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1. 2012. január 01. - május 31. között végrehajtott feladatok
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2010. október 29.-én elfogadott Alapító Okiratában és a
347/2006.(XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok alapján.
Alábbiakban Igazgatóságunk általánosságban megfogalmazható kötelező feladatait (például
őrszolgálat ellátása, hatósági, szakértői feladatok végzése, zoológiai-botanikai alapadatgyűjtés,
fészekkataszter, vagyonkezelői jog megszerzése) nem ismertetjük, csupán a konkrét, az időszakra
meghatározóan jellemző feladatokra koncentrálunk.
Élőhelyek fenntartása, rehabilitációja
Forrás: elemi költségvetés, KEOP, közmunkaprogram
Elindultak a bükki, mátrai és hollókői rétek, fáslegelők rehabilitációjára irányuló munkálatok,
a téli cserjeirtási, fakitermelési feladatokat elvégeztük. Megtörtént a pélyi vizes élőhelyrekonstrukciós munkálatok kivitelezőjével a területbejárás, a munkák július végétől indulnak.
Folyik a nógrádi, tarnavidéki és upponyi gyepek, valamint a ludányhalászi tó rehabilitációjának
előkészítésének tervezése, második fordulós pályázati csomag elkészítése.
Jelentős természeti káresemények, természeti értékekben okozott kár
A Bükki Nemzeti Park területén található Nagymezőn 2012. március 26-án bekövetkezett avartűzben
közel 2 ha erdő, valamint 40 ha gyep égett le. A leégett terület teljes egészében a HUBN20001 „ Bükkfennsík és Lök-völgy” kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési terület részét képezi. A tűz során
a koratavaszi fenológiai állapotnak köszönhetően csak 9 védett növényfaj károsodott. Az élőhelyek mára
már regenerálódtak, maradandó kár a Nagymező tájképi és élőhelyi értékét képező borókákban képződött,
amelyek nagy része elégett illetve károsodott a területen.
A káreseménnyel összefüggésben a természetkárosítás bűntette miatti rendőrségi eljárás folyamatban
van. A tűzvizsgáló szakvéleménye Igazgatóságunkra már megérkezett, amelyben a tűz okát ismeretlen
eredetűnek minősítette, annak ellenére, hogy a KÖTEVIFE-n engedély nélküli vágástéri hulladék égetése
miatt bejelentést tettünk a Répáshutai Erdészet ellen, amelyet a Nagymezővel érintkező lucfenyves
vágásterületén végeztek. A gyepterület újbóli felmérését júniusban fogjuk újra elvégezni.
Működési területünkön sajnos emelkedő tendenciát mutat a ragadozómadár mérgezések száma. Ennek
során összesen 12 parlagi sas, több mint 20 egerészölyv valamint holló is elpusztult. Az esetek jórészt két
községhatár területén és közelében történtek, így valószínűsíthető az azonos elkövetői csoport. Az ügyekben
rendőrségi feljelentést tettünk, az ügyek kivizsgálása folyamatban van.

Területi védettségtől független fajmegőrzési beavatkozások
Forrás: elemi költségvetés, LIFE+, KEOP
Időarányosan végezzük a kerecsensólyom védelmi LIFE+ programban és a HELICON LIFE+
programban vállalt feladatokat. After LIFE program keretében a kerecsenfiókák gyűrűzését és
színes gyűrűs jelölését is elvégeztük (több mint 90 fióka). Megtettük a vándorsólyom fiókák
gyűrűzését is (17 fióka). Hagyományos gyümölcsösök megmentésére irányuló program keretében
több régi gyümölcsösben végeztük el a tavaszi metszéseket. Folyik a Hevesi-sík és a Borsodi
-mezőség területén a középfeszültségű szabadvezetékek madárbarát átalakításának tervezése.
Földtani természetvédelem
A barlangok közhiteles nyilvántartásának keretében előkészítettük a vállalkozói, kutatási
szerződéseket, aláírásuk folyamatban van. 2012-ben eddig három fokozottan védett barlang
lezárását rongálták meg, melyeket elemi költségvetésünkből megjavíttattunk. A védett területen
kívül lévő források közhiteles nyilvántartásba vételére előkészítettük a vállalkozói szerződéseket,
aláírásuk folyamatban van. A BNP területén lévő források felvételezése során 15 új forrás került
kataszterbe. 5 település területén előkészítettük a vállalkozói szerződéseket az egyedi tájértékek
felmérésére. A kunhalom- és földvárkataszter felülvizsgálata során 3 új földvár és több kunhalom
adatai kerültek felvételre. A Csörsz-árok rendszer, mint ex lege védett vonalas földvár (földmű)
távérzékelési és terepi beazonosítása folyik, több védelemre érdemes újonnan feltárt szakasz
3

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szervezeti egységei 2012. 01. 01. - 05. 31. közötti
tevékenységeinek értékelése
(Kápolna, Kompolt, Atkár stb.) bejárása történt meg. Folytatjuk a védett területek földtudományi
értékkatasztere elkészítését. A természeti emlékké nyilvánítás előkészítése keretében kaptárkő
lelőhelyek (41 db) területi lehatárolása, felmérése megtörtént, a kezelési tervek elkészítése
folyamatban van. A kulturális örökségvédelmi szervezetekkel történő együttműködés keretében két
borsodi (Kisgyőr-Leányvár, Tard-Tatárdomb) és több nógrádi földvár helyszíni kutatását segítettük.
