1. melléklet
Természetmegőrzési Osztály:
1.1. ellátja a védett és fokozottan védett természeti értékek, a védett és fokozottan védett
természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi
egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésének
meghatározásával kapcsolatos feladatokat;
1.2. ellátja a területek védetté, illetve Natura 2000 területté jelölésével, a Nemzeti Ökológiai
Hálózat kijelölésével, továbbá az érzékeny természeti területek létesítésével kapcsolatos
feladatokat;
1.3. ellátja a természetvédelmi kutatással és az élőhelyek fenntartásával, valamint
helyreállításával kapcsolatos feladatokat;
1.4. ellátja a nemzetközi kötelezettségvállalásokból fakadó, a természet védelmével
kapcsolatos feladatokat;
1.5. ellátja a védett természeti értékek és területek állapotának értékelését, közreműködik a
helyreállításra, fenntartásra, megőrzésre, kezelésre vonatkozó tervek elkészítésében;
1.6. közreműködik a körzeti erdő- és tájegységi vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos
előkészítő feladatok ellátásában;
1.7. együttműködik a védett állat kártételének megelőzése, valamint csökkentése érdekében –
jogszabályban meghatározott körben – a területileg illetékes természetvédelmi
hatóságokkal;
1.8. végzi és szervezi a természeti értékekre vonatkozó adatok gyűjtésével és
szolgáltatásával kapcsolatos feladatokat az igazgatóság működési területén;
1.9. részt vesz a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer és egyéb monitorozó rendszerek
működtetésében, gondoskodik azok eredményeinek felhasználásáról, továbbá
folyamatosan figyelemmel kísérik a működési területükön található természeti értékek és
élőhelyek állapotát;
1.10. üzemelteti a TIR biotikai alközpontjait, biztosítja a működési területükre vonatkozó TIR
adatbázisok frissítését, illetve az AM TIR központtal való adatharmonizációját;
1.11. koordinálja a védett területek állapotáról, a védett és közösségi jelentőségű fajok
állományairól szóló időszaki jelentések elkészítését;
1.12. közreműködik az idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos európai uniós és hazai
kötelezettségek teljesítésében, eleget tesz az adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettségeknek;
1.13. ellátja az egyedi tájértékek megállapításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
1.14. véleményezi a területfejlesztési koncepciót és programot, a területrendezési tervet, a
településképi arculati kézikönyvet és a helyi településképi rendeletet;
1.15. adatszolgáltatást biztosít az országos, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv
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hatálya alá tartozó települések esetében a településrendezési eszköz, valamint a
településképi arculati kézikönyv és a helyi településképi rendelet készítése vagy
módosítása során;
1.16. véleményezi a helyi jelentőségű védett természeti területek kezelési tervét;
1.17. közreműködik a vízrendezési, meliorációs, valamint a táj jellegét, karakterét, a védett
természeti területek és értékek állapotát megváltoztató egyéb tervek véleményezésében;
1.18. együttműködik a környezetvédelmi, természetvédelmi és területfejlesztési feladatokat
ellátó szervekkel, a helyi önkormányzatokkal, a társadalom önszerveződő csoportjaival,
az érdekképviseleti szervekkel, kapcsolatot tart a természetvédelmi kezelési feladatokat
ellátó más szervekkel és természetes személyekkel;
1.19. végzi és koordinálja az „ex lege” védett szikes tavak, kunhalmok és földvárak
nyilvántartásához szükséges felméréseket, kutatásokat és egyéb tevékenységeket, kezeli
ezek adatbázisát;
1.20. részt vesz az igazgatóság pályázati tevékenységében;
1.21. szakmai segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos bemutatási, oktatási,
nevelési, ismeretterjesztési és tudományos, valamint a bemutathatóságot és annak
mértékét meghatározó tevékenység ellátásához;
1.22. előkészíti a védett természeti területre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv,
valamint a Natura 2000 fenntartási terv tervezetét és felterjesztik az AM részére;
1.23. megkeresés esetén adatot szolgáltat, tényt közöl, természetvédelmi kezelői véleményt ad,
szakértőként közreműködik a hatósági eljárásokban;
1.24. feladatkörében szakmai iránymutatást nyújt a tájegységek részére a területi feladatellátást
illetően, az eredményeket szakmailag ellenőrzi, összesíti és értékeli.
Kiemelt szakmai feladatellátás az alábbiakra vonatkozóan:
- Körös-Maros Nemzeti Park;
- Dénesmajori Csigás-erdő Természetvédelmi Terület,
- Szeghalmi Kék-tó Természetvédelmi Terület,
- Kondorosi kónya zsálya termőhelye Természetvédelmi Terület,
- Szarvasi Anna-liget Természetvédelmi Terület;
- Ex lege szikes tó (10 db),
- Ex lege kunhalom (601 db);
- Kardoskúti Fehér-tó Ramsari Terület,
- Biharugrai-halastavak Ramsari Terület,
- Montág-puszta Ramsari terület;
- Maros Hullámtér Erdőrezervátum;
- Különleges Madárvédelmi Terület (5 db),
- Kiemelt Jelentőségű és Különleges Természetmegőrzési Terület (31 db).
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2. melléklet
Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály:
2.1. ellátja az igazgatóság kiállító, bemutató-, valamint látogatóhelyeinek és a további
ökoturisztikai létesítményeinek működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos központi
koordinációs feladatokat;
2.2. gondoskodik az ökoturisztikai
folyamatos fejlesztéséről;

