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A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szervezeti egységei 2013. 06.15. - 08.31. közötti
tevékenységeinek értékelése

1. Az elmúlt negyedév legfontosabb célkitűzései, és a 2013. augusztus 31.-ig
végrehajtott feladatok
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2012. június 26.-án kiadott Alapító Okiratában, a
347/2006.(XII.23.) Korm. rendeletben és a KÖÁT 23/2013 iránymutatásban meghatározott
feladatok alapján.
Élőhelyek fenntartása, rehabilitációja
Befejezéséhez érkezett a bükki, mátrai és hollókői rétek, fás legelők rehabilitációja KEOP
program. Megkezdődött az elvégzett munkák a részletes területi ellenőrzése és a hiányosságok
pótlása. Az egri és hollókői tervezett gyümölcsfa ültetések megvalósultak, ápolásuk megtörtént. A
nyár folyamán 17 régi fajtáról gyűjtött szaporítóanyag segítségével 400 oltványt sikerült előállítani.
Folyamatban van a folyó üzemtervezésekhez szükséges természeti értékek és kezelési
javaslatok összeállítása (Tarnalelesz, Szécsény; Szilvásvárad, Salgótarján).
Jelentős természeti káresemények, természeti értékekben okozott kár
2013. harmadik negyedévében számos vegetációtűz keletkezett, melyek közül három érte el a
rendkívüli esemény szintjét Gyöngyös 0170/3, Mezőcsát 0191/3a, Mezőcsát 0246/9A és 0191/3B.
A károk felmérése folyamatban.
Területi védettségtől független fajmegőrzési beavatkozások
A parlagi sas-védelme Magyarországon LIFE+ pályázat: folytatódott a fészkelő párok
revírjeinek ellenőrzése, a fiókák kirepülésének nyomon követése. Négy madárra került jeladó (3
fiatal és 1 öreg). Az idős madár mérgezetten került meg, és a gyors orvosi beavatkozásnak
köszönhetően sikerült a megmentése. Két fióka is bekerült igazgatóságunkra, az egyiket a
Jászságban, a másikat Kesznyétenben adoptáltuk.
Tovább folyt a sérült madarak begyűjtése. Két feketególya fiókát mentettünk meg és
felerősítésük után engedtünk el sikeresen a Kesznyéteni TK területén. Összesen 11 sérült
madarat szállítottunk be a Miskolci Vadasparkba. Igazgatóságunkon három sérült madarat
láttunk el és engedtünk szabadon. A Baglyas-kő oktatóközpontunk területén sérült és rendőrségi
eljárás során lefoglalt madarak (fehér gólya, egerészölyv, vörös vércse, kuvik, tengelic, csíz,
meggyvágó) gondozását tovább folytattuk.
Fokozottan védett madárfajok fészkelő helyein erdészeti munkák korlátozását kezdeményeztük
az illetékes KTVF-nél, ezeknek a folyamatos ellenőrzését végeztük, és 7 újonnan megkerült
fészeknél korlátozás elrendelését kezdeményeztük.
"Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban"
(SH/4/13) pályázat: A védett és fokozottan védett denevérfajok esetében nagyságrendi
mértékben növekszik a fajok előfordulási adatainak száma. Az eredményeket
szakvéleményeinkbe igyekszünk beépíteni.
A kerecsensólyom védelmével kapcsolatos LIFE+ pályázatunk során a jelölt madarak által
szolgáltatott aktivitási adatok és a fészkek közelében kihelyezett kameracsapdák által gyűjtött
táplálékmaradvány adatok feldolgozási fázisban vannak
A fehér gólya állomány költése rendben lezajlott, a madarak szinte kivétel nélkül elhagyták
fészkelőhelyüket. A Baglyaskővár Látogatóközpont területén került sor a nagy sajtóvisszhangot
kiváltó Ménes nevű fehér gólya jeladóval való ellátására.
Földtani
természetvédelem,
adatszolgáltatás
területi
tervezéshez
(területrendezés,
településrendezés)
Ipolytarnóci földtani alapszelvény feltárásainak, védő létesítményeinek árvízvédelmi
karbantartása megtörtént.
Ipolytarnóci geológiai tanösvényen újabb lábnyomos felületek kerültek feltárásra július közepén.
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Telephelyet biztosítottunk Ipolytarnócon a Pásztói Múzeum nyári őslénytani táborának a Litkei
Krétás-gödör őslénytani feltárásához július második felében.
Több barlang megrongált lezárását javíttattuk meg, zárak karbantartását végeztük el, illetve egy
barlang esetében (Földszakadás-tetői-barlang) új lezárás készült. A lezárások, barlangok
állapotának monitorozását folyamatosan végezzük.
Két fokozottan védett barlangnál vízbetörésssel kapcsolatos kárelhárítási és megelőzési felmérést
és intézkedést végeztünk (Nézsai-víznyelőbarlang, Anna-barlang).