A recski Antal-táró rehabilitációja, Eresztvényi bányák földtani értékeinek megőrzésére irányuló
KEOP pályázat kivitelezési munkáinak közbeszerzési kiírása folyamatban van; a mátrai régi
érckutató tárók földtani értékeinek megőrzésére irányuló KEOP pályázat tervezői szerződése
aláírásra került és megkezdődött a tervezés. A szomolyai Királyszék kaptárkő meggyengült,
balesetveszélyessé vált sziklájának megerősítését elvégeztettük. Az IGCP nemzetközi geológus
konferencia bükki terepi programjának előkészítését elvégeztük.
Kezelési tervek, védetté nyilvánítás, Natura 2000 feladatok
Folytatjuk a Bükki Nemzeti Park kezelési tervének belső egyeztetését. A megalapozó
dokumentáció és a részletes kezelési terv elkészült, a jogszabályban megjelenő kezelési terv
szakmai átdolgozását végezzük; az első negyedévben az erdészeti fejezetet véglegesítettük. Folyik a
Lázbérci TK kezelési terv c-pontjának folyamatos egyeztetése, javítása, a Kerecsendi Erdő TT
kezelési terv jogszabályban megjelenő pontjának egyeztetése, valamint a fülkés sziklák kezelési
terveinek elkészítése.
Helyi jelentőségű védett területek kezelési terveinek és a rendeletek elkészítésének segítése:
borsodivánkai erdő, pálosvörösmarti helyi védetté nyilvánítás, egerszalóki helyi védetté
nyilvánítások, mátranováki helyi védetté nyilvánítások, pásztói helyi védetté nyilvánítások.
Igazgatóságunk 2012 évi szakmai feladata között szerepel a kompenzációs területként kijelölt
„Tiszaújvárosi ártéri erdők” (kódja: HUBN220096) jelölt státuszú különleges természetmegőrzési
terület Natura 2000 fenntartási tervének az elkészítése, amelynek eleget tettünk. A Natura 2000
fenntartási terv és a megalapozó dokumentáció egyeztetési anyaga elkészült, melyet az érintettek
számára 2012. május 18-án, egy lakossági fórum keretében ismertettünk. A fórumon mind az
állami kezelők és gazdálkodók (vízügyi igazgatóságok, Északerdő Erdészeti Zrt.), mind az
önkormányzat, mind pedig a magángazdálkodók képviselői is megjelentek.
A beérkezett vélemények feldolgozását követően, a Natura 2000 fenntartási tervet
véglegesítjük és az pénzeszköz átadási megállapodásban is szereplő 2012. június 30-ra –
megfelelve a kitűzött céloknak és elvárásoknak – hivatalosan is átadjuk a Vidékfejlesztési
Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya részére.
Természetvédelmi kutatás, monitoring
Forrás: elemi költségvetés, LIFE+
A 2012.01.01.-05.31. között elvégzett és elkezdett feladatok:
NbmR
Élőhelytérképezés
R5x5_118 Ózd kvadrát élőhelytérképezése 50% készültség
R5x5_119 Sajó-völgy kvadrát élőhelytérképezése 40% készültség
Védett és veszélyeztetett növényfajok monitorozása
Cypripedium calceolus 80% készültség
Iris sibirica 100% készültség
Ophrys insectifera 50%
Invázív növényfajok monitorozása
Ózd kvadrátban 50% készültség
Sajó-völgy kvadrátban 40% készültség
Védett és veszélyeztetett állatfajok monitorozása
Országos Ürgemonitorozó Akció 100% készültség
Pannon gyík monitorozás 40% készültség
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Pelék monitorozása 20% készültség
Futóbogarak és egyenesszárnyúak monitorozása a Hevesi-síkon 50% készültség
Natura 2000 monitorozás
Élőhelytérképezés
HUBN20007Kisgyőri Halom-vár-Csincse-völgy-Cseh-völgy élőhelytérképezése
készültség
HUBN20059 Szandai Várhegy élőhelytérképezése 90% készültség
Közösségi jelentőségű növényfajok monitorozása
Galanthus nivalis 100% készültség
Thlaspi jankae 100% készültség
Echium russicum 50 % készültség
Pulsatilla grandis 100% készültség
Közösségi jelentőségű állatfajok monitorozása
Közösségi jelentőségű egyenesszárnyú fajok monitorozása 20% készültség
Közösségi jelentőségű lepkefajok monitorozása 20% készültség
Közösségi jelentőségű hüllőfajok monitorozása 20% készültség

50%

Természetvédelmi bemutatás, oktatás, nevelés, képzés, turisztikai létesítmények fenntartása
• Az Erdei iskola fejlesztése Felsőtárkányban KEOP- pályázat dokumentációit
befogadták, a pályázat elbírálásáról még hivatalos értesítést nem kaptunk.