programkínálat

kialakításáról, népszerűsítéséről,

2.3. gondoskodik az igazgatóság arculatának kialakításáról;
2.4. kapcsolatot épít ki és tart fenn a nemzetközi természetvédelmi szervezetekkel, a külső
tudományos, oktatási és múzeumi intézményekkel, továbbá a regionális, helyi
szervezetekkel;
2.5. ellátja az igazgatóság honlapjaival, illetve az igazgatóság munkáját népszerűsítő
esetleges további online felületekkel kapcsolatos szerkesztési feladatokat;
2.6. ellátja a környezeti nevelési tevékenység stratégiai tervezésével és irányításával
kapcsolatos feladatokat;
2.7. koordinálja az igazgatósági kiadványok elkészítését, terjesztését, az igazgatóság által
árusított termékek beszerzését, készleteinek kezelését;
2.8. koordinálja az igazgatóság szálláshelyeinek értékesítését;
2.9. irányítja az igazgatóság saját rendezvényeinek szervezését;
2.10. ellátja a közönségkapcsolati tevékenységet, valamint a tömeg- és sajtókapcsolatok
kiépítését, ápolását;
2.11. a saját szakterületükre vonatkozón figyeli és véleményezi a pályázati kiírásokat, valamint
részt vesz – kijelölés esetén – a pályázatok előkészítésében, lebonyolításában;
2.12. szervezi és irányítja a túravezető és környezeti nevelő, valamint az akkreditált
tanárképzést;
2.13. az irányításával működő bemutatóhelyek révén természeti, táji, néprajzi értékeket és
hagyományokat bemutató tevékenységet folytat;
2.14. ellátja az igazgatóság valamennyi védjegyének bevezetésével és működtetésével
összefüggő feladatokat;
2.15. feladatkörükben szakmai iránymutatást nyújtanak a tájegységek részére a területi
feladatellátást illetően, az eredményeket szakmailag ellenőrzik, összesítik és értékelik;
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Kiemelt szakmai feladatellátás az alábbiakra vonatkozóan:
- Körösvölgyi Állatpark

5540 Szarvas, Anna-liget 1.

- Bihari Madárvárta

5538 Biharugra, Bihari Madárvárta

- Fehértó Napja,
- Bihari Táj Napja,
- Túzokfesztivál;
- a www.kmnp.hu honlap;
- a Körös-Maros Nemzeti Park által érintett települések nevelési-oktatási intézményei.
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3. melléklet
Üzemeltetési Osztály:
5.1.

ellátja a feladatellátáshoz rendelt igazgatósági épületek, építmények és eszközök
működési feltételeinek biztosítását;

5.2. gondoskodik a vagyon-, tűz-, érintés-, baleset- és munkavédelmi biztonságról, irányítja
az ezzel kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a szükséges szabályzatok elkészítéséről,
továbbá kapcsolatot tart az illetékes szervekkel;
5.3. felelős a feladatkörébe tartozó beszerzések valamint a közbeszerzések előkészítésért,
lefolytatásáért;
5.4.