Elkészült az Esztáz-kői-barlang biztonságos bemutathatóságát szolgáló járórács és védőkorlát,
elvégeztettük a barlang cseppkőfelületeinek mosatását, ami a rámosódott agyagos bevonat
eltávolítását szolgálta. A barlang rövidtúráját kedvezményes áron tudjuk ezek után kínálni.
A Bükk-fennsíkon újabb jelentős szakaszt tárt fel egy több barlangkutató egyesület tagjaiból álló
közösség, így újabb jelentős mélységű barlang vált ismertté a hegységben.
A Szent István-barlang havaria-mentesítésére tervezett pályázatnál a tervezési szakasz lezárult.
Június 13-án a megtartottuk az Antal táró és Nagy-bánya természeti állapotának rehabilitációját
célzó KEOP projekt záró rendezvényét, a projekt pénzügyi zárása októberben várható.
Júliusban elkészültek és benyújtásra kerültek a nógrádi földtani alapszelvények és feltárások
állapotának helyreállítását, a fokozottan védett barlangok természeti állapotának helyreállítását,
valamint a kunhalmok és földvárak rehabilitációját célzó KEOP pályázatok részletes
megvalósíthatósági tanulmányai. A témában több sajtónyilatkozatot is tettünk.
A Csörsz-árok kutatásaink eredményeit elismerve kapcsolatba lépett igazgatóságunkkal a
Csörsz-árok rendszer kutatásainak 99 éves doyenje, Dr. Patay Pál régész.
A kaptárkövek kezelési tervei (40 db) elkészültek. Júliusban, a cserépfalui új Hór-völgyi
Látogatóparkban megbeszélést tartottunk a VM NPTFO és DINPI munkatársaival a védetté
nyilvánítási eljárás megindításának szakmai részleteiről. A védetté nyilvánítást megindító
megkeresések összeállítása folyamatban van.
Folytattuk a földtani alapszelvények természeti emlékként védetté nyilvánításához szükséges
megalapozó dokumentációk készítését. A minisztériummal történt egyeztetést átvezettük a 10
kezelési terven. 2 kezelési tervet véglegesítettünk, melyeket egyeztetésre a minisztériumnak
megküldtünk.
Folyamatosan végezzük a települési rendezési tervek, megyei területrendezési tervek
véleményezését, adatszolgáltatást végzünk a tervezéshez. Az Országos Területrendezési Terv
módosítása kapcsán írásos véleményt adtunk.
Folyamatosan végezzük a belföldi jogsegély-szolgáltatást a Felügyelőségek részére vízjogi,
környezetvédelmi, kutatási, behajtási, útépítési, energetikai, bányászati ügyekben. Eddig kiadott
jogsegély-szolgáltatásaink (természetvédelmi véleményeink) száma meghaladja a százat.
Végezzük a vagyonkezelői hozzájárulással látogatható barlangok túraengedélyeinek kiadását, a
felügyelőségi megkeresés alapján a kutatási engedélykérelmek véleményezését.
Kezelési tervek, védetté nyilvánítás, Natura 2000 feladatok
A „Bükk-hegység és peremterületei”, illetve a „Bükk-fennsík és a Lök-völgy” Natura 2000
területek részét képező erdőterületeken történt nagy kiterjedésű fakivágásokkal kapcsolatos
4064-12-ENVI EU Pilot eljárás során az érintett hatóságokkal (Észak-magyarországi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ill. a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei- valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága) folyamatosan
együttműködve az erdőterv felülvizsgálatához a szükséges adatokat megadtuk az erdészeti
hatóság részére.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási
terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
43/2012. (V. 23.) VM rendeletben foglaltakra Igazgatóságunk megküldte a Vidékfejlesztési
Minisztériumba, a Szakmai Bizottság számára a Középső-Ipoly-völgy (HUBN20062) különleges
természetmegőrzési területre készülő Natura 2000 fenntartási tervének előrehaladási jelentését.
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Ugyanezen pályázathoz kapcsolódva 2013.augusztus 5-én a Középső-Ipoly-völgy
(HUBN20062) különleges természetmegőrzési területen, Őrhalomban terepi bejárást tartottunk
az érintettek bevonásával (gazdálkodók, hatóságok, érdekvédelmi szervezetek, civil- és
érdekvédelmi szervezetek).
Az AKG hatásindikátorok felvételezése és a kijelölt mintaterületek esetében a 2009-től
rendelkezésre álló adatok átadása témacímen megállapodás született a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal és igazgatóságunk között.
Elkészítettük a Heves megyei Mónosbél község határában lévő „Mónosbéli almáskert” helyi
jelentőségű védett terület kezelési tervét.
A Bükki Nemzeti park zónabeosztásának jóváhagyását követően egyeztettünk az állami
erdőgazdálkodókkal az övezeti beosztás feladatairól és várható hatásairól a gazdálkodókra nézve.
