
 

 

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
2012. évi közbeszerzési terve 

 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód 
Irányadó eljárás-

rend 
Tervezett eljárási tí-

pus Megjegyzés 

I. Árubeszerzés     

3 db gépkocsi beszerzése 34.11.00.00-1 nemzeti 

A Kbt. 122. § (7) bekez-
dés a) pont szerinti hir-

detmény nélküli tárgyalá-
sos eljárás 

Finanszírozásának módja:  
Life + Program keretében a 
„ Safeguarding the Lesser 
White-fronted Goose 
Fennoscandian population in 
key wintering and staging sites 
within the European flyway”  
című, LIFE10 NAT/GR/000638 
azonosító számú pályázat terhére 
2 db gépkocsi, 
Life + Program keretében 
„Conservation of imperial 
eagles by managing human-
eagle conflicts in Hungary” cí-
mű,  LIFE10 NAT/HU/000019 
azonosító számú pályázat terhére 
1 db gépkocsi 
 

Munkagépek beszerzése 16.70.00.00-2 uniós 
Kbt. 83. § szerinti nyílt 

eljárás 

Az érintett uniós projekt: KEOP-
3.2.0/11-2012-0001 - A Horto-
bágyi Nemzeti Park területén 



 

 

túzokvédelmi területek- és 
élőhelykezelési célokat szolgá-
ló állatállomány fenntartásához 
szükséges gépek beszerzése  

Munkagépek beszerzése 16.70.00.00-2 uniós 
Kbt. 83. § szerinti nyílt 

eljárás 

Az érintett uniós projekt: KEOP-
3.2.0/11-2012-0002 - A Horto-
bágyi Nemzeti Park területén 
ártéri élőhelyek, rétek kezelé-
sében adventív fajok visszaszo-
rításához, valamint mocsarak 
természetvédelmi kezeléséhez 
szükséges gépek beszerzése 
 

Munkagépek beszerzése 16.70.00.00-2 uniós 
Kbt. 83. § szerinti nyílt 

eljárás 

Az érintett uniós projekt: KEOP-
3.2.0/11-2012-0007 - 
Élőhelykezelési célokat szolgá-
ló gépek beszerzése a HNPI 
Hajdúság-Dél-Nyírség és Nyír-
ség-Szatmár-Bereg Természet-
védelmi Tájegységeiben 
 

Munkagépek beszerzése 16.70.00.00-2 uniós 
Kbt. 83. § szerinti nyílt 

eljárás 

Az érintett uniós projekt:KEOP-
3.2.0/11-2012-0008 - Termé-
szetvédelmi kezelési célokat 
szolgáló gépek és 
élőhelykezelési célokat szolgá-
ló állatállomány fenntartásához 
szükséges gépek beszerzése a 
Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság Bihari-sík Tájvé-



 

 

delmi Körzetében 
 

II. Építési beruházás     

Fekete-rét rekonstrukció földmunkák, tanösvény 
kialakítása 

45.11.20.00-5 nemzeti 

A Kbt. 122. § (7) bekez-
dés a) pont szerinti hir-

detmény nélküli tárgyalá-
sos eljárás 

Az érintett uniós projekt: „Termé-
szetvédelmi fejlesztések a Horto-
bágyi Nemzeti Park Egyek-
Pusztakócsi mocsarak területén” 
[KEOP-3.1.2/2F/09-11-2011-
0009] 

Madárház építése 45.21.46.00-6 nemzeti 

A Kbt. 122. § (7) bekez-
dés a) pont szerinti hir-

detmény nélküli tárgyalá-
sos eljárás 

Az érintett uniós projekt: „Termé-
szetvédelmi fejlesztések a Horto-
bágyi Nemzeti Park Egyek-
Pusztakócsi mocsarak területén” 
[KEOP-3.1.2/2F/09-11-2011-
0009] 

Műtárgyépítés, javítás, csatorna betemetés 45.11.20.00-5 nemzeti 
A Kbt. 121. § (1) bekezdés 
b) pont szerinti nyílt eljárás 

Az érintett uniós projekt: Kisvíz-
terek rehabilitációja a Hortobá-
gyi Nemzeti Park Igazgatóság 
működési területén [KEOP-
7.3.1.2/09-2010-0013] 

Az egykori bombatér rekonstrukciója, földmunkák 
elvégzése, területrendezése a kapcsolódó szárzú-
zással és gyeptelepítéssel 