üzemelteti és fejleszti az igazgatóság informatikai rendszerét;

5.5.

ellátja a hálózati rendszer felügyeletét és karbantartását;

5.6.

részt vesz az igazgatóság pályázati tevékenységében.
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4. melléklet
Területkezelési Osztály:
3.1. felelős az igazgatóság vagyonkezelésében lévő mezőgazdasági
természetvédelmi vagyonkezelésének szakmai irányításáért;

területek

3.2. felelős az igazgatóság vagyonkezelésében álló állatállomány fenntartásával, minőségi
fejlesztésével kapcsolatos feladatok szakmai irányításáért;
3.3. felelős az igazgatóság vagyonkezelésében lévő erdőterületen folytatott erdőgazdálkodás
éves feladatainak szakmai irányításáért;
3.4. felelős az igazgatóság vadászati jog alatt álló területein folytatott vadgazdálkodás
szakmai irányításáért;
3.5. felelős az igazgatóság halászati hasznosítású területein folytatott halgazdálkodás
szakmai irányításáért;
3.6. felelős az igazgatóság saját vagyonkezelésében lévő területein folytatott nádgazdálkodás
szakmai irányításáért;
3.7. közreműködik az élőhelyek kialakításával, kedvező természetvédelmi helyzetével,
fenntartásával és javításával, valamint a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával
összefüggő feladatok ellátásában;
3.8. felelős az igazgatóság saját hasznosításában álló földterületein az agrárkörnyezetgazdálkodási
program
megvalósításáért,
valamint
az
egyéb
agrártámogatásokkal kapcsolatos tevékenység végrehajtásáért;
3.9. közreműködik a természetvédelmi célú agrár-vidékfejlesztési támogatások
előkészítésében és a végrehajtáshoz kapcsolódó feladatok ellátásában, különösen az
agrár-környezetgazdálkodási intézkedések tekintetében;
3.10. a saját szakmai területére vonatkozóan figyeli a pályázati kiírásokat, valamint részt vesz
– kijelölés esetén – a pályázatok előkészítésében és lebonyolításában;
3.11. elkészíti az ügykörébe tartozó vagyonkezeléssel kapcsolatos jelentéseket, beszámolókat,
teljesíti a kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatásokat, valamint vezeti a
nyilvántartásokat;
3.12. szervezi és irányítja a Természetvédelmi Őrszolgálat működésével kapcsolatos
feladatokat;
3.13. ellátja a föld- és ingatlanvásárlással összefüggő feladatokat;
3.14. ellátja az állami földterületek vagyonkezelésbe vételével kapcsolatos feladatokat;
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3.15. kezdeményezi a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges kisajátítási
eljárásokat, és a kisajátítás alóli mentesítéseket, továbbá gyakorolják a tulajdonosi
jogokat a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995.
évi XCIII. törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott azon földrészlet vonatkozásában,
amelynek részarány-földalapba történő kijelöltsége megszűnt;
3.16. ellátja a birtokpolitikával összefüggő feladatokat és a védett természeti területekről teljes
és részletes földnyilvántartást vezet;
3.17. felelős az igazgatóság vagyonkezelésében lévő földterületek haszonbérlet útján történő
hasznosításának előkészítéséért, nyilvántartásáért, a természetvédelmi és vagyonkezelési
szempontú kikötések betartatásáért és rendszeres ellenőrzésért;
3.18. üzemelteti a TIR birtokügyi alközpontjait, biztosítja a működési területükre vonatkozó
TIR adatbázisok frissítését, illetve az AM TIR központtal való adatharmonizációját;
3.19. az igazgatóság használatában álló termőföldterületek esetén gondoskodik a
földhasználati bejelentések megtételéről;
3.20. a Területkezelési Osztály keretein belül Mezőgazdasági Csoportot működtet,
melynek vezetője koordinálja az osztály 3.1., 3.2., 3.6., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.17.
és 3.19. pontok szerinti feladatait, illetve az érintett döntés-előkészítő munkát.

