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I. rész 

Kezelési intézkedéseket megalapozó adatgyűjtés a HUHN20002 azonosítószámú Natura 2000 
site Hajdú-Bihar megyére eső területén, valamint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
működési területére eső Natura 2000 site-ok természetvédelmi kezelési intézkedéseket 
tartalmazó terveinek készítése 

A kutatási feladat leírása: 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területére eső HUHN20002 azonosítójú Natura 2000 
site Hajdú-Bihar megyére eső területén (84200 Ha) kezelési intézkedéseket megalapozó 
adatgyűjtéséhez (megalapozó dokumentáció) kapcsolódó botanikai és zoológiai vizsgálatok 
elvégzése és szakmai anyagok elkészítése, valamint az igazgatóság működési területére eső  HUHN20024, 
HUHN20027, HUHN20047, HUHN20051, HUHN20054, HUHN20056, HUHN20011, 
HUHN20019, HUHN20022, HUHN20023, HUHN20025, HUHN20028, HUHN20032, 
HUHN20033, HUHN20095, HUHN20101, HUHN20073, HUHN20074, HUHN20077, 
HUHN20079, HUHN20109, HUHN20145, HUHN21162 azonosítójú Natura 2000 site-ok kezelési 
intézkedéseket tartalmazó terveinek (fenntartási tervek) elkészítése. 
 
 
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. számú melléklete szerint a XII. 
Földművelésügyi Minisztérium fejezet 20/02/09/00 törvényi soron szereplő „Természetvédelmi kártalanítás” 2016. évi 
fejezeti kezelésű előirányzata terhére forrás keretében végzett kutatási tevékenységet a Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság külső szakértők bevonásával végzi el. 
 
 

Kötelezően felmérendő területek és az elvégzendő feladat típusa, teljesítési határidő 

 

Területkód Terület neve 
Természetvédelmi kezelési 

intézkedésekhez kapcsolódó feladat 
típusa 

Teljesítési 
Határidő 

HUHN20002 
Hortobágy (Hajdú-Bihar 
megyére eső területén, 
84200 Ha kiterjedésben)  

Kezelési intézkedéseket megalapozó 
adatgyűjtés  

2017-05-20 

HUHN20024 
Martinkai-legelő Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 

készítése 
2017-05-20 

HUHN20027 
Nyírábrányi Kis-
mogyorós 

Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 
készítése 

2017-05-20 

HUHN20109 
Sóstói-erdő Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 

készítése 
2017-05-20 

HUHN20047 
Vámosatya-Csaroda Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 

készítése 
2017-05-20 

HUHN20051 
Eret-hegy Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 

készítése 
2017-05-20 

HUHN20054 
Csaholc - Garbolc Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 

készítése 
2017-05-20 

HUHN20056 
Jánki-erdő Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 

készítése 
2017-05-20 

HUHN20011 
Hencidai Csere-erdő Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 

készítése 
2017-05-20 

HUHN20019 
Bánki-erdő Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 

készítése 
2017-05-20 

HUHN20022 
Rauchbauer-erdő Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 

készítése 
2017-05-20 

HUHN20023 Hármashegyi-tölgyesek Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 2017-05-20 
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készítése 

HUHN20025 
Kőrises - Jónás-rész Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 

készítése 
2017-05-20 

HUHN20028 
Csohos-tó Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 

készítése 
2017-05-20 

HUHN20032 
Gúti-erdő Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 

készítése 
2017-05-20 

HUHN20033 
Debrecen-
hajdúböszörményi 
tölgyesek 

Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 
készítése 

2017-05-20 

HUHN20095 
Lányi-legelő Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 

készítése 
2017-05-20 

HUHN20101 
Bihari-legelő Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 

készítése 
2017-05-20 

HUHN20073 
Jászárokszállási szikesek Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 

készítése 
2017-05-20 

HUHN20074 
Alattyáni Berki-erdő Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 

készítése 
2017-05-20 

HUHN20077 
Jászfényszarui-erdő Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 

készítése 
2017-05-20 

HUHN20079 
Pusztamizsei-erdő Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 

készítése 
2017-05-20 

HUHN20145 
Kecskeri-puszta és 
környéke 

Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 
készítése 

2017-05-20 

HUHN21162 
Jászalsószentgyörgyi erdő Kezelési intézkedéseket tartalmazó terv 

készítése 
2017-05-20 

 

