Zrt-vel  történő kiegészítése 

2010. évben nem történt meg. Folyamatos egyeztetések folynak a kiegészítés érdekében, illetve a 

folyamatosan vásárolt területek tekintetében. 

2010. évben jelentős, mintegy 3.500 ha erdővagyon került az Igazgatóság vagyonkezelésébe, 

mintegy 1, 3 Mrd forint értékben térítés mentes átvételként. 

Az igazgatóság befektetett eszközei 2009. évi 5.368.577eft-ról 5.467.211 eft-ra változott. 

Növekedett a tenyészállatok értéke, illetve a pályázati forrásból megvalósult beruházások, élőhely-

rekonstrukciók lévén az építmények állománya. 



   69   

A készletek értéke is jelentős nagyságrendet képviselnek itt némi csökkenés valósult meg az előző 

évhez képest,  mintegy 10 millió forinttal csökkent az érték a mérleg forduló napján, amely abból 

Térítésmentes átadás-átvételek 

Térítés mentes vagyon átadása 2010. évben nem történt. 

Térítésmentes vagyon átvétele történt 2010 évben a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztériumtól, mint irányító szervtől 5.391 eft bruttó értékben. 

Az átvett rádióterminál eszközök a természetvédelmi őrszolgálat részére kerültek központilag 

beszerzésre, ezen eszközök bruttó értéke 5.391 eft. 

A KEFAG Zrt-től törvényi szabályozás útján került ingyenes vagyonkezelői jog átadása, mintegy 

3.500 ha erdő terület került át vagyonkezelésünkbe, melynek könyv szerinti értéke 1.313.043 eft. 

Üzemeltetésre átadott ingatlanunk nettó értéke 15.398 eFt, amelyet az Magyar Madártani 

Egyesület részére adtunk hosszú távú megállapodás keretében üzemeltetésre a VIPERA LIFE program 

keretében, itt üzemel a Vipera védelmi központ. 

3. Társadalmi szervezetek támogatása 

Társadalmi szervezetet 50 eft  pénzbeli hozzájárulással támogatott  intézményünk 2010. évben, a 

Mentőöv gyermekeinkért 2002. Alapítvány a borsodi árvízkárosultak részére fertőtlenítőszerek vásárlására. 

Kecskemét, 20011. 03.29. 

 

 

 

 

      Dr. Boros Emil 

            Igazgató 
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Intézmény neve: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 
 
 
A 2010. évi intézményi költségvetési beszámoló leltárral alátámasztott mérlegadatokat tartalmaz, 

továbbá a mérleg és a pénzforgalmi adatok az éves főkönyvi kivonattal megegyeznek. 

 
 
 
 
 Kelt. Kecskemét, 2011. 03. hónap 29. nap 
 
 
 
 
 
              
     .................................................. 
              
     intézmény vezetőjének aláírása 

             
         és bélyegzője 
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