Kiemelt szakmai feladatellátás az alábbiakra vonatkozóan:
- Körös-Maros Nemzeti Park;
- Dénesmajori Csigás-erdő Természetvédelmi Terület,
- Szeghalmi Kék-tó Természetvédelmi Terület,
- Kondorosi kónya zsálya termőhelye Természetvédelmi Terület,
- Szarvasi Anna-liget Természetvédelmi Terület;
- Ex lege szikes tó (10 db),
- Ex lege kunhalom (601 db);
- Maros Hullámtér Erdőrezervátum;
- KMNPI Szabadkígyósi Különleges Rendeltetésű Vadászterület,
- KMNPI Dévaványai Különleges Rendeltetésű Vadászterület,
- KMNPI Kardoskúti Különleges Rendeltetésű Vadászterület,
- KMNPI Montág-pusztai Különleges Rendeltetésű Vadászterület;
- Dévaványa és környéke MTÉT,
- Békés-Csanádi hát MTÉT,
- Kis-Sárrét MTÉT;
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5. melléklet
Pénzügyi és Számviteli Osztály:
4.1. ellátja a jogszabályokban és külön szabályzatokban meghatározott költségvetési
tervezési,
beszámolási,
információszolgáltatási,
előirányzat-felhasználási
és
-módosítási, számviteli, nyilvántartási, ellenőrzési, felügyeleti feladatokat;
4.2. ügykörébe tartozóan közreműködik a pályázatok pénzügyi előkészítésében, elvégzi a
pénzügyi lebonyolításával, a szerződéskötéssel, a kifizetéssel, a módosítási kérelmekkel
és a pályázatok lezárásával kapcsolatos pénzügyi feladatokat;
4.3. teljesíti az adókkal, járulékokkal, egyéb költségvetési befizetésekkel kapcsolatos,
külön jogszabályokban meghatározott kötelezettségeket;
4.4. végzi a bérgazdálkodással kapcsolatos feladatokat;
4.5. ellátja a munkaerő-gazdálkodással, illetmény-elszámolással, adókkal, járulékokkal,
munkaügyi statisztikával kapcsolatos feladatokat;
4.6. teljesíti az irányadó jogszabályok, továbbá a felügyeleti szerv és egyéb hatóságok
által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget;
4.7. elkészíti a jogszabályokban előírt pénzügyi és számviteli belső szabályzatokat;
4.8. a hatályos jogszabályok és egyéb szabályozók figyelembevételével kidolgozza az
igazgatóság pénzügyi, számviteli és vagyon-nyilvántartási rendszerét;
4.9. elvégzi a leltározással és selejtezéssel kapcsolatos feladatokat;
4.10. ellátja a pénzkezeléssel, házipénztárral kapcsolatos feladatokat;
4.11. gondoskodok az igazgatóság működésének pénzügyi ellenőrzéséről, a
munkafolyamatba épített belső ellenőrzésről, valamint – a jogszabályban
meghatározott rend szerint – segíti a felügyeleti és egyéb szervek által végzett
pénzügyi és számviteli ellenőrzést;
4.12. végzi a területi szervezeti egységek és látogatóhelyek gazdálkodásának pénzügyi
irányítását, felügyeletét, folyamatosan ellenőrzi a pénzügyi fegyelem érvényesülését;
4.13. ügykörében gondoskodik a nyilvántartások naprakész vezetéséről, valamint az
igazgatóság szerződéseinek, kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról;
4.14. végzi a kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonyának, valamint a
munkaviszonyban
lévő
alkalmazottak
munkaviszonyának
létesítésével,
megszűnésével, megszüntetésével, módosításával kapcsolatos személyügyi
feladatokat, arról jogszabályban előírt nyilvántartást vezet;
4.15. a belső szabályzatok alapján intézi a munkatársak munkavégzésével, juttatásaival,
kedvezményeivel, képzésével, továbbá érdemeik elismerésével kapcsolatos ügyeket.
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6. sz. melléklet

Kígyós-Ugrai Tájegység:
6.1. ellátja a tájegységi területi feladatokat a Területkezelési Osztály vezetőjének irányítása, a
Természetmegőrzési, valamint az Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály szakmai
iránymutatása mellett;
6.2. ellátja a védett természeti értékek és területek őrzésével, megóvásával, károsításának
megelőzésével kapcsolatos feladatokat a Természetvédelmi Őrszolgálat tájegységen
feladatot ellátó tagjai által;

Tájegységi feladatellátás az alábbiakra vonatkozóan:
Területi iroda: 5712 Szabadkígyós, Áchim u. 1/B.
- Körös-Maros Nemzeti Park érintett részterületei:
- KMNP Kis-Sárrét,
- KMNP Mágor-puszta,
- KMNP Bélmegyeri Fáspuszta,
- KMNP Kígyósi puszta,
- KMNP Tompapusztai löszgyep;
- Dénesmajori Csigás-erdő Természetvédelmi Terület;
- Ex lege szikes tó (3 db),
- Ex lege kunhalom (229 db);
- Biharugrai-halastavak Ramsari Terület;
- KMNPI Szabadkígyósi Különleges Rendeltetésű Vadászterület;
- Különleges Madárvédelmi Terület (2 db),
- Kiemelt Jelentőségű és Különleges Természetmegőrzési Terület (14 db).
Tájegység által működtetett létesítmény:
- Nyári állattartótelepek.
A Kígyós-Ugrai Tájegység határa a 1. függelék, az őrkerületeinek határai a 2. függelék
szerintiek.
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7. melléklet