 

Az érintett Natura 2000 site kezelési intézkedéseket megalapozó botanikai adatgyűjtéséhez (megalapozó dokumentáció) 
elkészítése feladattípusban ajánlattevő 
 

 elkészíti az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 
8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Natura 2000 kormányrendelet) 13. számú mellékletének megfelelő 
tartalommal és a 2. mellékletnek megfelelő formai követelmények szerint a HUHN20002 azonosítójú 
Natura 2000 site kezelési intézkedéseket megalapozó adatgyűjtéséhez (megalapozó dokumentáció) 
kapcsolódó feladatokat, ennek keretében többek között 
 

 a megalapozó dokumentációban elvégzi a közösségi jelentőségű növényfajok és 
élőhelyek aktuális állapotának felmérését, illetve értékelését 

 a megalapozó dokumentációban ismerteti a tervezési területen előforduló, egyéb 
jelentős növényfajokat és élőhelyeket 

 feltárja a veszélyeztető tényezőket 

 javaslatot tesz a közösségi jelentőségű növényfajok és élőhelyek állapotának 
javítására 

 
Az érintett Natura 2000 sito-k kezelési intézkedéseket megalapozó botanikai adatgyűjtéséhez (megalapozó 
dokumentáció)  szükséges fedvények, adattáblák és dokumentumok 

 Táblázat a megadott attribútumokkal xls, vagy ods formátumban, mely tartalmazza az alábbi mezőket 
[folt azonosító (1,2,3 stb); dátum (XXXX-XX-XX); térképező neve; ÁNÉR kód (ÁNÉR 2011 rendszer 
alapján); Natura kód (Élőhelyvédelmi Irányelv alapján); Folt rövid szöveges jellemzése; Jellemző/ lényeges 
fajok listája vesszővel elválasztva; TDO érték (csak HD listában szereplő foltok esetében); veszélyeztető 
tényező (csak HD listában szereplő foltok esetében); kezelési javaslat (csak HD listában szereplő foltok 
esetében)]. 
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 GIS alapú poligonfedvény, melynek attribútum táblájában egyetlen oszlop szerepel, az azonosító. Az 
azonosítónak meg kell egyeznie a táblázat „folt azonosító” oszlopában lévő értékekkel.  

 Szöveges értékelés. Ebben az alábbi pontoknak kell szerepelnie: 

Minden előforduló közösségi jelentőségű élőhely (tehát nem csak a Standard Data Formon ABCD-
értékkel szereplő, hanem az egyéb előfordulók esetében is): 

 Élőhely neve 

 Élőhely kódja / Megfeleltetés hazai élőhely-kategóriával: Á-NÉR 2011 szerint 

 Élőhely előfordulásai a területen: ide elegendő szöveges jellemzés 

 Élőhely területi aránya: hektár érték megadása 

 Élőhely kiterjedése a területen: százalékérték megadása 

 Élőhely jellemzése: szabatos szöveges jellemzés az adott élőhelytípus jellemzéséről, általános természeti 
állapotáról, degradáltságáról, jelentőségéről (site-szinten, régiós / kistáj szinten / országos szinten). A 
tipizálási problémák is ide kerüljenek. 

 Élőhely természetességi-degradáltsági értékelése: Azokhoz az élőhely poligonokhoz, amelyek közösségi 
jelentőségűnek minősülnek, Seregélyes-féle TDO besorolást is meg kell adni, így az alapadatokból ez a 
pont statisztikailag is megadható. 