Az érintett erdőgazdálkodók a teljes tervezett területen az „A” zóna kihirdetését ellenzik, azt
jórészt az erdőrezervátum magterületen tudják elképzelni.
Természetvédelmi kutatás, monitoring
Monitoring:
Folyamatosan végeztük a fokozottan védett madárfajok revírjeinek ellenőrzését. Az általunk
ismert 6 rétisas revírben összesen 6 fióka repült ki. A kerecsensólyom 45 imert revírjében összesn
26 helyen volt költés ebből mindössze 8 sikeres, melyből 21 fióka repült ki. A parlagi sas költési
eredmények 48 ismert revírből 30 sikeres költés volt, és 41 fióka repült ki. Békászó sas esetében 11
ismert revírből bizonyítottan 6 fióka repült ki. Kígyászölyv 11 ismert revírjéből 9 helyen repült ki
fióka. A kék vércsék, szalakóták és fehérgólyák költési sikere ebben az évben is jónak volt
mondható. Folyamatosan végeztünk gyurgyalag és partifecske állományfelméréseket. A
csapadékos tavasznak köszönhetően nagy számban költött haris működési területünkön, több mint
150 territóriumot sikerült felmérnünk. Ezek közül többnél a kaszálás időbeni korlátozását
kezeményeztük.
Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer
A 2013. évi monitorozó tervben szereplő, augusztus 31-ig elvégzett feladatok:
Élőhelytérképezés: O5x5_001 Abasár kvadrát 70 %, O5x5_008 Bükk-fennsík kvadrát 70 %.
Védett és veszélyeztetett növényfajok monitorozása: Allium victorialis 100 %, Armeria elongata
100 %, Echium russicum 100%, Ferula sadleriana 100 %, Gladiolus palustris 100 %, Minuartia
frutescens 100 %, Sesleria varia 100 %, Telekia speciosa 100 %, Thlaspi jankae 100 %,
gombafajok monitorozása 50 %. Invázív növényfajok monitorozása az élőhelytérképezési
kvadrátokban: 70 % (Amorpha fruticosa, Ailanthus altissima, Reynoutria x bohemica, Solidago
canadensis, S. gigantea). Védett és veszélyeztetett állatfajok monitorozása: Országos
Ürgemonitorozó Akció 100 %, pannon gyík monitorozás 80 %, egyenesszárnyú közösségek
monitorozása 70 %, . Növénytársulások monitorozása: gyepes társulások 100 % (ArtemisioFestucetum, Achilleo-Festucetum, Polygalo-Brachypodietum, Festuco ovinae-Nardetum), fás
társulások 100 % (Melittio-Fagetum, Aconito-Fagetum, Phyllitidi-Aceretum).
Natura 2000 monitorozás
A 2013. évi monitorozó tervben szereplő, augusztus 31-ig elvégzett feladatok:
Élőhelytérképezés: HUBN20018 Upponyi-szoros 80 %. Közösségi jelentőségű gyepes
élőhelytípusok felmérése: 70 %. Közösségi jelentőségű erdős élőhelytípusok felmérése: 70 %.
Közösségi jelentőségű növényfajok monitorozása: Cirsium brachycephalum 100 %, Galanthus
nivalis 100 %, Lindernia procumbens 100 %, Thlaspi jankae 100 % , Echium russicum 100 %,
Pulsatilla grandis 100 %. Közösségi jelentőségű állatfajok monitorozása: közösségi jelentőségű
lepkefajok monitorozása 80 %, közösségi jelentőségű bogárfajok monitorozása 90 %.
A csak a Bükkben előforduló Gebhardt-vakfutrinka (Duvalius gebhartii) esetén megkezdődött az
érintett barlangok szisztematikus felmérése.
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A monitorozásban érintett Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) esetében külső kutató megbízásával a
konzervációgenetikai vizsgálatok megkezdődött, a minták begyűjtése megtörtént, valamint a
Szlovák Állami Természetvédelemmel (SOP-SR) együttműködve a faj „locus classicus”-án, a
Nyitra melletti Zobor-hegyen közös terepbejárást és mintagyűjtést végeztünk.
A Bükki Nemzeti Park törzsterületén előforduló farkas (Canis lupus) monitoring folyamatos. A
faj folyamatos jelenléte továbbra is igazolt, a legalább négy-öt egyedből álló falka aktivitási
területe a Központi-Bükk és a Nyugat-Bükk területére esik, ahol folyamatosan kerülnek elő
zsákmánymaradványok és egyéb nyomok. Néhány hete munkatársunk a Bükkben született
növendék kölyköt észlelt.
Szakértői szinten a Minisztérium munkatársaival közösen elkészült a közösségi lepkefajok
országjelentése.