• Folyamatban van a felsőtárkányi Erdei iskola minősítés megújítása. A minősítéshez
szükséges dokumentációt hiánypótlásokkal kiegészítve elküldtük az Erdei Iskola
Érdekegyeztető Tanács részére. A minősítést megelőző helyszíni látogatás júniusban
várható. Elindult az Erdei Iskola programszolgáltatáshoz az óvodai modul kidolgozása, két
óvodából voltak csoportok az erdei iskolai foglalkozásokon.
• Erdei iskolai programokat folytattunk Rejteken is, ahol a felsőtárkányi erdei iskolai
modulok „átvihetők”.
• A Zöld Horizont periodika ünnepi kiadás a a Bükki Nemzeti Park 35. évfordulójára
jelent meg és május elejére kiadtuk a második számot is.
•
2012-ben megvalósult programok:
I. Transzbükki átkelés - 2012. február 18.-án egész napos – közel 30 kilométer hosszúságú
– szakvezetéses természetismereti túra Nagyvisnyótól Felsőtárkányig, mely észak-dél irányban
szeli át a Bükk hegységet. Résztvevők száma: 30 fő.
35. éves a Bükki Nemzeti Park rendezvény - 2012. január 26-án tartotta ünnepi jubileumi
megemlékezését a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság abból az alkalomból, hogy 35 évvel ezelőtt
alapították meg a Bükki Nemzeti Parkot. Résztvevő: 150 fő.
Miniszteri látogatás a Bükki nemzeti Parkban- 2012. február 10.-én Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter a Nemzeti Parkokat népszerűsítő körútja második állomásaként felkereste
a Bükki Nemzeti Parkot, ahol helyi szakemberekkel találkozott. Az Állami Ménesgazdaság
csipkéskúti csikónevelő telepén tett látogatását a Bükk-fennsíkon lovasszánnal megtett
kirándulással kötötte össze. Megtekintette a ménesgazdaság mellett a nemrégiben természetvédelmi
oltalom alá vont szomolyai kaptárköveket is.
Utazás 2012 kiállítás - 2012. március 1- 4. Vidékfejlesztési Minisztérium és a 10 hazai
nemzeti park igazgatóság önálló standon mutatkozott be az Utazás kiállításon a Hungexpo
területén. A kiállításra elkészült az idei nemzeti parki programajánló füzet 10.000 példányban.
Harkályok ideje - Március 19-22. között foglalkozások, terepi megfigyelések, előadások a
harkályok életével kapcsolatban. Résztevevők: 166 fő
Kezdő madarászok napja - "Ébredező" - kora reggeli madárles gyermekeknek a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület 34. sz. Bükki helyi csoportjának közreműködésével.
Résztevők: 22 fő.
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Fűben, fában orvosság - Ismeretterjesztő előadás a hasznos és gyógyító növények
gyűjtéséről. Résztvevők: 40 fő.
Föld Napja rendezvények - A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a részt vevő szervezetek a
Föld Napja alkalmából április 20.-án az egri Érsekkertben és 22.-én a Felsővárosban látta vendégül
a gyermekes családokat, iskolásokat természetismereti játékokkal, feladatlapokkal, bemutatókkal.
Természetismereti napot rendeztünk a Föld Napja alkalmából Salgótarjánban a Baglyaskő-vár
Természetvédelmi Látogatóközpontban és az Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi
területen. Résztvevők összesen: 1300 fő.
A Madarak és Fák Napja alkalmából természetismereti túrák és akadályverseny,
madárhangvadászat, madárgyűrűzés, "mi fán terem" - évgyűrűszámlálás, erdei játszóház, kézműves
foglalkozásokat tartottunk bejelentkezett iskolák számára. Résztevők: 4 iskola, 300 fő.
Rejtett értékeink internetes vetélkedő – A nemzeti park egy-egy területének felkeresésére
indított többfordulós vetélkedő természetismereti, természetvédelmi témában.
Kis Fürkész Vetélkedő Országos Döntő – A felsőtárkányi Nyugati kapu Látogatóközpont
adott helyet az általános iskolások számára szervezett Kis Fürkész vetélkedő döntőjének
Információs anyagok készítése 2012. első negyedévben:
A BNP 35. évfordulóhoz kapcsolódóan:
Molnár István Géza fotóművész, a „Bükk anno” című kiállítás anyagának nyomtatás, installáció, passzpartozás (30 db); Bükki Nemzeti Park falinaptár (500db; Zöld Horizont periodika ünnepi
szám (2500db).
Tábla készítés/felújítás:
beltéri tablók a felsőtárkányi látogatóközpontban (15 db); 1,5 x 3 m méretű falitérkép a BNPI
működési területéről (1 db); Roll up hordozható poszter rendezvényekhez,kiállításhoz (3db).
Előkészületben: Ipolytarnóci tanösvény ismertető tábla (4 db); Egyéb tanösvény ismertető
tábla (16 db); Csőkeretes hordozható paraván (tartószerkezet+tábla) 12 db.
A Nógrádi Tájegység területén elhelyezett táblák három nyelvű (magyar, szlovák és angol)
feliratozással készülnek..
Közmunka program:
A 2012. évi közmunka programban 2012-ben 4 fő munkáját szervezi, irányítja a Közönségszolgálati osztály: 2 fő a szilvásváradi Millenniumi tanösvény információs házában dolgozik, két fő
pedig a Bükki Nemzeti Park tanösvény-hálózat és jelzett erdei kerékpátút-hálózat jelzéseinek felújításán dolgozik.
