1/2003. (K. Ért. 2.) KvVM utasítás
a nemzeti park igazgatóságok adatszolgáltatási kötelezettségéről
Az állami tulajdonban és a nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében lévő védett és védelemre tervezett
természeti területekkel összefüggésben történő adatszolgáltatás egységes rendje érdekében az alábbi utasítást adom ki.
1. § Az utasítás hatálya a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumra (a továbbiakban: Minisztérium), valamint a
környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alatt álló nemzeti park igazgatóságokra (a továbbiakban:
igazgatóságok) terjed ki.
2. § (1) Az igazgatóságok a vagyonkezelésükben levő védett és védelemre tervezett természeti területekkel
összefüggésben adatot szolgáltatnak a Minisztérium természetvédelmi helyettes államtitkára részére. Az adatszolgáltatás
számszerű és szöveges részből áll.
(2) Az igazgatóságoknak védett és védelemre tervezet természeti területekről az utasítás 1-2. számú mellékletében, a
természetvédelmi vagyonkezelést szolgáló felépítményekről az utasítás 3. számú mellékletében, a természetvédelmi
vagyonkezelést szolgáló tárgyi eszközökről az utasítás 4. számú mellékletében, az állatállományról az utasítás 5. számú
mellékletében meghatározott adatokat kell szolgáltatniuk.
(3) Az adatszolgáltatást a tárgyév június 30-i állapotnak megfelelően a tárgyév július 20-ig, illetve a december 31-i
állapotnak megfelelően a tárgyévet követő év február 28-ig kell teljesíteni.
(4) Az utasítás 2. számú mellékletében meghatározott adatokat félévente szöveges értékelés nélkül, az utasítás 1., 3., 4.
és 5. számú mellékletében meghatározott adatokat évente, szöveges értékeléssel kiegészítve, a (3) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően kell teljesíteni.
(5) Az adatszolgáltatás szöveges része értékelő jelentésből áll, amelynek tartalmaznia kell az igazgatóságok saját
kezelésű és használatba adott területein folytatott tevékenységek ökológiai értékelését, a természeti értékek, élőhelyek,
életközösségek állapotát, állapotváltozását a vagyonkezelés hatékonysága szempontjából, valamint a saját használatban
lévő állatállományok állapotát.
(6) Az adatszolgáltatást elektronikus és nyomtatott formában kell teljesíteni.
3. § (1) Ez az utasítás a kiadmányozása napján lép hatályba.
(2) Az adatszolgáltatást először 2003. február 28-ig kell teljesíteni.

1. számú melléklet az 1/2003. (K. Ért. 2.) KvVM utasításhoz
Az állami tulajdonban és a nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében lévő
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2. számú melléklet az 1/2003. (K. Ért. 2.) KvVM utasításhoz
Az állami tulajdonban és a nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében lévő,
használatba adás útján hasznosított védett és védelemre tervezett természeti
területek
................................ Nemzeti Park Igazgatóság
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3. számú melléklet az 1/2003. (K. Ért. 2.) KvVM utasításhoz
A természetvédelmi vagyonkezelést szolgáló felépítmények
................................ Nemzeti Park Igazgatóság
................................ időpont szerinti állapot
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4. számú melléklet az 1/2003. (K. Ért. 2.) KvVM utasításhoz
A természetvédelmi vagyonkezelést szolgáló tárgyi eszközök
................................ Nemzeti Park Igazgatóság
................................ időpont szerinti állapot
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5. számú melléklet az 1/2003. (K. Ért. 2.) KvVM utasításhoz
A saját használatban lévő és a haszonbérbe kiadott állatállomány
................................ Nemzeti Park Igazgatóság
................................ időpont szerinti állapot
Az adatlapot kitöltő személy: ................................
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