Dévaványai Tájegység:
7.1. ellátja a tájegységi területi feladatokat a Területkezelési Osztály vezetőjének irányítása, a
Természetmegőrzési, valamint az Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály szakmai
iránymutatása mellett;
7.2. ellátja a védett természeti értékek és területek őrzésével, megóvásával, károsításának
megelőzésével kapcsolatos feladatokat a Természetvédelmi Őrszolgálat tájegységen
feladatot ellátó tagjai által;
Tájegységi feladatellátás az alábbiakra vonatkozóan:
Területi iroda: 5510 Dévaványa, Túzokvédelmi Állomás
- Körös-Maros Nemzeti Park érintett részterületei:
- KMNP Dévaványai-Ecsegi puszták,
- KMNP Körös-ártér;
- Szeghalmi Kék-tó Természetvédelmi Terület,
- Kondorosi kónya zsálya termőhelye Természetvédelmi Terület,
- Szarvasi Anna-liget Természetvédelmi Terület;
- Ex lege szikes tó (1 db),
- Ex lege kunhalom (167 db);
- KMNPI Dévaványai Különleges Rendeltetésű Vadászterület;
- Különleges Madárvédelmi Terület (1 db),
- Kiemelt Jelentőségű és Különleges Természetmegőrzési Terület (4 db);
Tájegység által működtetett létesítmény:
- Túzokvédelmi Állomás,
- 400 hektáros Túzokvédelmi Mintaterület,
- Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont,
- Réhelyi Állattartó Telep.
- Nyári állattartótelepek.
A Dévaványai Tájegység határa a 1. függelék, az őrkerületeinek határai a 2. függelék szerintiek.
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8. melléklet

Kardoskúti Tájegység:
9.1. ellátja a tájegységi területi feladatokat a Területkezelési Osztály vezetőjének irányítása, a
Természetmegőrzési, valamint az Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály szakmai
iránymutatása mellett;
9.2. ellátja a védett természeti értékek és területek őrzésével, megóvásával, károsításának
megelőzésével kapcsolatos feladatokat a Természetvédelmi Őrszolgálat tájegységen
feladatot ellátó tagjai által;
Tájegységi feladatellátás az alábbiakra vonatkozóan:
Területi iroda: 5945 Kardoskút, Sóstói-telep
- Körös-Maros Nemzeti Park érintett részterületei:
- KMNP Cserebökény
- KMNP Kardoskúti Fehértó
- KMNP Tatársánci ősgyep
- KMNP Csorvási löszgyep
- Ex lege szikes tó (3 db),
- Ex lege kunhalom (158 db);
- Kardoskúti Fehér-tó Ramsari Terület;
- KMNPI Kardoskúti Különleges Rendeltetésű Vadászterület;
- Különleges Madárvédelmi Terület (2 db),
- Kiemelt Jelentőségű és Különleges Természetmegőrzési Terület (10 db);
Tájegység által működtetett létesítmény:
- Kardoskúti Madárvonulási Múzeum,
- Sóstói Állattartó Telep,
- Nyári állattartótelepek.

A Kardoskúti Tájegység határa a 1. függelék, az őrkerületeinek határai a 2. függelék szerintiek.
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9. melléklet

Makói Tájegység:
9.1. ellátja a tájegységi területi feladatokat a Területkezelési Osztály vezetőjének irányítása, a
Természetmegőrzési, valamint az Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály szakmai
iránymutatása mellett;
9.2. ellátja a védett természeti értékek és területek őrzésével, megóvásával, károsításának
megelőzésével kapcsolatos feladatokat a Természetvédelmi Őrszolgálat tájegységen
feladatot ellátó tagjai által;
Tájegységi feladatellátás az alábbiakra vonatkozóan:
Területi iroda: 6932 Magyarcsanád-Bökény 18.
- Körös-Maros Nemzeti Park érintett részterületei
- KMNP Csanádi puszták
- KMNP Maros-ártér
- Ex lege szikes tó (3 db);
- Ex lege kunhalom (47 db);
- Maros Hullámtér Erdőrezervátum;
- Montág-puszta Ramsari Terület;
- KMNPI Montág-puszta Különleges Rendeltetésű Vadászterület;
- Különleges Madárvédelmi Terület (1 db);
- Kiemelt Jelentőségű és Különleges Természetmegőrzési Terület (4 db);
Tájegység által működtetett létesítmény:
- Montág-pusztai Állattartó Telep,
- Nyári állattartótelepek.

A Makói Tájegység határa a 1. függelék, az őrkerületeinek határai a 2. függelék szerintiek.
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1. függelék
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2. függelék
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