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1. 2012. augusztus 31.-ig végrehajtott feladatok
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2012. június 26.-án kiadott 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
Folytatódott a bükki, mátrai és hollókői rétek, fáslegelők rehabilitációja, a cserjeirtási,
fakitermelési feladatokat elvégeztük, a nyári-őszi munkálatokat (kaszálások, sarjleverés) végezzük.
A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet és a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet területén
elindult a vizes élőhely-rekonstrukciós munkálatok kivitelezése. 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
Jelentős természeti káresemény az előző jelentés óta eltelt időszakban nem volt.

Területi védettségtől független fajmegőrzési beavatkozások
Forrás: elemi költségvetés, LIFE+, KEOP
Időarányosan elvégeztük a kerecsensólyom védelmi LIFE+ programban és a HELICON
LIFE+ programban vállalt feladatokat. A parlagi sas védelem keretében megtörtént a fiókák
gyűrűzése, az ismert több mint 40 revírben közel 50 fiókára került színes gyűrű. A
fészkelőhelyeiken toll gyűjtéseket végeztünk a már évek óta folyó DNS analízishez. Fehér gólyák
védelmében több lakossági bejelentés kapcsán mentettünk fiókákat fészekből, illetve sérült fiatal
egyedeket a kirepülést követően. A szalakóta védelem keretében közel 600 mesterséges odú került
leellenőrzésre. Ennek keretében fióka gyűrűzés is folytattunk civil szervezet közreműködésével.
Folytattuk a fokozottan védett madárfajok 112 fészkelőhelye körül elrendelt erdészeti korlátozások
ellenőrzését, figyelemmel kísértük ezeket a költéseket is.
A kerecsensólyom védelmi LIFE+ keretében elkezdődtek a Borsodi-Mezőség, a Hevesi-sík és
a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területén a vezetékszigetelési munkák. A traverzekre kihelyezett
fészekkamerák adatainak elemzése jelenleg folyik.
KEOP program keretében folyik a Hevesi-sík és a Borsodi-mezőség területén a
középfeszültségű szabadvezetékek madárbarát átalakításának tervezése.
A Svájci Hozzájárulás keretében benyújtott és támogatást nyert "Erdei életközösségek
védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban" című, SH/4/13
regisztrációs számú pályázat végrehajtási ütemezése folyik. A pályázathoz kapcsolódó beszerzések
rövidesen indulnak.
A hagyományos gyümölcsösök megmentésére irányuló program keretében az idei évben a
szárazság miatt az augusztusi szemzések helyett a régi fajták szaporítását februárban fogjuk
elvégezni.
Partnerként részt kívánunk venni a fokozottan védett remetebogár védelmét megvalósító
LIFE+ programban. Igazgatóságunk a faj területi védelmének kidolgozásában és megvalósításában
vesz részt a Mátrában és a Bükkben. A program kidolgozása folyamatban van.
Földtani természetvédelem
A barlangok közhiteles nyilvántartásának keretében előkészítettük a vállalkozói, kutatási
szerződéseket, a védett területen kívül lévő források közhiteles nyilvántartásba vételére
vállalkozói szerződéseket kötöttünk. A BNP területén lévő források felvételezése során 8 új
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forrás került kataszterbe. A tervezett 5 település helyett 6 település területén megkezdődött
az egyedi tájértékek felmérésére, ebből eddig 3 település készült el. A Kölcsönös
Megfeleltetés elvének megfelelően a MePAR-rendszerbe illesztett védendő kunhalmok
közül 28 helyszín bejártunk, négy új beillesztendő kunhalmot regisztráltunk. Folytatjuk a
védett területek földtudományi értékkatasztere elkészítését. A természeti emlékké
nyilvánítás előkészítése keretében befejeződött a kaptárkő lelőhelyek (43 db) területi
lehatárolása (két új lelőhely felfedezésével!), felmérése, a védőterület digitális lehatárolása.