 Élőhely veszélyeztetettsége / veszélyeztető tényezők: Itt általános és site-specifikus veszélyeztetettséget is 
meg kell adni. A szöveges jellemzésen túl szükséges az SDF frissítésekhez használt hivatalos EU 
veszélyeztetettségi lista táblázatos megadása is  

 Élőhelyre megadott kezelési javaslatok: a térképező kezelési javaslatai, amelyek azt szolgálják, hogy az 
élőhely jó állapotba kerüljön és hosszú távon fennmaradjon. Amennyiben általánosan nem adható meg, 
úgy bontani kell különböző területekre. 

A felmérési eredményeket analóg-, és a megrendelő által megadott digitális formában kell rögzíti.  
Ajánlattevő továbbá vállalja, hogy az analóg és digitális jegyzőkönyveket a Kedvezményezett által 
megadott módon és formában, a Kedvezményezett által meghatározott helyre és időpontra eljuttatja. 

 

Az érintett Natura 2000 site kezelési intézkedéseket megalapozó zoológiai adatgyűjtéséhez (megalapozó 
dokumentáció) elkészítése feladattípusban ajánlattevő 
 

 elkészíti az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 
8.) Korm. rendelet 13. számú mellékletének megfelelő tartalommal és a 2. mellékletnek megfelelő formai 
követelmények szerint a HUHN20002 azonosítójú Natura 2000 site kezelési intézkedéseket megalapozó 
adatgyűjtéséhez (megalapozó dokumentáció) kapcsolódó feladatokat, ennek keretében többek között 
 

 a megalapozó dokumentációban elvégzi a közösségi jelentőségű fajok (bogarak, vízi 
makroszkópikus gerinctelenek, halak, kétéltűek és hüllők) aktuális állapotának felmérését, 
illetve értékelését 

 a megalapozó dokumentációban ismerteti a tervezési területen előforduló, egyéb jelentős 
fajokat 

 feltárja a veszélyeztető tényezőket 

 javaslatot tesz a közösségi jelentőségű fajok állapotának javítására 
 

 
Az érintett Natura 2000 site kezelési intézkedéseket megalapozó zoológiai adatgyűjtéséhez (megalapozó dokumentáció) 
szükséges fedvények, adattáblák és dokumentumok 

Szöveges értékelés. A jelentésben, Natura 2000 területenként külön-külön, fajokra lebontva az alábbi 
témaköröket kell bemutatni: 

 A faj neve: 

 Felmért site megnevezése: 
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 Faj előfordulásai a területen: 

 Állománynagyság (jelöléskor):  

 Állománynagyság (tervkészítéskor):  

 Állomány változásának tendenciái és okai:  

 Faj veszélyeztetettsége / veszélyeztető tényezők: Itt általános és site-specifikus veszélyeztetettséget is meg kell adni. 
A szöveges jellemzésen túl szükséges az SDF frissítésekhez használt hivatalos EU veszélyeztetettségi lista 
táblázatos megadása is  

 Kezelési javaslat: A felmérést végző kezelési javaslatainak megadása, elválasztva a fenntartó kezeléseket a 
fejlesztési jellegű kezelésektől. Fontos értékelni a fajt a jelenlegi területhasználat függvényében. Optimális 
esetben az élőhelytérképezésnek köszönhetően az 1.0-s kezelési egység lehatárolás megléte esetén, az 
abban lehatárolt kezelési egységek pontosítása és a kezelési javaslatok megadása fajspecifikusan. 
Amennyiben általános kezelési javaslat nem adható meg, úgy bontani kell különböző területekre. 

 Kutatás, monitorozás: A felmérési eredmények ismeretében javaslattétel a monitorozás céljára, módszerére, 
tér és időbeni kiterjedésére, valamint várható eredményeire. 

 Felhasznált irodalom: a jelentés elkészítéséhez felhasznált szakmai, illetve szakmaspecifikus alkotások 
jegyzéke. 

 Fotódokumentáció: Jellemző élőhelyekről, felmért fajokról. 

 

A kezelési intézkedéseket megalapozó adatgyűjtéséhez (megalapozó dokumentáció) készített 
fedvényekkel és adattáblákkal szemben támasztott tartalmi és formai követelmények. 