Természetvédelmi vagyonkezelési feladatok ellátása
Fokozottan védett madárfajaink (pl. túzok) optimális élőhely-szerkezetének kialakítása
érdekében mozaikos szerkezetben több növényi kultúrát termesztünk. A szántóföldi
növénytermesztés keretében a szükséges tavaszi munkákat vállalkozók bevonásával valósítottuk
meg. Az őszi búzában vegyszeres gyomirtást és tápanyag utánpótlást, a lucernában korai kaszálást
és bálázást végeztünk. A napraforgóban talajelőkészítésre, vegyszerezése és vetésre került sor. Az
őszi káposztarepce telepítésünk sajnos nem volt sikeres, így áprilisban aszálykárra hivatkozva vis
maiort jelentettünk az érintett területen. A saját kezelésben lévő gyepeken június 15. előtt kezelési
feladatok nem jelentkeznek. A Dél-borsodi Tájegységünk területéhez tartozó legelők
szarvasmarhával történő legeltetésére egy helyi gazdálkodóval a 2012. évre megbízási szerződést
kötöttünk.
Az érintett területek kezeléséhez a forrásokat a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatások biztosítják, ezek gazdálkodási évre történő igénylése 2012. május 15.-ig megtörtént.
Összesen 871,92 hektár területre vonatkozóan nyújtottunk be egységes kérelmet az alábbi
kultúrákkal: 106,43 ha őszi búza, 98,87 ha káposztarepce, 83,46 ha napraforgó, 86,06 ha lucerna,
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166,41 ha zöldugar és 27,21 ha pihentetett terület. Ezeken kívül 168,48 ha legelőre, 117,65 ha
kaszálóra és 17,35 ha legeltetett gyepre igényeltünk területalapú támogatást.
A 2011-ben a vagyonkezelésünkbe került (korábban a Mariano Kft. szerződésében szereplő)
náddal borított területeken célirányos kezelést tervezünk. Év elején az időjárás miatt sajnos nem
tudtuk elkezdeni a nádak betakarítását. Élőhelykezeléssel egybekötött nádgazdálkodást a
Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben, illetve a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzetben
végeztünk. Az érintett területeken hagyományos értelemben vett nádgazdálkodást a jelenlévő
nemez miatt nem lehet végezni. A kezeléssel érintett földrészletek teljes kiterjedése mintegy 120
hektár volt.
A Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzethez tartozó, korábban a Mariano Kft. által használt
területekre Igazgatóságunk nyilvános haszonbérleti pályázatot írt ki. A pályázati eljárást
lefolytattuk, a 25 db nyertessel megtörtént a haszonbérleti szerződések aláírása. A meghirdetett 44
pályázati blokkból 41 blokk vonatkozásában volt eredményes a pályázat, így összesen közel 2800
hektárral gyarapodott a haszonbérlők által kezelt terület.
Igazgatóságunk jelentős erőfeszítéseket tett a területkezelésekhez kapcsolódó gépi
szolgáltatások közbeszerzése érdekében. A múlt évben kezdeményezett engedélyezési eljárások
után előállítottuk a közbeszerzési felhívásokat, amik meghirdetése a közeljövőben történik meg.
Igazgatóságunk pályázni kíván a KEOP 3.2.0. jogcím alatt. Az élőhely-kezelési
tevékenységhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések között 7db konkrét pályázati
elképzelésünk volt. Az előkészítő munka során kiderült, hogy reálisan 4 pályázat beadására lehet
esélyünk, így 2012-ben erre a négyre próbáltunk koncentrálni. A tervezett beruházások között
gépeket kívánunk beszerezni, illetve épületeket építünk. A fejlesztéseknek köszönhetően
áthelyezésre kerülne az ipolytarnóci racka nyájunk, illetve alapítanánk egy ménest a mezőhegyesi
félvér számára. Az állattartó tevékenység bővülése következtében 2014-től mintegy 1.000 hektárral
szeretnénk bővíteni a saját kezelési tevékenységünket. A szükséges részletes megvalósítási
tanulmányok az első félévben elkészülnek, így rövidesen be tudjuk nyújtani a pályázatainkat.
A tervezett KEOP-os pályázatok előkészítéséhez kapcsolódóan jelentős mennyiségű
birtokügyi feladat is keletkezett. Ezek között szerepel az építéssel érintett földrészletek kitűzése, a
művelési ágak megváltoztatása, a földrészletek esetleges megosztása. A birtokügyi feladatok között
tartjuk számon az elbirtoklások megakadályozása érdekében tett lépéseinket. Több településen
(Átány, Erdőtelek, Nagykeresztúr, Garáb, Nagyvisnyó, Mártaszőlős) konkrét intézkedést
foganatosítottunk az elbirtoklási folyamat megszakítására. Felmértük az Igazgatóság
vagyonkezelésébe tartozó osztatlan közös tulajdonú földrészleteket. Szakmai mérlegelés után az a
vezetői döntés született, hogy minden érintett földrészlet esetében (az NFA-n keresztül)
kezdeményezzük a közös tulajdon ingyenes megszüntetését.