A kezelési tervek elkészítése folyamatban van, eddig 1 db készült el. A kulturális
örökségvédelmi szervezetekkel történő együttműködés keretében egy borsodi (Mezőcsát,
Lapos-halom) földvár helyszíni kutatását segítettük. A recski Antal-táró rehabilitációja,
Eresztvényi bányák földtani értékeinek megőrzésére irányuló KEOP pályázat kivitelezési
munkáinak közbeszerzése lezárult, a nyertes kivitelezővel folyamatos egyeztetések zajlanak
a munkák megkezdéséről. Megtörtént a munkaterületek átadás-átvétele. Elkészültek a mátrai
régi érckutató tárók, Etelka külfejtés, Salgótarján – Nyárjas-pusztai homokbánya földtani
értékeinek megőrzésére irányuló KEOP pályázat keretében a kiviteli tervek, hatósági
engedélyezésük folyamatban. Elkezdődött 10 db földtani alapszelvény természeti emlékké
nyilvánítás megalapozó dokumentációk összeállítása. Megtörtént a helyszínek bejárása és
felvételezése. A mesterséges üregek védetté nyilvánításának előkészítése során a számba
vehető 28 üreg közül a minisztérium munkatárásával bejártunk 17-et, felmérésüket
elvégeztük.
A Novohrad-Nógrád Geopark beléptető kapujában, az Ipolytarnóci Ősmaradványok
Természetvédelmi Területen az Európai Geoparkok Hálózatának rendezvénysorozata
keretében megtartottuk a Geoparkok Hete programot.
Kezelési tervek, védetté nyilvánítás, Natura 2000 feladatok
Folytattuk a Bükki Nemzeti Park kezelési terv jogszabályban megjelenő részének belső
egyeztetését. A megalapozó dokumentáció és a részletes kezelési terv elkészült. Az első
negyedévben az erdészeti fejezetet véglegesítettük. Folyik a Lázbérci TK kezelési terv folyamatos
egyeztetése, aktualizálása, a Kerecsendi Erdő TT kezelési terv jogszabályban megjelenő részének
egyeztetése, valamint a fülkés sziklák kezelési terveinek elkészítése.
Helyi jelentőségű védett területek kezelési terveinek elkészítését több helyszínen segítettük
(borsodivánkai erdő, Pálosvörösmart, Egerszalók, Mátranovák, Pásztó, Andornaktálya, Bér).
Elkészítettük a kompenzációs területként kijelölt „Tiszaújvárosi ártéri erdők” (kódja:
HUBN220096) jelölt státuszú különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási tervét,
elkészült az egyeztetési anyag, 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
véglegesítettük és 2012. június 30-ra – megfelelve a kitűzött céloknak és elvárásoknak –
hivatalosan is átadtuk a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya részére. A
véglegesített fenntartási tervet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján is publikáltuk
(http://bnpi.hu/hir/a-8222-tiszaujvarosi-arteri-erdok-8221-hubn22096-natura-2000-teruletfenntartasi-terve-914.html).
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási
terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól” szóló
miniszteri rendelet alapján 18 igazgatóságunk területét érintő, nevesített különleges
természetmegőrzési területre a Bioaqua Pro Kft. és a Tölgy Természetvédelmi Egyesület
együttműködésében támogatási kérelmet nyújtottunk be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz. A támogatási kérelem benyújtásának alapfeltétele volt a Vidékfejlesztési Minisztérium
által létrehozott Szakmai Bizottság támogatási nyilatkozatának a beszerzése, mely feladatnak
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megfeleltünk azáltal, hogy az egyes területekre összeállított projekt- és kommunikációs tervek
elfogadásra kerültek.
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004.
(X.8.)
Korm. rendelet és az európai jelentőségű természetvédelmi területekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet – EU Bizottság határozata, valamint
kötelezettségszegési eljárás miatt – szükséges módosításával kapcsolatban az új kompenzációs
területként, a HUBN20032 kódszámú „Tiszakeszi-morotva” bővítéseként megadott, a Bükki
Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő földrészletek (Tiszakeszi 079 'b' és 'h') illetve
erdőrészletek (Tiszakeszi 16B, 16E) előkészítő munkáiban (adatlekérés, szakmai észrevételezés)
részt vettünk.
A tárgyév jelentős feladataként jelentkezik a Natura 2000 adatbázisok (Standard Data Form)
felújításával, adatpontosításával kapcsolatos feladat. A különleges madárvédelmi területek esetében
a módosult jelölő lista alapján teljes felülvizsgálatot végeztünk el az adatbázisban, valamint
elkészült a 7 madárvédelmi terület prioritásainak és célkitűzéseinek meghatározása is. A különleges
természetmegőrzéi területek esetében a fajok tekintetében adatpontosítás, míg az élőhelyek
esetében a hektár (borítási) adatok megadása is megtörtént. Mindkét felülvizsgálati dokumentációt
megküldtük a VM Természetmegőrzési Főosztálya számára.