 A jelentés mellékleteként egy táblázatot (xls., vagy ods. formátum) kell leadni, az alábbi mezőkkel 
[felmért élőlénycsoport; taxon latin név; leíró, évszám; gyűjtő (vesszővel elválasztva); gyűjtési időpont 
kezdete (XXXX-XX-XX); gyűjtési időpont vége (XXXX-XX-XX); határozta; összpéldányszám; hím (nem 
kötelező); nőstény (nem kötelező); fejlődési alak; mintavételi módszer; koordináta típusa; EOV (X_koord); 
EOV (Y_koord); adatközlő személye; megjegyzés]. Amennyiben az adott faj állományának felmérésére 
irányul vizsgálat nem járt eredménnyel, úgy a negatív eredményű felmérést is fel kell tüntetni úgy, hogy a 
taxon latin név mező nem kerül kitöltésre, míg a többi cella kitöltésre kerül. 

 GIS alapú pont-, vonal- és poligonfedvény, melynek attribútum táblájában az alábbiak szerepelnek: 
taxon latin név; gyűjtő (vesszővel elválasztva); gyűjtési időpont (XXXX-XX-XX); összpéldányszám; 
fejlődési alak; mintavételi módszer]. Amennyiben az adott faj állományának felmérésére irányul vizsgálat 
nem járt eredménnyel, úgy a negatív eredményű felmérést is fel kell tüntetni úgy, hogy a taxon latin név 
mező nem kerül kitöltésre, míg a többi cella kitöltésre kerül.  

 A felmérési eredményeket analóg-, és a megrendelő által megadott digitális formában kell rögzíti. 
Vállalkozó továbbá vállalja, hogy az analóg és digitális jegyzőkönyveket, illetve a digitális jelentést a 
Megrendelő által megadott módon és formában, a Megrendelő által meghatározott helyre és időpontra 
eljuttatja. 

 
Az érintett Natura 2000 site-ok kezelési intézkedéseket tartalmazó terveinek (fenntartási tervek) elkészítése 
feladattípusban ajánlattevő 
  

 elkészíti az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 
8.) Korm. rendelet 13. számú mellékletének megfelelő tartalommal és a 2. mellékletnek megfelelő formai 
követelmények szerint a HUHN20024, HUHN20027, HUHN20047, HUHN20051, HUHN20054, 
HUHN20056, HUHN20011, HUHN20019, HUHN20022, HUHN20023, HUHN20025, HUHN20028, 
HUHN20032, HUHN20033, HUHN20095, HUHN20101, HUHN20073, HUHN20074, HUHN20077, 
HUHN20079, HUHN20109, HUHN20145, HUHN21162 azonosítójú Natura 2000 site-ok fenntartási 
terveit, ennek keretében többek között 
 

 a fenntartási tervek részét képező megalapozó dokumentáció alapján megadja az adott 
Natura 2000 tervezési területre vonatkozó veszélyeztető tényezőket 

 a fenntartási tervek részét képező megalapozó dokumentáció alapján megadja a közösségi 
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jelentőségű fajokra vonatkozó veszélyeztető tényezőket 

 a fenntartási tervek részét képező megalapozó dokumentáció alapján kezelési javaslatot 
fogalmaz meg a közösségi jelentőségű növényfajok és élőhelyek állapotának fenntartására, 
javítására 

 a fenntartási tervek részét képező megalapozó dokumentáció alapján kezelési javaslatot 
fogalmaz meg a közösségi jelentőségű fajok állományának és élőhelyük állapotának 
javítására, fenntartására 

 a fenntartási tervek részét képező megalapozó dokumentáció alapján meghatározza a 
természetvédelmi célkitűzéseket és stratégiákat 

 a fenntartási tervek részét képező megalapozó dokumentáció alapján feltárja a kezelési 
javaslatok és a terület használata közötti konfliktusokat. 