A tavasz folyamán elkezdődtek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szakembereivel
közösen végzett ellenőrzések. Ezek egy része a 2011. évre pótlólagosan kijelölt gazdálkodók
tevékenységének felülvizsgálatára irányult. Májusban elkezdődött a 2012-ben kijelölt gazdálkodók
ellenőrzése is. Mivel Igazgatóságunk is kiválasztott gazdálkodó, a ellenőrzésekben nem kizárólag
szakértőként fogunk részt venni.
Igazgatóságuk 2012-ben jelentős mértékű forrást kap a VSZT hatálya alá tartozó védett
területek jogosulti körének kártalanítására. Mivel a forrásokat június 1-ig nem kaptuk meg, csak a
majdani adásvételek egyeztetését, a szerződések tervezetének előkészítését tudtuk elvégezni.
Januárban pályázati eljárást indítottuk a vagyonkezelésünkben lévő Hollókői Tájház
bérbeadása tárgyában. Az eljárás eredményesen zajlott le, a Tájház március 1-től újabb 5 évre az
előző bérlő használatába került, aki falusi vendéglátóhelyként sikeresen üzemelteti, valamint
karbantartja az épületet és annak környékét.
Február elején elkezdődött az Igazgatóság közcélú foglalkoztatási programja. A közel egy
éves időtartam alatt átlagosan 107 főt fogunk alkalmazni. A programban vállalt feladatok az év
érintett szakában tervszerűen megvalósultak.
Informatika
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• A 1479/2011 kormányrendelet végrehajtása érdekében a LibreOffice szoftvercsomag
telepítése az Igazgatóság gépeire megtörtént, a kormányrendelet alapján igazgatói
utasításban is szabályoztuk a szoftverhasználatot.
• Elhasználódott multifunkciós eszköz újra cserélése és beüzemelése történt meg a
nyomtatási költségek csökkentése érdekében.
• Az őrszolgálat részére kameracsapdákat szereztünk be
• Az igazgatósági kamerás megfigyelő rendszer cseréje a régi meghibásodása miatt
megtörtént.
• Pontosított védett terület fedvény (shp) küldése a VM felé megtörtént
• Térinformatikai adatok metaadatbázisának frissítése megtörtént
• A TIR frissítése a legújabb verzióra megtörtént
• Az újonnan kihirdetett Maconkai-rét TT fedvényének elkészítése, küldése a VM felé
megtürtént
• Az Igazgatóság vonalas telefonjára CPS szolgáltatás ügyintézése.

2. A vezetés, irányítás feladatai
Alábbiakban az egyes szakterületi vezetés legfontosabb feladatait ismertetjük.
Természetvédelmi tevékenységek
• Éves élőhely-védelmi, élőhely-rekonstrukciós tevékenységek tervezése és
koordinációja
• Fajmegőrzési tevékenység tervezése és koordinációja
• Élettelen természeti értékek védelmének tervezése és koordinációja
• Kutatási, monitorozási tevékenységek tervezése és koordinációja
• Természetvédelmi célú pályázatok (élőhely-védelem és rekonstrukció, fajmegőrzési
programok, élettelen természeti értékek védelme - KEOP, LIFE+,) természetvédelmi
koordinációja
• Természetvédelmi kutatási célú pályázatok előkészítése, benyújtásának koordinációja
• Oktatási, nevelési, ökoturisztikai, közönségszolgálati tevékenységek tervezése és
koordinációja (ETE-HUSK)
• Természetvédelmi kommunikációs és ökoturisztikai, környezeti nevelési célú
pályázatok előkészítése, benyújtásának koordinációja (ETE-HUSK)
• Természetes erdőkép kialakítása saját vagyonkezelésű erdeinkben, fafajcsere a
tiszadobi nemesnyarasok területén folyamatban lévő erdőnevelési munkáink folytatása.
• Természetvédelmi célú vadgazdálkodási tevékenység koordinációja a Borsodi
Mezőség TK területén, Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület különleges
rendeltetésű vadászterületen vadállományszabályozás végzése.
Jogi tevékenység
• Az új szabálysértési törvény gyakorlati alkalmazására történő felkészülés.
• A Természetvédelmi Őrszolgálat jogi továbbképzése.
• Az igazgatóság 2011. évi beszámolóval le nem zárt üzleti évében megvalósult adó és
közbeszerzési, támogatás elszámolási tevékenységének külső szakértő cég általi
átvizsgálása nyomán készült intézkedési terv időarányos végrehajtása.
• A folyamatban lévő és 2012. évben induló polgári perek lehetőség szerint
pernyertességgel történő lezárása.
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Pénzügyi tevékenység
• A pénzügyi szakterületen az előírt és vállalt feladatokat időarányosan teljesítettük.
Sajnos év közben történt egy gépjármű törés, mely lecseréléséról gondoskodtunk. A roncs
értékesítése során 780,- E Ft nem tervezett bevételt értünk el.
• Külön megoldandó feladatként jelentkezik az év közbeni 19,2 M Ft - os zárolás, mely
a személyi jellegű kiadásainkat érintik. Megpróbáljuk a vállalt bevételeinket túlteljesíteni,
mert ez lehet a zárolás forrása. Egyébként az engedélyezett létszámunkat leszünk
kénytelenek csökkenteni. Ezáltal a kötelező feladatok ellátása tovább sérülhet.