A Natura 2000 prioriztál intézkedési terv („Prioritised Action Framework”; PAF) hazai
összeállítása során igazgatóságunk működési területét érintő fajok és élőhelyek vonatkozásában
megtette javaslatait a prioritások meghatározására, az egyes veszélyeztető tényezők megadásával. A
felettes szerv által összeállított visszamutatási listákat is véleményeztük.
A védelemre javasolt földalatti mesterséges üregek helyszínelése jelenleg folyik. A Bükk
üregeinek áttekintése után a mátrai mesterséges üregek helyszínelését szeptemberben tervezzük.
Természetvédelmi kutatás, monitoring
Forrás: elemi költségvetés, LIFE+
2012.01.01.-08.31., készültségi fok:
•
•

•
•

Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer
élőhelytérképezés
R5x5_118 Ózd kvadrát élőhelytérképezése 80%
R5x5_119 Sajó-völgy kvadrát élőhelytérképezése 75%
Védett és veszélyeztetett növényfajok monitorozása
mohaközösségek monitorozása 70 %
Campanula latifolia 100%
Cirsium brachycephalum 100%
Cypripedium calceolus 100%
Dianthus plumarius ssp. praecox 100%
Drosera rotundifolia 100%
Eriophorum vaginatum 100%
Gentiana pneumonanthe 100%
Iris sibirica 100%
Lindernia procumbens 100%
Ophrys insectifera 100%
Traunsteinera globosa 100%
Vaccinium oxycoccos 100%
Invázív növényfajok monitorozása
Ózd kvadrátban 80%
Sajó-völgy kvadrátban 75%
Védett és veszélyeztetett állatfajok monitorozása
Országos Ürgemonitorozó Akció 100%
Pannon gyík monitorozás 100%
5
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Pelék monitorozása 80%
Halak monitorozása 50%
Futóbogarak és egyenesszárnyúak monitorozása a Hevesi-síkon 100%
Épületlakó denevérek monitorozása 100%
•
•
•
•

•

Natura 2000 monitorozás
élőhelytérképezés
HUBN20007Kisgyőri Halom-vár-Csincse-völgy-Cseh-völgy élőhelytérképezése 90%
HUBN20059 Szandai Várhegy élőhelytérképezése 90%
Közösségi jelentőségű gyepes élőhelyek felmérése 60%
Közösségi jelentőségű erdős élőhelyek felmérése 90%
Közösségi jelentőségű növényfajok monitorozása
Galanthus nivalis 100%
Thlaspi jankae 100%
Echium russicum 100 %
Cirsium brachycephalum 100%
Pulsatilla grandis 100%
Közösségi jelentőségű állatfajok monitorozása
egyenesszárnyú fajok monitorozása 90%
lepkefajok monitorozása 90%
bogárfajok monitorozása 70%
hüllőfajok monitorozása 100%

Természetvédelmi bemutatás, oktatás, nevelés, képzés, turisztikai létesítmények fenntartása
Az előző jelentés óta eltelt időszak eseményei:
Bükk – Aggtelek kerékpártúra – május 26-án ismét kerékpárra szálltunk, hogy az Európai
Nemzeti Parkok Napján a Bükki Nemzeti Parkból az Aggteleki Nemzeti Parkba kerékpározzunk át.
A mintegy 62 résztvevővel induló túra védett területeken haladt keresztül, s a megállóhelyeken az
útvonal kultúrtörténei értékeivel is megismerkedhettünk. Résztvevők száma: 62 fő.
Geoparkok Hete – május 29-től június 3-ig a Geoparkok Hetének programsorozata közé
illeszkedett a Novohrad - Nógrád Geopark beléptető kapujának ipolytarnóci forgataga. A látogatók
vezetett túrákon érhették tetten az egykori tengerek, vulkáni katasztrófák nyomait, a fogadóépületi
információs térben pedig Geoparki filmek kerültek bemutatásra. Május 31-én, a tradicionális
Vulkánnapon, külön programok színesítették a palettát: 11.30 órakor kezdődött a fogadóépületi
konferenciateremben az első vulkánkitörés! Harangi Szabolcs geológus professzor és ifjonti
segítője révén a Föld mélyének bugyraiba utazott az érdeklődő, a szemléletes interaktív
foglalkozást szó szerinti kitörő lelkesedés fogadta. Résztvevők száma: 2 888 fő.