Természetvédelmi bemutatás, oktatás, nevelés, képzés, turisztikai létesítmények fenntartása
A „BNPI Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóköz-pontjában működő erdei iskola
élménypedagógiai központú fejlesztése” című KEOP-3.3.0/09-11-2011-0005 projektünk
beszerzései egy eszközbeszerzésen kívül lezárultak, az építési munkálatok szeptember hónapban
kezdődnek.
2013. július végén kibővített (feldolgozott gyümölcs és zöldségtermékek, lekvárok, szörpök,
aszalványok, mézek - kivétel akác, aranyvessző, bálványfa és selyemkóró-, feldolgozott tejtermékek
és húskészítmények) pályázati felhívást adtunk közzé a Nemzeti Parki Termék védjegy használati
jogának megszerzésére, a bírálatot 2013. szeptember 13-án tartottuk.
A Vidékfejlesztési Minisztérium megbízására létrehoztuk és működtetjük a
www.nemzetiparkitermek.hu weboldalt, mely teljes, országos áttekintést ad az egyes igazgatóságok
felhívásairól, védjegyes termékeiről, az adott termelőkről, valamint letölthetők a pályázati
csomagok is.
2013. július 10-11-én Rejteki Kutatóházunkban tartottuk a nemzeti parki termék védjegy
koordinátorainak és adminjainak első országos szakmai tanácskozását, ahol a VM szaktárca
munkatársai, valamint az igazgatóságok képviselői vettek részt.
A 2011. évi CXC. törvény értelmében az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra
közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, melyre a középiskolák felől fokozott érdeklődés
tapasztalható. Terveink szerint a jelentkező diákokat önkéntes táborokban fogadjuk (őszi és tavaszi
szünetben egy-egy alkalom, nyári szünetben akár 2-3 turnus). Bentlakásos táborra a felsőtárkányi
erdei iskola (Eger és környéki középiskolák), valamint a Rejteki kutatóház ( Miskolc és környéki
középiskolák) alkalmas. Napközis tábor jelleggel a Salgótarján és környéke iskoláinak Baglyaskővár Látogatóközpont, Gyöngyös és Hatvan körzetének pedig a mátrafüredi tájegységiroda fogadhat
majd diákokat.
Elkészült a Baglyaskő-vár Természetvédelmi Látogatóközpontot bemutató füzet (Bábakalácssorozat 16.)
A harmadik negyedév jelentősebb eseményei:
Június 21. Medvesi Fotómaraton Geoparkos kiállítás megnyitója Ipolytarnócon.
Július 1. Miocén Erdő Muzsikál rendezvényen a Mátrai Művészeti Napok az Ipolytarnóci
Ősmaradványoknál is hallatta dallamát. Az aznapi látogatók száma 845 fő volt.
Július 13. Csillagfényes tanösvény. Éjszakai tanösvénybejárást, szakvezetést tartottunk, majd
vetítettképes előadás után csillagászati távcsöves megfigyelésben volt részük az érdeklődőknek
Résztvevők száma: 35 fő
Július 22-26. Túramanó táborunkban 26 táborozó, 6 -13 éves korú gyerekek vettek részt. A 7.
alkalommal megtartott napközis táborban a gyerekek játékos formában ismerkedtek a madarak,
rovarok világával, képzeletbeli utazást tettek az ősemberek életébe Szilvásváradon, és még az
„ősvilági Pompejien”, Ipolytarnócon is sok élménnyel gazdagodtak.
Július 25. Erőss Zsolt hegymászó emlékére, saját fotóiból nyílt emlékkiállítás megnyitója az
Ősmaradványoknál.
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Július 27. Lápok világnapja. A Lápok Világnapja alkalmából szakvezetés volt a Siroki Nyírjestó Természetvédelmi Területen. Résztvevők száma 13 fő
Augusztus 10. Csillagles. Vetítettképes előadást láttak a résztvevők, melynek apropója az
augusztusi meteorraj (Perzeidák) volt. Távcsöves bemutatást is terveztünk azonban a felhős idő
kevés látogatót tudott kicsalni felsőtárkányi erdei iskolánkba. Résztvevők száma: 11 fő.
Augusztus 24. Denevérek éjszakája. Családi kézműves foglalkozás, előadás a denevérek
életéről, terepi hálózás és detektorozás. Résztvevők száma: 60 fő résztvevő.
Augusztus 11, Ipolytarnóci Ősmaradványok TT. Az Ősvilági termelői piac és kézműves vásáron
a Nógrádi Geopark termelőinek portékáiból rendeztek piacot - 457 látogatónk volt.
Augusztus 27. Ipolytarnóci Ősmaradványok TT. Az év madara, a gyurgyalag kiállítás
megnyitója a fotóművészek közreműködésével. Összes látogatószám 107 fő volt.