• Jelentős többletfeladat volt Európai Uniós pályázataink pénzügyi feladatainak ellátása,
ezek nyilvántartása, elszámolása, melyet eddig 2012-ben sikeresen teljesítettünk.
Működésre 166.350,- Ft, felhalmozásra 24.193,- Ft – ot vettünk át 2012. május 31 – ig. Az
átvett pénzeszközök KEOP, LIFE + , MVH és közmunka pályázatokhoz kapcsolódnak. Itt
mutattuk ki a VM – től maradvány terhére átvett feladatokat és azokhoz kapcsolódó
bevételeket 3.775,- Ft értékben.
Természetvédelmi vagyongazdálkodási tevékenység
• Vagyonkezelési feladatok irányítása, ellenőrzése, az ingó és ingatlan vagyon
kezelésével, fenntartásával, értékének megőrzésével, gyarapításával, állagának védelmével,
karbantartásával, felújításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása, felújítási
terv készítése.
• Termőföld ingatlanok haszonbérleti szerződéseinek előkészítése, betartásuk
ellenőrzése, pályáztatása.
• Saját kezelési tevékenységéhez kapcsolódóan igénybe vehető mezőgazdasági és egyéb
támogatások igénylése.
• Gépjárművek és egyéb mezőgazdasági eszközök használatának és karbantartásának,
javításának koordinációja
• Kiemelt bemutatóhelyek vagyongazdálkodásának tevékenységének felügyelete
• Saját használatban lévő védett természeti területeken folyó vagyonkezelési
tevékenység koordinációja
• A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításával kapcsolatos
feladatok elvégzése
• Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása, vagyon-, felelősség, személy- és egyéb
biztosítási szerződések megkötése.
Őrszolgálati tevékenység
• Védett természeti területek hatósági őrzése (jogszabályok betartásának ellenőrzése,
kezelési tervekben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése, élettelen természeti értékek terepi
védelme, természetvédelmi hatóság részére döntés előkészítő adatszolgáltatás, határozatok
terepi ellenőrzése, régészeti lelőhelyek védelme)
• Természetvédelmi kezelői tevékenység (védett természeti értékek terepi felderítése,
adatbázisban történő rögzítése, élőhely-védelmi, élőhely-rekonstrukciós tevékenységek
kivitelezése, helyszíni felügyelete, fajmegőrzési tevékenység kivitelezése, helyszíni
felügyelete, természetvédelmi célú pályázatok tervezésében és kivitelezésében való
közreműködés)
• Természetvédelmi vagyongazdálkodási tevékenységben való részvétel (termőföld
ingatlanok haszonbérleti szerződéseinek és a birtokbaadásnak az előkészítése, betartásuk
ellenőrzése, saját használatban lévő védett természeti területeken folyó vagyonkezelési
tevékenység kivitelezése)
• Oktatás-nevelés, tudatformálás, ismeretterjesztés (közönségszolgálati, oktatási,
nevelési, ökoturisztikai terepi feladatok ellátása)
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3. Végrehajtott szervezési, átszervezési feladatok
Igazgatóságunk Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását előkészítettük. Az
SzMSz-t módosításokkal egységes szerkezetben felterjesztettük a Minisztérium Jogi Főosztályára.
A módosítások célja az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások átvezetése volt a
Minisztérium irányelveinek megfelelően, a szervezeti felépítés és a működés alapvető
keretszabályai nem változnak. A Jogi Főosztály által átdolgozott tervezetre észrevételeket tettünk.

4. A szakmai irányítás fő feladatainak értékelése
Természetvédelmi tevékenységek
• A tervezett természetvédelmi célkitűzéseket megvalósítottuk.
• Éves élőhely-védelmi, élőhely-rekonstrukciós programjainkat részben elemi
költségvetésünkből, részben közmunkaprogramból fedeztük. Már támogatási szerződéssel
rendelkező KEOP forrásból finanszírozott nagyobb volumenű rekonstrukciós programok
kivitelezésének előkészítését folytattuk (Bükki Nemzeti Park, Hevesi Füves Puszták TK,
Borsodi Mezőség TK, Mátrai TK, Hollókői TK, kivitelezés: 2012-2013)
• Fajmegőrzési tevékenység tervezése és koordinációja – a vállalt feladatokat
teljesítettük.
• Élettelen természeti értékek védelmének tervezése és koordinációja – a tervezett
kutatási, felmérési tevékenységeket elvégeztük. A kaptárkő lelőhelyek felmérése, területi
lehatárolása megtörtént. Helyreállítottuk a 2012-ben eddig megrongált barlanglezárásokat.
A barlang-, forrás-, egyedi tájértékek felmérésének keretét felhasználásra előkészítettük. A
királyszék kaptárkő sziklájának megerősítés megtörtént. Előkészítettük a 2012-re tervezett
kivitelezési tevékenységeket (Recsk, Antal-táró, Nógrádi bányák). Elindítottuk a mátrai
érces kutatótárók megőrzését célzó tervezési tevékenységet. Kunhalom- (MePaR is),
földvár- (Csörsz-árok is) kataszter felülvizsgálat, kiegészítése folyamatban van. Részt
veszünk a védett ásványok, ősmaradványok és lelőhelyeik jogszabályi előkészítésében.