Magyar Nemzeti Parkok Hete – június 18. – 24. között hazánk tíz nemzeti parkja szélesre
tárta kapuit a nagyközönség előtt. Az idén immár hatodik alkalommal megrendezésre kerülő
Magyar Nemzeti Parkok Hete programsorozat keretében voltak vezetett túrák barlangokban,
gyalogosan és kerékpáron, természetvédelmi előadások, bemutatók; a gyermekek számára pedig
játékos vetélkedők, tanösvénytúrák, kézműves foglalkozások, játszóházak. A túrákon résztvevők
száma: 217 fő.
„Csillagfényes tanösvény” programsorozat –
2012. június-augusztus időszakában,
igazgatóságunk új programjaként a résztvevő gyermekek nagy örömére éjszakai tanösvénybejárást
tartottunk több alkalommal, melynek segítségével új, -eddig ismeretlen- arcáról ismerhettük meg az
erdőt, az éjszakai tájat. Az éjszakai szakvezetés után távcsöves csillagászati bemutatót tartottunk,
ahol az éjszakai égbolt számos érdekességével, csodájával ismerkedtek meg a résztvevők. A
programon gyerekek és felnőttek is voltak, és mindenki egy új élménnyel gazdagodva tért haza.
Résztvevők száma: 112 fő.
Túramanó napközis tábor Felsőtárkányban – az idei évben július 23. és július 27. között
került megrendezésre 25 fővel, az immáron hagyományosnak számító táborunk, a "Túramanó"
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napközis tábor. A táborozók természetismereti túrákon vettek részt, madárismereti foglalkozáson
madárgyűrűzéssel ismerkedtek, kézműves programokban volt részük. A tábor programjában
szerepelt többek között egy egész napos lillafüredi kirándulás: a Szent István-barlang, a Peleház és
a Miskolci Állatkert meglátogatásával. A hét egyik kiemelt programjaként látogatást tettünk az
Európában egyedülálló Tisza-tavi Ökocentrumban is. A hetet játékos tudásfelmérés, a megszerzett
ismeretekre épülő vetélkedő zárta.
Denevérek éjszakája – augusztus 25. Idén is nagy érdeklődés övezte a denevérek éjszakáját,
mellyel a világszerte ezen az augusztus végi szombaton megrendezésre kerülő programsorozathoz
csatlakoztunk. Szakmai előadás és terepi hálózás, detektorozás során ismertettük meg az
érdeklődőkkel e repülő emlősök változatos, csodás világát, eloszlatva ezzel a denevérek köré szőtt
tévhiteket, hiedelmeket. A programot családi kézműves játszóház is színesítette. Résztvevők száma:
70 fő.
Őslénytani kutatótábor – Dr. Hír János, a Pásztói Múzeum igazgatójának irányításával
újabb őslénytani kutatótábor került megrendezésre az ipolytarnóci Ősmaradványoknál. A
táborhelyet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság az Ipolytarnóci Természetvédelmi Területen,
sorrendben a hatodik alkalommal bocsátotta rendelkezésre. A tábor megrendezését a Nógrádi
Geopark Egyesület is segítette. Résztvevők száma: 32 fő volt.
Termelői piac és kézműves vásár Ipolytarnócon, augusztus 12-én – Vasárnap - vásárnap
Ipolytarnócon! Nógrádi termelők portékáiból rendeztek kézműves vásárral egybekötött termelői
piacot az Ipolytarnóci Ősmaradványoknál. Az egyéni árusok mellett ott volt termékeivel a bokori
sajtüzem különleges juhsajtjaival, juhtúrójával, a kozárdi Palóc Ízek Lekvár Manufaktúra, a pásztói
Biomalom Kft. bio lisztjeivel és bio pékáruival, valamint a Tarján Borház. Kínáltak még szörpöket,
mézeket, gyümölcsöket, de füstölt árukat is. Volt csont- és fafaragó, csipkeverő, mézeskalácsos és
rongyszőnyeg készítő kézműves, a népviseletes babák készítője pedig maga is gyönyörű kazári
népviseletben várta az érdeklődőket. Látogatók száma:120 fő.
A Millenniumi tanösvény karbantartási munkái során a faépületek külső felületeinek festése,
a járófelület helyenként lépcsőbevágással történő biztosítása elkészült. Augusztus végére befejeződött a Bükki Nemzeti Park területén a tanösvény- és erdei kerékpárút jelzések felújítása.
Erdei iskola pályázat
Erdei iskolai pályázaton támogatást nyert a Nyugati Kapu Látogatóközpont és Erdei Iskola
eszközfejlesztésre. A támogatási szerződést előkészítése folyamatban van.