Természetvédelmi területkezelési és birtokügyi feladatok ellátása
A Dél-Hevesi és Dél-Borsodi Tájegységeinkben folytatódtak az aktuális szántóföldi és
gyepkezelési munkák. A dél-hevesi és a mezőnagymihályi gyepterületeinkről lekaszált réti széna
nagyobb részt a Hamvajárásban található szürkemarha állományunk, valamint a közeljövőben
tulajdonunkba kerülő Furioso Northstar állomány takarmányigényét elégíti ki. A fennmaradó
mennyiséget helyi gazdálkodók részére folyamatosan értékesítjük.
A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben a korábbi évekhez hasonlóan a helyi rászoruló
gazdálkodókat lábon értékesítés formájában juttatunk szálastakarmányhoz.
A sarudi gazdálkodási tömbben megtörtént az őszi vetésű növények és a zab betakarítása.
Őszi búza szemtermésből 402 tonna, őszi káposztarepce magból 12,3 tonna került értékesítésre. A
zab termésmennyisége közel 200 mázsa, melynek értékesítése folyamatban van.
Az időjárás nyújtotta lehetőségek figyelembe vételével folyamatosan zajlik az őszi szántóföldi
munkálatok megtervezése, valamint a szükséges vetőmagok, műtrágyák, vegyszerek beszerzése.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2013. május 24-én meghirdetett 94 db haszonbérleti
pályázati egységére 345 db regisztráció történt. Ennek során kiderült, hogy a meghirdetett
blokkokba bekerültek olyan földrészletek, amelyekre 2017. augusztus 31-ig haszonbérleti
szerződésünk van, így 3 blokk pályázati kiírását visszavontuk. Így 91 birtoktest 8.371 ha-on lett
meghirdetésve. A felvett pályázati csomagok közül 316 db. került leadásra. A pályázatok bontása
megtörtént, a bírálatok döntő többsége befejeződött. A 100 ha feletti birtoktestekre pályázókat (11
birtoktest, 2.135,05 ha) nyilatkoztattuk, hogy a birtoktestre vonatkozóan több nyertes pályázó
hirdetését elfogadják vagy sem, így a bírálati határidőt 15 nappal meg kellett hosszabbítanunk. Az
eredményhirdetés várhatóan 2013. szeptember 30-ig megtörténik.
A haszonbérleti pályázatok II. ütemében 133 pályázati egységet hirdettünk meg, melyek közül
10 pályázati egységet visszavontunk tulajdonosi joggyakorló státusz miatt. Ezen pályázati
egységekre 2013. augusztus 31-ig 47 db regisztráció történt, 2013. 09. 11.-én a regisztrációk száma
210 db.
Többször átdolgoztuk az MNV Zrt-vel kötendő szerződés mellékletét. Az MNV Zrt-vel
korábban megkötött, de időközben az NFA – hoz került földrészletek nem kerültek bele az MNV
Zrt-vel kötendő szerződés tervezetébe, ezekre kezdeményezni kell az NFA-val megkötött szerződés
módosítását. A szerződést a kezelői jog bejegyeztetése érdekében az érintett 14 földhivatal felé
megküldtük. A TIR-be feltöltöttük a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel megkötött vagyonkezelői
szerződés által érintett földrészleteket.
A lejárt haszonbérleti szerződések esetén folyamatosan bejelentkezünk földhasználóként, az
osztatlan közös tulajdonban levő földrészletek esetében is. Többletköltséget jelent, hogy
földhasználati lapokat és mellékleteket kell kérnünk, valamint a geodézia munkarészek készítéséhez
térképeket kell vásárolnunk és vizsgálati díjat is kell fizetnünk.
A Szomolyai Kaptárkövek TT területének megvásárlása után a terület leválasztása és az
osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében a változási vázrajz záradékolásra került az
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illetékes földhivatalnál. A közös tulajdon megszűntetési megállapodást az érintett hat személy közül
öt személlyel sikerült aláíratni, a hatodik gondolkodik beleegyezésének megadásáról.
A VSZT hatálya alá tartozó védett és védelemre tervezett természeti területnek minősülő
földrészletek kisajátítás vagy kisajátítást pótló adásvétel útján történő, valamint a védettségi szint
helyreállítása kapcsán kártalanításra jogosult személyek kártalanításának biztosítására 34.000.000
Ft-ot kaptunk, mely várhatóan a negyedik negyedévben fog igazgatóságunkhoz átutalásra kerülni.
Kártalanításra jogosító határozatok alapján a tiszadobi 0430/3 és 0510 hrsz-ú ingatlanrészekre
kötöttünk adásvételi szerződéseket 0.8 ha területre 229 eFt összegben. Elővásárlási jogunkkal
éltünk a Hevesi Füves Puszták TK területéhez tartozó sarudi 0352/3 hrsz-ú ingatlanban 1 ha
területtel 500 eFt értékben, valamint a Karancs Medves TK területéhez tartozó bárnai 052/26 hrsz-ú
ingatlanban 1.1 ha területtel, 100.000 Ft összegben.