• Kutatási, monitorozási tevékenységek tervezése és koordinációja – az időszakra
vonatkozó állományfelmérési, állapotfelmérései, monitorozási munkákat időarányosan
elvégeztük.
• Természetvédelmi célú pályázatok (élőhely-védelem és rekonstrukció, fajmegőrzési
programok, élettelen természeti értékek védelme - KEOP, LIFE+,) természetvédelmi
koordinációja – a feladatokat időarányosan elvégeztük.
• Tervezett természetvédelmi erdőkezelési és vadgazdálkodási tevékenységünket
megvalósítottuk.
Jogi tevékenység
• A jogi szakterületet illetően a kitűzött feladatokat időarányosan végrehajtottuk.
• Az új szabálysértési törvény gyakorlati alkalmazására felkészültünk, a
Természetvédelmi Őrszolgálat tagjait képzéssel segítettük az új jogszabályok
elsajátításában.
• Emellett az őrszolgálat szokásos jogi továbbképzése is megtörtént.
• A külső szakértő cég vizsgálata nyomán készült intézkedési tervből adódó jogi
feladatokat határidőre végrehajtottuk.
• Az 53 folyamatban lévő polgári perből a 2012. január 1. és május 31-ig terjedő
időszakban egyet másodfokon is megnyertünk (Tóth Ernő által haszonbérleti szerződések
hatálytalanságának megállapítása iránt indított pert), egyben peres egyezséget kötöttünk
(Duska József által indított munkaügyi perben). Pervesztés nem történt.
Pénzügyi tevékenység
• A pénzügyi szakterületen az előírt és vállalt feladatokat időarányosan teljesítettük.
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•
Természetvédelmi vagyongazdálkodás
• Az időszakra eső tervezett feladatokat teljesítettük.
Őrszolgálati tevékenység
• Védett természeti területek hatósági őrzése:
• Az őrszolgálat létszáma 2011-ben feltöltésre került, 2012 első félévében egy
őrkerületben történt üresedés, ezért elmondható, hogy az országos jelentőségű védett
természeti területek hatósági őrzésének személyi akadálya nem volt.
• Gépjárműállományunk száma többé-kevésbé kielégítő, azonban korosbodása 1-2 éven
belül is már problémákat okozhta. A gépjárműállomány folyamatos cseréjének megkezdése
a biztonságos feladatellátás biztosítása érdekében elengedhetetlen.
• Az őrszolgálat technikai felszereltsége összességében kielégítő, azonban a
fényképezőgépek és műholdas helymeghatározó eszközök
30-50 %-a vált
használhatatlanná, így ezek cseréje szükségessé vált.
• A tavalyi évben megrendelt egyenruházati elemek és lábbelik túlnyomó része
leszállításra került, így az őrszolgálat egyen-ruházatának teljes feltöltése megvalósult.
• A régészeti lelőhelyek védelmének feladatellátás érdekében szervezett szakirányú
továbbképzésen résztvevő három természetvédelmi őr sikeresen (kiváló minősítéssel) zárta
tanulmányait.
• A lelőhelyek őrzése protokolljának kidolgozása folyamatban van a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal szakmai elvárásainak meghatározásának szakaszában tartunk.
• Az Őrszolgálat éves továbbképzése, valamint a kötelező lőgyakorlat megtörtént.
•
• Természetvédelmi kezelői tevékenység
• A természetvédelmi őrszolgálat dolgozói munkaidejük jelentős részében
közreműködtek az Igazgatóság természetvédelmi kezelői feladatainak ellátásában,
• Szolgálati helyük adottságainak megfelelően az erdészeti ill. mezőgazdasági jellegű
vagyongazdálkodás terepi kivitelezése és ezek szervezése szinte kizárólag az őrszolgálat
tevékenységi körében valósul meg.
• Az Igazgatóság által benyújtott és elnyert pályázatok szervezésében és kivitelezésében
folyamatos a feladatellátás.
• Közmunkaprogram keretében (63 fő) terepen foglalkoztatottak munkaszervezéséből,
szállításából, ellenőrzéséből és felügyeletéből keletkező munkálatokat elvégeztük.
• Oktatás-nevelés körében túravezetés, ismeretterjesztő előadások, szakmai nyílt napok
szervezésében és lebonyolításában valamint információs hálózatunk (terepi táblák,
elektronikus média) fenntartásában az időarányos feladatok elvégzésre kerültek.
• A természetvédelmi szakmai feladatellátáshoz szükséges terepi tevékenység (pl.
vágásbesorolás, bejelentések helyszíni ellenőrzése) időarányosan megtörtént.
• A Nemzeti Biodiverzitás Monitoring Rendszer működtetésével kapcsolatos terepi
adatfelvétel – ellenőrzésben keletkezett feladatok időarányos elvégzése megtörtént.

5. A gazdálkodás eredményessége
2012 - ben is történt év közbeni zárolás. Ez a kötelező feladataink ellátás fogja akadályozni.