Természetvédelmi vagyonkezelési feladatok ellátása
A haszonbérleti szerződések számában, és a haszonbérelt területek kiterjedésében 2012. 06.
01.-2012. 08. 31. közötti időszakban jelentős változás nem következett be. Mindössze 1 db
haszonbérleti szerződés meghosszabbítására került sor, melyet a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezettől örököltünk meg.
Megkezdtük a haszonbérleti gyakorlatunk átalakítását a 12/2012 VM utasításnak megfelelően,
kidolgozásra került a haszonbérleti szerződés új sablonja.
Munkatársaink folyamatosan részt vettek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által végzett
ellenőrzésekben, tárgyi időszakban 10 ellenőrzés elszámolása történt meg.
Tovább folytatódtak a túzok élőhely-kezelési célprogramhoz kapcsolódó szántóföldi
növénytermesztési munkálataink a Dél-hevesi Tájegységben.
Őszi búzával vetett területeinkről 220 tonna malmi minőségű terményt arattunk le július végén,
mely teljes egészében értékesítésre került.
A túzok számára szükséges téli táplálék, valamint a későbbi búvóhely előteremtése céljából őszi
búzát és őszi káposztarepcét telepítünk, melynek talaj-előkészítő munkálatai augusztusban
megkezdődtek.
A Dél-borsodi Tájegységben saját használatú szántóinkon szintén a túzok téli zöld táplálékkal való
ellátása érdekében hidegtűrő, vegyes összetételű, őszi káposztarepcéből és őszi gabonafélékből álló
(tritikále, árpa, búza) ugar telepítésének részeként a talaj-előkészítés munkák zajlanak.
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A saját kezelésű lucerna és gyep-, valamint ugarterületeink kaszálását és szárzúzását helyben
lakó vállalkozó és gazdálkodók bevonásával végezzük. A lekerülő réti szénát rászoruló állattartó
gazdálkodók részére folyamatosan értékesítjük.
Igazgatóságunk teljes működési területén fokozott figyelmet fordítottunk a parlagfű
mentesítésre, továbbá megtettük a szükséges intézkedéseket az érintett részeken.
A Nyugat-bükki Tájegységben, Cserépfalu községhatárában egy helyi vállalkozás
bevonásával sikeresen felszámoltunk egy régóta meglévő illegális szemétlerakó telepet.
A szántóföldi növénytermesztési és gyepkezelési feladataink 2014-ig történő ellátására kiírt
közbeszerzési eljárásaink ajánlattételi fázisa lezajlott, jelenleg az ajánlatok bírálatának folyamata
zajlik. A nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés szeptember 2. felére várható.
Az Igazgatóság saját vagyonkezelési tevékenységének erősítése érdekében öt KEOP pályázat került
benyújtásra, amik különböző helyszíneken a legeltetésre alapozott állattartás infrastrukturális
feltételeinek kialakítását célozzák meg. Az állattartási létesítmények fejlesztése mellett a gyepek
kezeléséhez szükséges gépsorok beszerzése is a projektek része.
Informatika
• INSPIRE aktuális feladatok elvégzése. A térinformatikai audit táblázat aktualizálása.
• ÁSZ ellenőrzés. A számvevőszék által küldött táblázatos adatok kitöltése. A szükséges
értékek lekérdezése a TIR-ből.
• A TIR frissítések telepítése, TIR szerverek üzemeltetése.
• Az informatikai selejtezett eszközök elszállítása veszélyes hulladék átvevő helyre.
• A BNPI működési területén található hatósági és információs táblákat tartalmazó
táblázat előkészítése térinformatikai fedvény készítéséhez.
• Egyedi tájértékeket tartalmazó táblázatból fedvény készítése.
• A 1036/2012. (II.21.) kormányrendelet által elrendelt beszerzési tilalom miatt az
elavult (5 évnél régebbi) desktop és notebook gépek tervezett cseréjére nem volt lehetőség
az eredetileg tervezett mennyiségben, pályázati forrásból csupán egyetlen notebookot
tudtunk beszerezni.
• Az 1 GB-nél kisebb memóriával rendelkező gépekbe gépenként 1-1 GB plusz
memóriát telepítettünk. Összesen 25 db számítógép bővítésére került sor, ezzel az adott
gépek használható élettartamát reményeink szerint 1-2 évvel sikerült kitolni.
• File szerverünk memóriáját 2 GB-ről 8 GB-re bővítettük. Ettől az elsősorban a reggeli
munkakezdéskor tapasztalható lassú működés javulását várjuk, illetve lehetőséget biztosít
virtuális gépek futtatására.