45.11.11.00-9 nemzeti 
A Kbt. 121. § (1) bekezdés 
b) pont szerinti nyílt eljárás 

Az érintett uniós projekt: „Az 
egykori bombázó lőtér 
tájrehabilitációja a Hortobágyi 
Nemzeti Parkban I. ütem” 

Az egykori bombatér rekonstrukciója, földmunkák 
elvégzése, területrendezése a kapcsolódó szárzú-
zással és gyeptelepítéssel 

45.11.11.00-9 nemzeti 
A Kbt. 121. § (1) bekezdés 
b) pont szerinti nyílt eljárás 

Az érintett uniós projekt: „Az 
egykori bombázó lőtér 
tájrehabilitációja a Hortobágyi 
Nemzeti Parkban I. ütem” 

Látogatóközpont építése, felújítása 45.21.46.00-6 nemzeti 
A Kbt. 122. § (7) bekezdés 
a) pont szerinti hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárás 

Finanszírozásának módja:  
Life + Program keretében 
„Conservation of imperial 



 

 

eagles by managing human-
eagle conflicts in Hungary” cí-
mű,  LIFE10 NAT/HU/000019 
azonosító számú pályázat terhére 
1 db gépkocsi: 



 

 

III. Szolgáltatás-megrendelés     

Műszaki ellenőri feladatok ellátása 71.35.61.00-9 nemzeti 
A Kbt. 122. § (7) bekezdés 
a) pont szerinti hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárás 

Az érintett uniós projektek: 
– „Az egykori bombázó lőtér 

tájrehabilitációja a Hortobá-
gyi Nemzeti Parkban I. ütem” 

– „Az egykori bombázó lőtér 
tájrehabilitációja a Hortobá-
gyi Nemzeti Parkban II. ütem”  

Szántóföldi mezőgazdasági munkálatokra vonat-
kozó keretszerződés. 

77.10.00.00-1 nemzeti 

A Kbt. 19. § (2) bekezdés-
re tekintettel a Kbt. 121. § 
(1) bekezdés b) pont sze-

rinti nyílt eljárás 

Területalapú agrártámogatásból 
(SAPS + AKG) kerül finanszíro-
zásra. 

Visszagyepesedő nyomvonalak ápolása: szárzúzás, 
gyepesítés 

77.10.00.00-1 nemzeti 
A Kbt. 122. § (7) bekezdés 
a) pont szerinti hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárás 

Az érintett uniós projekt: „Árok-
rendszerek felszámolása a Hor-
tobágyi Nemzeti Park Igazgató-
ság működési területén” [KEOP-
7.3.1.2/09-2009-0016] 

Erdőgazdálkodási munkák 
(4 éves keretszerződés) 

77.23.16.00-4 nemzeti 

A Kbt. 19. § (2) bekezdés-
re tekintettel a Kbt. 121. § 
(1) bekezdés b) pont sze-

rinti nyílt eljárás 

Saját forrásból kerül finanszíro-
zásra 

Erdészeti munkálatok: invazívirtás, növénytelepí-
tés, csemetevásárlás, terület-előkészítés, faszállí-
tás, kerítésépítés, csatornabetemetés 

77.23.16.00-4 nemzeti 

A Kbt. 19. § (2) bekezdés-
re tekintettel a Kbt. 121. § 
(1) bekezdés b) pont sze-

rinti nyílt eljárás 

Az érintett uniós projekt: „Ter-
mészetes és természetszerű er-
dők, fás legelők természetvédel-
mi kezelése, kialakítása a HNPI 
működési területén”  
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0005 

Lőszermentesítési feladatok ellátása 90.52.31.00-0 uniós 
Kbt. 83. § szerinti nyílt 

eljárás 

Az érintett uniós projekt: „Az 
egykori bombázó lőtér 
tájrehabilitációja a Hortobágyi 
Nemzeti Parkban I. ütem” 



 

 

Lőszermentesítési feladatok ellátása 90.52.31.00-0 uniós 
Kbt. 83. § szerinti nyílt 

eljárás 

Az érintett uniós projekt: „Az 
egykori bombázó lőtér 
tájrehabilitációja a Hortobágyi 
Nemzeti Parkban II. ütem”  

IV. Építési koncesszió     

–     

V. Szolgáltatási koncesszió     

–     

 

Debrecen, 2012. március 30. 
  
 

 
Szilágyi Gábor 

igazgató 

 
 