 közreműködik a fenntartási terv kormányrendeletben előírt kommunikációs feladatinak 
elvégzésében 

 a fenntartási tervek részét képező megalapozó dokumentációt a kormányrendeletnek 
megfelelő tartalommal és formai követelmények szerint beépíti a fenntartási tervekbe 

 
 
A Natura  kezelési intézkedéseket tartalmazó tervekhez (fenntartási tervek) szükséges fedvények, 
adattáblák (Botanika) 

 Táblázat a megadott attribútumokkal xls, vagy ods formátumban, mely tartalmazza az alábbi mezőket 
[folt azonosító (1,2,3 stb); dátum (XXXX-XX-XX); térképező neve; ÁNÉR kód (ÁNÉR 2011 rendszer 
alapján); Natura kód (Élőhelyvédelmi Irányelv alapján); Folt rövid szöveges jellemzése; Jellemző/ lényeges 
fajok listája vesszővel elválasztva; TDO érték (csak HD listában szereplő foltok esetében); veszélyeztető 
tényező (csak HD listában szereplő foltok esetében); kezelési javaslat (csak HD listában szereplő foltok 
esetében)]. 

 GIS alapú poligonfedvény, melynek attribútum táblájában egyetlen oszlop szerepel, az azonosító. Az 
azonosítónak meg kell egyeznie a táblázat „folt azonosító” oszlopában lévő értékekkel. A poligonfedvény 
geometriája nem lehet hibás. 

 Szöveges értékelés. Minden Natura területről egyet szükséges készíteni. Ebben az alábbi pontoknak kell 
szerepelnie: 

Minden előforduló közösségi jelentőségű élőhely (tehát nem csak a Standard Data Formon ABCD-
értékkel szereplő, hanem az egyéb előfordulók esetében is): 

 Élőhely neve 

 Élőhely kódja / Megfeleltetés hazai élőhely-kategóriával: Á-NÉR 2011 szerint 

 Élőhely előfordulásai a területen: ide elegendő szöveges jellemzés 

 Élőhely területi aránya: hektár érték megadása 

 Élőhely kiterjedése a területen: százalékérték megadása 

 Élőhely jellemzése: szabatos szöveges jellemzés az adott élőhelytípus jellemzéséről, általános természeti 
állapotáról, degradáltságáról, jelentőségéről (site-szinten, régiós / kistáj szinten / országos szinten). A 
tipizálási problémák is ide kerüljenek. 

 Élőhely természetességi-degradáltsági értékelése: Azokhoz az élőhely poligonokhoz, amelyek közösségi 
jelentőségűnek minősülnek, Seregélyes-féle TDO besorolást is meg kell adni, így az alapadatokból ez a 
pont statisztikailag is megadható. 

 Élőhely veszélyeztetettsége / veszélyeztető tényezők: Itt általános és site-specifikus veszélyeztetettséget is 
meg kell adni. A szöveges jellemzésen túl szükséges az SDF frissítésekhez használt hivatalos EU 
veszélyeztetettségi lista táblázatos megadása is  

 Élőhelyre megadott kezelési javaslatok: a térképező kezelési javaslatai, amelyek azt szolgálják, hogy az 
élőhely jó állapotba kerüljön és hosszú távon fennmaradjon. Amennyiben általánosan nem adható meg, 
úgy bontani kell különböző területekre. 

 A felmérési eredményeket analóg-, és a megrendelő által megadott digitális formában kell rögzíti.  
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Ajánlattevő továbbá vállalja, hogy az analóg és digitális jegyzőkönyveket a Kedvezményezett által 
megadott módon és formában, a Kedvezményezett által meghatározott helyre és időpontra eljuttatja. 

A kezelési intézkedéseket tartalmazó tervekhez (fenntartási tervek) szükséges fedvények, adattáblák 
(Zoológia)  

Szöveges értékelés. A jelentésben, Natura 2000 területenként külön-külön, fajokra lebontva az alábbi 
témaköröket kell bemutatni: 

 A faj neve: 

 Felmért site megnevezése: 

 Faj előfordulásai a területen: szöveges jellemzés. 