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 és pályázatok
tervezése és koordinációja (ETE-HUSK, KEOP-3.3.0)
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• 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 alkalmazásának megkezdése.
• A Természetvédelmi Őrszolgálat jogi továbbképzése az új szabálysértési törvény
alkalmazása témájában.
• Az NFA-val kötendő vagyonkezelői szerződés tervezetének véleményezése.
• A folyamatban lévő és 2012. évben induló polgári perek lehetőség szerint
pernyertességgel történő lezárása.
• 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.
Pénzügyi tevékenység
• A pénzügyi szakterületen az előírt és vállalt feladatokat teljesítettük. Sajnos év közben
történt egy gépjármű törés, mely lecseréléséról gondoskodtunk. A roncs értékesítése során
780,- eFt nem tervezett bevételt értünk el.
• Tenyészállatot értékesítettünk 26 ezer Ft értékben, melyet év elején nem terveztünk.
• Külön megoldandó feladatként jelentkezett az év közbeni 19,2 M Ft -os zárolás, mely
a személyi jellegű kiadásainkat érinti. A vállalt bevételeinket eddig 9 MFt–al túlteljesítettük.
• Többlet támogatást kaptunk a „Te szedd” rendezvényünkhöz 500,- E Ft értékben
• Jelentős többletfeladat volt Európai Uniós pályázataink pénzügyi feladatainak ellátása,
ezek nyilvántartása, elszámolása, melyet eddig 2012-ben sikeresen teljesítettünk.
Működésre 188.066,- Ft, felhalmozásra 84.368,- Ft – ot vettünk át 2012. augusztus 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 4.025,- Ft értékben.
• Többlet támogatást kaptunk védett természeti értékek megőrzésének biztosításához,
mint területvásárlások 70.000,- eFt összegben.
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
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• 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)

3. Végrehajtott szervezési, átszervezési feladatok
Dr. Illés Zoltán államtitkár úr utasítása és a 2012. május 31-i igazgatói értekezleten
elhangzottak alapján a Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály elkészítette a nemzeti park
igazgatóságok szervezeti felépítésének egységesítésére irányuló munkaanyag első változatát. A
munkaanyagra észrevételeket tettünk.
Dr. Fazekas Sándor Miniszter úr 2012. június 26-án aláírta igazgatóságunk módosított Alapító
Okiratát. A Magyar Államkincstár Törzskönyvi Osztálya befogadta azt és hamarosan megjelenik a
Hivatalos Értesítőben is.

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
kivitelezését megkezdtük (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. Elindítottuk a 2012-re tervezett
kivitelezési tevékenységeket (Recsk, Antal-táró, Nógrádi bányák). Elindítottuk a mátrai
érces kutatótárók megőrzését célzó tervezési tevékenységet. Kunhalom- (MePaR is),
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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.
• A BNPI működési területén számos vízteret érintően vízkárelhárítási munkálatokat
végeztek a beszámoló időszakában. Természetvédelmi szempontok szerint véleményeztük a
kiviteli terveket, részt vettünk a tervek módosítása céljából összehívott tárgyalásokon,
terepbejárásokon. Szakmai véleményeinkbe a halfaunisztikai monitorozó munkánk aktuális
eredményeit beépítettük. A mederkotrások minimalizálása mellett a vízpartok fás-bokros
vegetációjának megőrzését tűztük ki célul. Elképzeléseink a vízjogi létesítési engedélyek
megfogalmazásánál felhasználásra kerültek.
Jogi tevékenység
• A jogi szakterületet illetően a kitűzött feladatokat időarányosan végrehajtottuk.
• Az új szabálysértési törvény gyakorlati alkalmazását megkezdtük, folyamatosan
egyeztetünk a Kormányhivatalokkal és a Rendőrséggel az új jogszabályok alkalmazása
ügyében. Az új helyszíni bírság nyomtatványokat megrendeltük, kiosztottuk. Az egyéb
nyomtatványokat, segédleteket aktualizáljuk.
• A Természetvédelmi Őrszolgálat tagjait képzéssel segítettük az új szabálysértési
jogszabályok elsajátításában.
• A Nemzeti Földalappal kötendő vagyonkezelői szerződés tervezetre észrevételeket
tettünk, az igazgatóságok észrevételeit a VM összesítette és küldte meg az NFA-nak.