Pályázataink nyilvántartásaival és elszámolásaival szemben nem jelentkeztek hiányosságok Az év
közbeni, 2012 évi hiánycélt tartó időszakos korlátozó intézkedések ellenére gazdálkodásunk
megalapozott, áttekinthető, az elrendelt korlátozásokat betartottuk. A 2011 évi korlátozások miatt
jelentkező maradványunk felhasználása folyamatos, határidőben megtörténik.
2012. május 31 – ig az átvett pénzeszközök összege: 190.543,- E Ft.
Pályázatokhoz, átvett feladatokhoz kapcsolódó többletbevételeink (190.543,- eFt):
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• VM Hevesi sík monitorozás finanszírozása: 1.000,- eFt,
• VM Tiszaújváros Natura ártéri erdő finanszírozása: 500,- eFt,
• VM Kesznyéteni kisajátítására átadott összeg: 2.275,- eFt,
• Kerecsen Life+ pályázat: EU támogatás 24.193,- eFt,
• KEOP pályázatok: 52.506,-eFt
• Közmunka program finanszírozása: 40.436,- eFt,
• MVH támogatás: 69.633,- E Ft.
2012–ben kiadásainkat eddig időarányosan teljesítettük. Dologi kiadásainkból átcsoportosítást
hajtottunk végre felújításokra, melyek tervezése nem történt meg év elején. Ezt a gépjárműveink
felújításai indokolták.
A kiadások összegét növelte a pályázatok terhére történt kiadások értéke is 126.624,- eFt
összegben. Ezek a következők:
Kerecsen Life+ pályázati kifizetések: 30.649,- eFt
KEOP pályázati kifizetések: 53.377,- eFt
Közmunka program kifizetései 42.598,- eFt

6. A humán tevékenység, személyzeti munka, képzés, továbbképzés, a
vezetői és beosztotti állomány megítélése
Igazgatóságunknál 2012 - ben a jóváhagyott létszámunk 83 fő. Az engedélyezett létszámtól
való eltérést (65 fő átlaglétszám) a foglalkoztatott közmunkások létszáma (96 fő) okozza. A 2012.
február 1–től indult a közfoglalkoztatás december 31–ig tart. A rokkant képességű dolgozók
foglalkoztatása (átlagban 5 fő) miatt rehabilitációs járulékot nem kellett fizetnünk.
Igazgatóságunkon a kormánytisztviselők beállási szintje 2012 - ben nem változott.
A 2012. évben Igazgatóságunknál nem történt létszám leépítés.
Igazgatóságunkon a képzettségi szint megfelelő, felsőfokú végzettségű kormánytisztviselőink
aránya tovább növekedett, 1 fő változás történt a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknél. Jelenleg
4 fő vesz részt felsőfokú továbbképzésben. Betöltetlen álláshelyünk nincs.
Igazgatóságunkon a nyelvismereti szint javítása fontos feladat (nyelvismerettel rendelkezők
aránya 49 %), ezért dolgozóink nyelvtanulását támogatjuk. Beszélt nyelvek a következők: angol,
német, orosz és spanyol, portugál. 1 fő nyelvvizsgázott az idén.
2012 – ben a képzési terv szerint vannak ütemezve a továbbképzések.

7. Az ellenőrzés feladatai
Egy 2012 év eleji átfogó ellenőrzési jegyzőkönyv alapján, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
összességében, és szervezeti egységei szintjén is jól szervezett, szakfeladatai ellátása megfelelő
színvonalú. A működési folyamatok alapvetően jól szervezettek, ezek kisebb módosítására,
pontosítására, a változó külső környezeti és a jogszabályi változások folyamatos nyomon
követésére szükség van.

8. Az államigazgatási és társadalmi kapcsolatrendszer megítélése
Államigazgatási kapcsolatrendszer
A szakmai kapcsolatok szintjétől, gyakoriságától függően rendszeres megbeszélések,
munkatalálkozók, együttműködési megállapodások, éves értékelő találkozók jellemzik a Bükki
Nemzeti Park Igazgatóság egyes intézményekkel fennálló kapcsolatát. Főbb partnereink a
következők: VM területi szervei, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek,
Vízügyi Igazgatóságok, Bányakapitányságok, önkormányzatok, Megyei Államigazgatási
Kollégium, Rendőrség, Megyei Ügyészség, Megyei Kormányhivatal (Erdészeti Igazgatóság,
Fölművelésügyi Igazgatóság, Közlekedési Felügyelőségek, Földhivatal, Munkaügyi Központ,
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság), Bányakapitányság
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Társadalmi kapcsolatrendszer
A BNPI társadalmi kapcsolatainak, ismertségének fenntartásában hatékony eszközünk az
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósággal közös kiadásban megjelenő Zöld Horizont Periodika,
amelyet a partnereinknek, önkormányzatoknak, társadalmi szervezeteknek, oktatási intézmények
részére ingyenesen juttatunk el.
A keszthelyi tájvédelmi, tájtörténeti konferenciára a jelentkezés megtörtént, az előadások
poszterek anyagának összeállítás folyamatban.
Az IGCP nemzetközi geológus konferencia bükki terepi programjának előkészítését
elvégeztük
A kulturális örökségvédelemmel együttműködve segítettük a nógrádi földvárak terepi
felmérését, borsodi földvárak terepi kutatását.
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