 Állománynagyság (jelöléskor):  

 Állománynagyság (tervkészítéskor):  

 Állomány változásának tendenciái és okai:  

 Faj veszélyeztetettsége / veszélyeztető tényezők: Itt általános és site-specifikus veszélyeztetettséget is meg kell adni. 
A szöveges jellemzésen túl szükséges az SDF frissítésekhez használt hivatalos EU veszélyeztetettségi lista 
táblázatos megadása is  

 Kezelési javaslat: A felmérést végző kezelési javaslatainak megadása, elválasztva a fenntartó kezeléseket a 
fejlesztési jellegű kezelésektől. Fontos értékelni a fajt a jelenlegi területhasználat függvényében. Optimális 
esetben az élőhelytérképezésnek köszönhetően az 1.0-s kezelési egység lehatárolás megléte esetén, az 
abban lehatárolt kezelési egységek pontosítása és a kezelési javaslatok megadása fajspecifikusan. 
Amennyiben általános kezelési javaslat nem adható meg, úgy bontani kell különböző területekre. 

 Kutatás, monitorozás: A felmérési eredmények ismeretében javaslattétel a monitorozás céljára, módszerére, 
tér és időbeni kiterjedésére, valamint várható eredményeire. 

 Felhasznált irodalom: a jelentés elkészítéséhez felhasznált szakmai, illetve szakmaspecifikus alkotások 
jegyzéke. 

 Fotódokumentáció: Jellemző élőhelyekről, felmért fajokról. 

 

Fizetési határidők: 

Jelentés típusa Teljesítési határidő Teljesítés esetén kifizethető (Ft/%) 

Előrehaladási jelentés 
a szerződés hatályba 

lépésétől számított 15 
naptári nap 

10% 

Köztes jelentés 

a köztes jelentés 
Megrendelő általi 

elfogadását követő 5 
naptári nap 

15% 

Zárójelentés 
a zárójelentés Megrendelő 

általi elfogadásával, 
legkésőbb 2017. június 20. 

75% 
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II. rész 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területére eső HUHN20024, HUHN20027, 
HUHN20047, HUHN20051, HUHN20054, HUHN20056, HUHN20011, HUHN20019, 
HUHN20022, HUHN20023, HUHN20025, HUHN20028, HUHN20032, HUHN20033, 
HUHN20095, HUHN20101, HUHN20073, HUHN20074, HUHN20077, HUHN20079, 
HUHN20109, HUHN20145, HUHN21162 Natura 2000 site-ok kezelési intézkedéseket 
tartalmazó tervek (fenntartási tervek) elkészítéséhez kapcsolódó kommunikációs feladatok 
elvégzése és szakmai anyagok elkészítése. 

A kutatási feladat leírása: 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területére eső HUHN20024, HUHN20027, 
HUHN20047, HUHN20051, HUHN20054, HUHN20056, HUHN20011, HUHN20019, 
HUHN20022, HUHN20023, HUHN20025, HUHN20028, HUHN20032, HUHN20033, 
HUHN20095, HUHN20101, HUHN20073, HUHN20074, HUHN20077, HUHN20079, 
HUHN20109, HUHN20145, HUHN21162 Natura 2000 site-ok kezelési intézkedéseket tartalmazó 
tervek (fenntartási tervek) elkészítéséhez kapcsolódó kommunikációs feladatok elvégzése és szakmai 
anyagok elkészítése. 
 
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. számú melléklete szerint a XII. 
Földművelésügyi Minisztérium fejezet 20/02/09/00 törvényi soron szereplő „Természetvédelmi kártalanítás” 2016. évi 
fejezeti kezelésű előirányzata terhére forrás keretében végzett kutatási tevékenységet a Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság külső szakértők bevonásával végzi el. 
 