• Az 51 folyamatban lévő polgári perből a 2012. június 1. és augusztus 31. közötti
időszakban egyet másodfokon ismét megnyertünk. Egy termőföldre vonatkozó, elővásárlási
jogunk érvényesítése iránti perben első fokon pervesztesek lettünk, ebben az ügyben
fellebbezést nyújtottunk be, másodfokú tárgyalás a Nyíregyházi Törvényszéken 2012.
november 8-án lesz. Ugyanilyen tárgyban a Salgótarjáni Városi Bíróságon pernyertesek
lettünk. A szintén elővásárlási jogunk érvényesítése iránti nagyszámú – kömlői
földterületeket érintő – per nyertes ítélettel, szüneteléssel, félbeszakadással, megszüntetéssel
lezárult. Földhivatali bejegyzések, ismételt (örökösök elleni) perek megindítása,
végrehajtási eljárások folyamatban. Egy vadkár megfizetése iránti perben szintén első fokon
pernyertesek lettünk a Tiszaújvárosi Városi Bíróságon. A B-A-Z Megyei Főügyészség pert
indított egy magánszemély haszonbérleti szerződésének érvénytelensége megállapítása iránt
ellenünk és a szóban forgó magánszemély ellen, a haszonbérelhető területnagyságra
vonatkozó korlátok túllépése miatt. Első tárgyalás ez év október 11-én lesz.
• 2012. augusztus 31-ig kiszabott helyszíni bírságok száma:31 db
• gépjárművezetőre távollétében kiszabott helyszíni bírságok száma: 6 db.
Pénzügyi tevékenység
• A pénzügyi szakterületen az előírt és vállalt feladatokat folyamatosan teljesítjük.
• Év elején Saldo Zrt. által végrehajtott, külső ellenőrzés során feltárt kisebb
hiányosságokat folyamatosan pótoljuk.
• Az elszámolási hiányosságok felszámolása során 2 közmunkás dolgozónktól határidő
előtt megváltunk.
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• Ezen időszakban megkezdődött a 2006 október 1 – én kezdődött, és 2010. szeptember
30 – án zárt „A kerecsensólyom védelme a Kárpát-medencében” LIFE pályázat utólagos
ellenőrzése, mely jelenleg is folyamatban van.
• Újabb KEOP pályázatok kerültek zárásra, elnyerésre, illetve elindításra.
Természetvédelmi vagyongazdálkodás
• Az időszakra eső tervezett feladatokat teljesítettük.
Őrszolgálati tevékenység
• Az őrszolgálat létszáma egy őrkerület kivételével teljes, az országos jelentőségű védett
természeti területek hatósági őrzésének személyi akadálya nem volt.
• Bevezetésre került a tájegység szintű havi rendszeres összefoglaló jelentés, amely az
Igazgatóság ügyiratkezelési szabályzatának figyelembe vételével és alkalmazásával került
kialakításra.
• Gépjárműállományunk száma kielégítő, azonban korosodása problémákat okozhat, a
gépjárműállomány folyamatos cseréjének megkezdése a biztonságos feladatellátás
biztosítása érdekében elengedhetetlen.
• Az őrszolgálat technikai felszereltsége sem a hatósági sem a kezelési feladatok
elvégzésére jelen pillanatban nem alkalmas, a fényképezőgépek és műholdas
helymeghatározó eszközök 30-50 %-a vált fizikailag használhatatlanná, a meglévő
eszközök technikai avulása nem felel meg a jelenlegi feladataink követelményeinek.
• A tavalyi évben megrendelt egyenruházati elemek és lábbelik túlnyomó része
leszállításra került, így az őrszolgálat egyen-ruházatának teljes feltöltése a 3. negyedévre
befejeződik.
• A régészeti lelőhelyek védelmének feladatellátás érdekében szervezett második
szakirányú továbbképzésre négy természetvédelmi őr jelentkezett, tanulmányaik
befejezésével az Őrszolgálat 20,6%-a fog rendelkezni a feladat ellátásához szükséges
képzettséggel.
• A lelőhelyek őrzése gyakorlatban mindeddig nem valósult meg, ennek okai a feladat
ellátásához szükséges anyagi és humán erőforrások hiánya, valamint a szakmai elvárások és
módszerek kidolgozásának elmaradásában nyilvánulnak meg.
• Az Igazgatóság működési területére eső nyilvántartott régészeti lelőhelyek
elektronikus térképét megkaptuk a Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól, ezek területi
szétosztása, ill. a központi adattárba való feltöltése megtörtént.