A rejteki kutatóház telekalakításához készített geodéziai munkarészek jelenleg záradékolás
alatt vannak a miskolci földhivatalnál.
A vagyonkezelésünkben lévő gyöngyösi Sár-hegy elnevezésű 40/B üzemtervezési jelű terület
határának kitűzése megtörtént, ahol elbirtoklásra utaló állapotot is találtunk. Az elbirtoklás
megakadályozására a szükséges lépések folyamatban vannak.
Informatika
TIR szerverek üzemeltetése, felhasználók adminisztrálása, frissítés.
INSPIRE oktatás.
Haszonbérleti pályázatok térképmellékleteinek elkészítése.
A NATO területhasználati katonai térképezési feladat részét képező, a polgári használatot
támogató környezeti sérülékenységi térképet kiegészítettük a turisztikai látogatási
szabályokkal.
Fájl szerver cseréje HU-SKforrásból.
Naptár szerver üzembe helyezése az Igazgatóság web szerverén.
Notebookok, desktopok bérlése. A Magyar Államkincstár 2013. augusztus 13.-i
tájékoztatása szerint az informatikai eszközök beszerzési tilalmának feloldására vonatkozó
ismételt kérelmünket a Miniszterelnökséget vezető államtitkár ismét elutasította. Ezért az
előző negyedévben bérbe vett használt gépeket továbbra is béreljük, illetve – ha a régi, 5-10
éves gépeink az eddigi ütemben mennek tönkre továbbra is – további gépek bérlésére
kényszerülhetünk, melyek jelentősen emelik üzemeltetési kiadásainkat.
Folyamatban van az online pénztárgépek beszerzése. A NAV regisztráció határidőben
megtörtént, az árajánlatokat már bekértük, az ajánlatok alapján kiválasztottuk a beszerzendő
készülékeket. Jelenleg a Minisztérium Projektkoordinációs Irodájának, majd a Magyar
Államkincstárnak az engedélyére várunk a tényleges megrendeléssel. Remélhetőleg az
engedélyt időben megkapjuk, és nem kell a NAV felé bírságot fizetnünk.
A földhaszonbérleti pályázatok időben történő lebonyolítása az IT beszerzési tilalom
feloldási kérelmének elutasítása miatt veszélybe került, hiszen a rendelkezésre álló
nyomtatóinkkal a pályázati dokumentációk kinyomtatása (több mint 30.000 oldal) lehetetlen
lett volna, ezért egy multifunkciós nyomtatót béreltünk az első negyedévben tönkrement,
második negyedévben a márkaszerviz által javíthatatlannak minősített, az élettartamát
120%-osan kiszolgált multifunkciós nyomtatónk helyett.

2. A vezetés, irányítás feladatai
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vezetésének, irányításának legfontosabb feladata a
harmadik negyedévben az éves tervekben foglaltak bonyolításának megszervezése és ellenőrzése.
Rendszeres feladat az éves/havi/heti/napi szakmai feladatleosztás és ellenőrzés, valamint az
alkalmanként jelentkező feladatok elvégzésének koordinációja és ellenőrzése. Kiemelt feladatunk
volt a több körben történő földhaszonbérleti kiírások lebonyolítása, valamint a NP övezeti
besorolásának elkészítése, illetve a Nemzeti Parki termékek körének bővítése.
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Természetvédelmi kezelési és közönségkapcsolati tevékenységek
Élőhely-védelmi, élőhely-rekonstrukciós, fajmegőrzési, élettelen természeti érték védelmi,
kutatási, monitorozási, környezeti nevelési, ökoturisztikai, közönségszolgálati tevékenységek
tervezése és koordinációja, természetvédelmi célú pályázatok (élőhely-védelem és rekonstrukció,
fajmegőrzési programok, élettelen természeti értékek védelme, természetvédelmi kutatások,
természetismereti nevelés, ökoturisztika - KEOP, LIFE+, ETE-HUSK) természetvédelmi
koordinációja. Kiemelt feladat volt a Nemzeti Parki Termékek körének kiválasztása és a BNP
övezeti besorolásának előkészítése.
Jogi tevékenység
A jogi szakterületi vezetés főbb feladata az alábbi főbb tevékenységek koordinálása és végzése volt:
A Rendészeti törvényhez (2012. évi CXX. törvény) kapcsolódó első gyakorlati tapasztalatok
összegzése.
Felkészültünk az új Büntető Törvénykönyv gyakorlati alkalmazására (pl. falopás értékhatártól
függetlenül bűncselekmény).
Helyszíni bírságok ügyintézése (1 db).
Egri Érsekkertben 2011 decemberében történt denevérpusztítás miatt indult büntetőeljárásban az
iratbetekintést követően észrevételeinket ismételt panasz formájában nyújtottuk be az
ügyészségre.