Kötelezően felmérendő területek és a teljesítési határidő 

 

Területkód Terület neve Teljesítési Határidő 

HUHN20047 Vámosatya-Csaroda 2017-05-20 

HUHN20051 Eret-hegy 2017-05-20 

HUHN20054 Csaholc - Garbolc 2017-05-20 

HUHN20056 Jánki-erdő 2017-05-20 

HUHN20011 Hencidai Csere-erdő 2017-05-20 

HUHN20019 Bánki-erdő 2017-05-20 

HUHN20022 Rauchbauer-erdő 2017-05-20 

HUHN20023 Hármashegyi-tölgyesek 2017-05-20 

HUHN20025 Kőrises - Jónás-rész 2017-05-20 

HUHN20028 Csohos-tó 2017-05-20 

HUHN20032 Gúti-erdő 2017-05-20 

HUHN20033 Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek 2017-05-20 

HUHN20095 Lányi-legelő 2017-05-20 

HUHN20101 Bihari-legelő 2017-05-20 

HUHN20073 Jászárokszállási szikesek 2017-05-20 

HUHN20074 Alattyáni Berki-erdő 2017-05-20 

HUHN20077 Jászfényszarui-erdő 2017-05-20 

HUHN20079 Pusztamizsei-erdő 2017-05-20 

HUHN20145 Kecskeri-puszta és környéke 2017-05-20 

HUHN21162 Jászalsószentgyörgyi erdő 2017-05-20 

HUHN20024 Martinkai-legelő 2017-05-20 

HUHN20027 Nyírábrányi Kis-mogyorós 2017-05-20 

HUHN20109 Sóstói-erdő 2017-05-20 
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Az érintett Natura 2000 site-ok fenntartási terveinek részét képező kommunikációs feladatok elvégzése feladattípusban 
ajánlattevő 
 

 elvégzi az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 
8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Natura 2000 kormányrendelet) 13. számú mellékletének megfelelő 
tartalommal és formai követelmények szerint a HUHN20024, HUHN20027, HUHN20047, 
HUHN20051, HUHN20054, HUHN20056, HUHN20011, HUHN20019, HUHN20022, 
HUHN20023, HUHN20025, HUHN20028, HUHN20032, HUHN20033, HUHN20095, 
HUHN20101, HUHN20073, HUHN20074, HUHN20077, HUHN20079, HUHN20109, 
HUHN20145, HUHN21162 azonosítójú Natura 2000 site-ok fenntartási terveinek részét képező alábbi 
kommunikációs feladatokat,  ennek keretében többek között 
 

 kommunikációs tervet készít és a megvalósítás kezdete előtt ismerteti az igazgatósággal 

 a kommunikációs feladatok megvalósítása során az igazgatóságnak beszámol a 
megvalósítás helyzetéről 

 egyeztetést folytat az adott Natura 2000 területegységre a Natura 2000 kormányrendelet 4. 
§. (4) bekezdésében szereplő címzettekkel. 

 kötelezően alkalmazza az önkormányzati közzététel, egyeztető fórum, írásbeli (posta 
és/vagy email) értesítés és honlap kommunikációs eszközöket. 

 folyamatos együttműködik a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal és az igazgatóság 
által, a feladat keretében megbízott szakmai szervezetekkel, igazodva az igazgatóság 
elvárásaihoz 

 a fenntartási tervek részét képező kommunikációs feladatok szakmai dokumentációját a 
kormányrendeletnek megfelelő tartalommal és formai követelmények szerint beépíti a 
fenntartási tervekbe 

 

Fizetési határidők: 

Jelentés típusa Teljesítési határidő Teljesítés esetén kifizethető (Ft/%) 

Előrehaladási jelentés 
a szerződés hatályba 

lépésétől számított 15 
naptári nap 

10% 

Köztes jelentés 

a köztes jelentés 
Megrendelő általi 

elfogadását követő 5 
naptári nap 

15% 

Zárójelentés 
a zárójelentés Megrendelő 

általi elfogadásával, 
legkésőbb 2017. június 25. 

75% 

 

 
 
 
 

 


