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1358

Tisztelt KépviselőAsszony!

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (8) békezdése alapján
K/9161 . számon hozzám benyújtott, „Kié az alcsúti arborétum?” cím ű írásbeli
kérdésére a következő választ adom.

Fontosnak tartom rögzíteni, hogy a megkeresésben is hivatkozott „Alcsúti Arborétu m
vizes és nem vizes élőhelyeinek rekonstrukciója” című, a Környezet' és Energia
Operatív Program keretében támogatott pályázatot a Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság (a továbbiakban : DINPI) sikeresen valósította meg és zárta le . A pályázat
záró. ellenőrzése során a lefolytatott két közbeszerzési eljárást az illetékesek kiemel t
figyelemmel kísérték, a dísztó rehabilitációjának közbeszerzési eljárásáva l
kapcsolatosan az ellenőrző hatóság mindent szabályosnak talált .

Az Arbórétum üzemeltetési feltételeit firtató újságírói kérdések valószín űleg az
„atlatszo .hu” 2012 . november 13-án érkezett megkeresésére vonatkozhatnak, amelyr e
a DINPI a jogszabályban meghatározott határidőn belül, november 21-én,
5013/2/2012 . iktatási számú levelében válaszolt .

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (8086 Felcsút, F ő utca 176 ., a
továbbiakban : Üzemeltető) és a DINPI 2010 . augusztus 31-én kötött szerz ődést az
Alcsúti Arborétum üzemeltetésére . Az üzemeltetési szerződés rendelkezik az
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Üzemeltető kötelezettségeirő l, a pénzügyi feltételekről és elszámolásról . Az abban
foglaltak alapján az Üzemeltető viseli az Arborétum fenntartásából fakad ó
mindennemű költséget, miközben a belép őjegyek értékesítéséből származó
bevételeken fele-fele arányban osztoznak a szerződő felek. A kiadványok
értékesítéséből származó bevételek 100 %-a, a rendezvényekből származó bevételek
35 %-a illeti meg a DINPI-t .

Az üzemeltetési szerződés alapján az Üzemeltet ő az Arborétumot a szerződésben
meghatározottak szerint köteles üzemeltetni (nyitvatartási, fenntartási feladatok, stb .) .

A szóban forgó szerz ődés bérleti jogviszonyt , nem hozott létre a DINPI és a z
Üzemeltető között. A szerződés alapján az Üzemeltető — éppen a jogviszony
működtetési, üzemeltetési jellegére tekintettel — nem is meghatározott díjat fizet,
hanem a DINPI az Arborétum m űködtetése során keletkező bevételekből részesül a
fent leírtak szerint .

A DINPI látja el az Arborétum szakmai felügyeletét és felel a természetvédelmi
kezelés érvényesüléséért. A látogatóképesség fenntartásához kapcsolódóan az
Üzemeltető köteles gondoskodni az Arborétum teljes területén a parkfenntartás i
munkák elvégzéséről, a műszaki létesítmények, építmények fenntartásáról és
karbantartásáról. Igény szerint gondoskodik az érkező vendégek szakvezetéséről és a
kiadványok értékesítéséről . Az üzemeltetési feladatok ellátásához megfelel ő létszámú
munkaerőt biztosít. Az alkalmazottak létszáma a szerz ődés előírásai szerint nem lehe t
kevesebb, mint annak megkötése előtt. Üzemeltető az átvett gépek, munkaeszközök
karbantartásáért és folyamatos üzemben tartásáért szükség esetén pótlásáért is felel .

Az üzemeltetési szerződés megkötése után sikerült megoldani az Arborétumb a
látogatók parkolási problémáit egy, az üzemeltető tulajdonában lévő 5000 m2-es
parkoló kialakításával . Az üzemeltető költségén egy új fogadóépület is létesült ,
továbbá folyamatos a színvonalas fenntartó munkák elvégzését ellátó géppar k
fejlesztése .

Az üzemeltetési szerződésben a szerződő felek rögzítették, hogy az Üzemeltető a
feladatai ellátása során a természetvédelmi kezelési terv elkészültéig a szerz ődés
mellékletét képező feladatleírást és a vonatkozó jogszabályokat minden tekintetben
köteles figyelembe venni .

Az üzemeltetési szerződés magában foglalja a DINPI kötelezettségeit és jogait . Ennék
értelmében az Arborétum területén a külön jogszabályban meghatározott
természetvédelmi őrzési feladatokat a Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai végzik az
Üzemeltetővel egyeztetve . A szerződés lehetővé teszi, hogy a DINPI képviselője a
természetvédelmi kezelési feladatokat heti rendszerességgel meghatározza . A
szerződésben foglaltak értélmében a DINPI jogosult bármikor ellenőrizni a
természetvédelmi vonatkozású előírások betartását.

A DINPI képviseletében az arborétum szakmai vezetését ellátó kormánytisztvisel ő
végzi a parkfenntartási feladatok irányítását és felügyeletét, valamint a történeti kert
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hosszú távú fennmaradása érdekében európai uniós és hazai források felhasználásáva l
tervezett fejlesztések koordinálását .

A vonatkozó jogi szabályozás értelmében a DINPI a vagyonkezelésében lévő
ingatlanok hasznosítására szerződést köthet, természetesen az állami vagyonnal való
gazdálkodás szabályairól rendelkező jogszabályok maradéktalan betartásával .

A fent ismertetett konstrukció éppen az arborétum közérdekeknek megfelelő , hatékony
működtetését szolgálja. A DINPI számára a környezeti nevelés, szemléletformálás
alapfeladatának magasabb szinten történő megvalósítása kiemelt, az Üzemeltet ő
érdekeivel is egybeeső cél. A kialakult együttműködés sikerességét jelzi az
üzemeltetési szerződés megkötése óta jelentősen megnövekedett látogatói létszám. Az
Üzemeltető marketing eszközeinek megválasztása kapcsán tárcánknak és á DINPI-nek
akkor kell megnyilatkoznia, illetve intézkedéseket kezdeményeznie, ha a
természetvédelmi célok maradéktalan érvényesülése válik kérdésessé .

Megjegyzem, hogy más nemzeti park igazgatóságok által is alkalmazott, általánosan
bevált gyakorlat a külső vállalkozók általi intézményműködtetés (például a Zirci
Arborétumnál), hiszen az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás keretébe n
elvártak, s a természetvédelmi kezel őként, vagyonkezelőként támasztott
követelmények teljesítése több esetben az ilyen típusú együttműködésekre alapozotta n
biztosítható a leginkább .

Mindezen túlmenően az arborétum — az üzemeltetési feladatok küls ő erőforrásokra
alapozott ellátása mellett — továbbra is változatlánul otthont ad a DINPI
rendezvényeinek is .

Remélem, hogy kérdéseire adott válaszom aggodalmát eloszlatta .

Budapest, 2012 . november „ 3
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