A Nógrád Megyei Főügyészség ismételten megszüntette az eljárást egy ügyben, amelyben lopás
és természetkárosítás miatt tettünk feljelentést. Korábban már egyszer panaszt nyújtottunk be a
Pásztói Járási Ügyészség megszüntető határozata ellen, amelynek akkor a Nógrád Megyei
Főügyészség helyt adott. Az elkövető a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet részét képező, részben
a Magyar Állam tulajdonában és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő
mátraszőlősi ingatlanokon 300.000 forint értékben lopott fát. A megszüntető határozat ellen
ismételten panaszt nyújtottunk be. Az ismételt panaszunkat is elutasították, az eddigiekhez
hasonló indokolással. Eljárást kezdeményeztünk az erdészeti hatóságnál jogellenes fakitermelés
miatt. Az erdészeti hatóság elsőfokon 552.000 Ft összegű erdővédelmi bírságot szabott ki az
ügyben.
Csobaj település határában lévő homokbányában gyurgyalag költőtelepet kitermelés során
legalább részben elpusztítottak. Az ügyben a szükséges eljárásokat a Bányakapitányságnál és a
Rendőrségnél kezdeményeztük.
Egy vízgazdálkodási társulat fizetési meghagyást nyújtott be ellenünk 579.000 Ft értékben,
ellentmondást nyújtottunk be ellene.
Pénzügyi tevékenység
A tervezett, integrált GriffSzoft rendszerre történő áttérés folyamatban van. A feladat megoldása
nem zökkenőmentes a Forrás SQL program bonyolult kezelhetősége és az I. féléves adatok
folyamatos átadása miatt, és jelentősen megnehezíti a napi munkavégzéshez kapcsolódó
feladatokat. Számos probléma merül fel a program használata során, melyeket a Griffsoft
munkatársai nem minden esetben tudnak kijavítani. A mai nap sem működik minden modul,
ezért jelentős elmaradás van a féléves beszámoló elkészítése óta (tárgyi és kisértékű eszközök
nyilvántartása, főkönyvi feladás, Áfa bevallás). Az áttérést megnehezíti számítástechnikai
rendszerünk elavulása és a számítógépek folyamatos meghibásodása.
Európai Uniós pályázataink pénzügyi feladatainak ellátása, ezek nyilvántartása, elszámolása.
2013–ban eddig működésre 633.654,- Ft-ot, felhalmozásra 276.350- Ft–ot vettünk át. Az átvett
pénzeszközök KEOP, MVH, LIFE programban megvalósuló pályázati kiadásokra és közmunka
pályázatokhoz kapcsolódnak. Itt mutattuk ki a VM - től maradvány terhére átvett feladatokat és
azokhoz kapcsolódó bevételeket 13.344,- Ft értékben,
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Intézményi működési bevételeinket 296 216,- eFt – ra teljesítettük 2013. augusztus 31 – ig.
Ebből a meghirdetett földbérlethez kapcsolódó és befizetett pályázati regisztrációs díj 9 327,eFt, a bérleti díjbevételek összege 187.641,- eFt.
Aktualizáltuk 2013 évi szabályzatainkat.
2013 évre tervezett felújítások, pályázatokhoz kapcsolódó és intézményi hatáskörű beruházások
engedélyeztetése, bonyolítása és beszerzése.
Természetvédelmi területkezelési és birtokügyi feladatok ellátása
A területkezelési feladatok mellett a Területkezelési Osztály koordinációjában történik a
haszonbérleti pályázatok kiírásának bonyolítása. Megkezdtük a 2012-ben aláírt haszonbérleti
szerződésben vállalt kötelezettségek ellenőrzését. Jelenleg az adminisztratív ellenőrzés van
folyamatban, a helyszíni ellenőrzések várható ideje szeptember- október.
Őrszolgálati tevékenység
Az őrszolgálat vezetésének jelentős feladata volt az őrszolgálat hatósági, természetvédelmi
kezelői természetvédelmi vagyongazdálkodásban és oktatási-nevelési feladatokban való éves
részvételének szervezése, az éves feladatok összehangolása. A szolgálati igazolványok és jelvények
átadása megtörtént a természetvédelmi őrök számára, így a hatósági feladatellátás ismét
elvégezhetővé vált.

3. Végrehajtott szervezési, átszervezési feladatok
A 3. negyedévben átszervezési feladataink nem jelentkeztek.

4. A szakmai irányítás fő feladatainak értékelése
Természetvédelmi kezelési és közönségkapcsolati tevékenységek
A szakterületi vezetés feladatellátása megfelelően magas színvonalú volt.
Jogi tevékenység
A jogi szakterületet illetően a kitűzött feladatokat időarányosan végrehajtottuk.