• Természetvédelmi kezelői tevékenység
• A természetvédelmi őrszolgálat dolgozói munkaidejük jelentős részében
közreműködtek az Igazgatóság természetvédelmi kezelői feladatainak ellátásában, a
természetvédelmi erdőkezelési és természetvédelmi vagyongazdálkodási munkák terepi
munkáinak szervezése szinte kizárólag az őrszolgálat tevékenységi körében valósult 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.
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• A Nemzeti Biodiverzitás Monitoring Rendszer működtetésével kapcsolatos terepi
adatfelvétel – ellenőrzésben keletkezett feladatok időarányos elvégzése megtörtént.

5. A gazdálkodás eredményessége
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, 3,- eFt
kivételével határidőben megtörtént.
A 2012. augusztus 31. – ig az átvett pénzeszközök összege: 276.959,- eFt.
Pályázatokhoz, átvett feladatokhoz kapcsolódó többletbevételeink (346.959,- eFt):
• VM Hevesi sík monitorozás finanszírozása: 1.000,- eFt,
• VM Tiszaújváros Natura ártéri erdő finanszírozása: 500,- eFt,
• VM Kesznyéteni kisajátítására átadott összeg: 2.275,- eFt,
• MVH terület ellenőrzéshez kötődő támogatás: 250,- eFt,
• „Te szedd” program támogatása: 500,- eFt,
• Kerecsen Life+ pályázat: EU támogatás 34.179,- eFt,
• KEOP pályázatok: 102.557,-eFt
• Közmunka program finanszírozása: 65.920,- eFt,
• MVH támogatás: 69.778,- E Ft,
• VM kártalanításra támogatás: 30.000,- eFt,
• VM támogatás kisajátításra, földvásárlásra: 40.000,- eFt.
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 242.963,- eFt
összegben. Ezek a következők:
• Kerecsen Life+ pályázati kifizetések: 44.750,- eFt,
• KEOP pályázati kifizetések: 85.197,- eFt,
• Közmunka program kifizetései 83.016,- eFt,
• Kártalanítás 30.000,- eFt összegben.

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 (76 fő átlaglétszám) a foglalkoztatott közmunkások létszáma (112 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. 2 dolgozónk
részére fizettünk 25 év közszolgálati jogviszony alapján jubileumi jutalmat.
A 2012. évben Igazgatóságunknál nem történt létszám leépítés. 2 közmunkás dolgozónk
került elküldésre szerződésének lejárása előtt munkavégzési hiányosságok miatt.
Igazgatóságunkon a képzettségi szint megfelelő, felsőfokú végzettségű kormánytisztviselőink
aránya tovább növekedett, 1 fő változás történt a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknél. Jelenleg
8 fő vesz részt felsőfokú továbbképzésben. Betöltetlen álláshelyünk nincs.
2012 – ben a képzési terv szerint vannak ütemezve a továbbképzések (közigagzatási alap és
szakvizsgák, kötelező szakmai továbbképzések).
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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
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 konferencián előadásokkal és poszterekkel vettünk részt.
A kulturális örökségvédelemmel együttműködve segítettük a nógrádi földvárak terepi
felmérését, borsodi földvárak terepi kutatását.

9. Javasolt fő célkitűzések
•
•
•
•
•

A természetvédelmi és szakfelügyelői munka hatékonyságának fokozása továbbképzések
révén
Hazai társintézményekkel való információcsere hatékonyságának növelése, szakmai
értekezletek rendszerének kialakítása
Nemzetközi kapcsolatok építése a természetvédelmi munka hatékonyságának növelése
érdekében
Kezelési tervek áttekintése, aktualizálása, kihirdetése
Terepi munka hatékonyságának növelése a technikai eszközök fejlesztése révén

10. Kérelmek, javaslatok. A szervezeti egység összegzett megítélése.
Kérelmek, javaslatok
A természetvédelem által is használt állami alapadatok ingyenes hozzáférhetősége a munka
hatékonyságát jelentősen javítaná. A digitális erdészeti üzemtervi, valamint a földhivatali ingatlannyilvántartási térképek alapfeladataink ellátásához nélkülözhetetlenek, ugyanakkor ezek beszerzése
jórészt csupán anyagi ellenszolgáltatásért lehetséges.
A szervezeti egység összegzett megítélése
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság összességében, és szervezeti egységei szintjén is jól
szervezett, szakfeladatai ellátása megfelelő színvonalú. A működési folyamatok alapvetően jól
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szervezettek, ezek kisebb módosítására, pontosítására, a változó külső környezeti és a jogszabályi
változások folyamatos nyomon követésére szükség van.
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