Pénzügyi tevékenység
Az időszakra tervezett felújítási és beruházási feladatokat teljesítettük.
Természetvédelmi területkezelési és birtokügyi feladatok ellátása
A vezetés feladatellátása megfelelő színvonalú volt.
Őrszolgálati tevékenység
Az őrszolgálat vezetésének feladatellátása megfelelő színvonalú volt.

5. A gazdálkodás eredményessége
2013. június 15 – ig az átvett pénzeszközök összege: 910.004,- eFt, az alábbi megoszlásban:
MVH terület ellenőrzéshez kötődő támogatás: 50,- eFt,
MVH anyajuh támogatás 49,- eFt,
MME kékvércse támogatás 1.513,- eFt,
Interreg HU-SK pályázat támogatása NFÜ – től előleg 76.611,- eFt,
Interreg HU-SK támogatási előleg devizában 160.835 EUR, Forintban 47.236,- eFt,
KEOP pályázatok: 549 944,- eFt,
Közmunka program finanszírozása: 105.318,- eFt,
MVH támogatás: 95.170,- eFt,
8

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szervezeti egységei 2013. 06.15. - 08.31. közötti
tevékenységeinek értékelése
MME – től parlagi sas LIFE+ – ra 6.410,- eFt,
VM – től kékvércse LIFE+ program támogatására 3.294,- eFt,
VM - től Dél – Borsodi tájegységben gátépítésre 10.000,- eFt,
Kerecsen LIFE+ támogatás 14.026,- eFt,
Svájci alap támogatás 63 eFt
Egri Kistérség Többcélú Társulás 320 eFt
Eddig elért intézményi bevételeink összege 296 216,- eFt, időarányos tervünk: 228 467,- eFt.
Az időarányosan bevételeinket túlteljesíttettük az éves földbérleti díjak és a két körben meghirdetett
földbérleti pályázatok regisztrációs díjak beérkezésével.
2013 évre tervezett felújítások, beruházások bonyolítása:
Eger, Sánc u. u. pályázati iroda felújítás (kábelcsatornázás, kábelezés –internet telefon)
Biztonságtechnikai mérések az Igazgatóság ingatlanain (villamos fogyasztói
berendezések áramütés elleni védelmének vizsgálata, erősáramú berendezések
tűzvédelmi
felülvizsgálata,
villámvédelmi
berendezések
szabványossági
felülvizsgálata, kéziszerszámok áramütés elleni védelmének ellenőrzése)
GPRS kommunikátor felszerelés tűzjelzés figyeléshez (kötelező előírás a tűzvédelmi
jogszabály változás miatt) Ipolytarnóc Ősmaradványok TT, Felsőtárkány Nyugati kapu
Látogató és Oktatóközpont.
Mátrafüredi iroda (4 db cserépkályha javítás, átrakás, kéményjavítás) szerződéskötés.
Mátrafüredi iroda épület külső világításának kiépítése, bővítése.
KEOP pályázatokhoz kapcsolódó kiviteli tervek készíttetése, tervek ellenőrzése:
Felsőtárkány, erdei iskola; Eger, gépszín; Garáb, gépszín; Szentistván, állattartó
létesítmények.
Rejteki Oktatóközpont és kutatószállás energetikai célú felújításához kapcsolódó
engedélyes terv készíttetése.
5 db tehergépjármű beszerzése, ebből 2 db személygépkocsi lecserélése.
A kiállítóhelyek, szálláshelyek és látogatóközpontok üzemeltetését az Országos
Közfoglalkoztatási Program segítségével láttuk el.

6. A humán tevékenység, személyzeti munka, képzés, továbbképzés, a vezetői és
beosztotti állomány megítélése
Jóváhagyott létszámunk 83 fő. Engedélyezett létszámtól való eltérés jelentkezik a 155 fő
foglalkoztatott közmunkások (március 1-től augusztus 31-ig történő időszakban) létszáma, a
csökkent munkaképességű dolgozók foglalkoztatása - 6 fő - (ezért nem kell rehabilitációs járulékot
fizetnünk), valamint 13 fő (ebből 2 fő részmunkaidős) pályázati forrás terhére történő alkalmazások
miatt.
A képzettségi szint megfelelő. 69 fő felsőfokú végzettséggel, 46 fő nyelvvizsgával
rendelkezik. Jelenleg 6 fő vesz részt felsőfokú továbbképzésben.
Értékelés: fentiek alapján az állomány megfelelő módon képzett, feladatellátására alkalmas,
továbbképzése (belső, külső) folyamatos. A vállalt kötelezettségeink teljesítéséhez ugyanakkor nem
elegendő az engedélyezett 83 fő. Ennek módosítására (többlet létszám alkalmazására)
engedélyezési kérelmet nyújtottunk be még az év elején, melyre a mai napig nem érkezett válasz.
Igazgatóságunknál aktualizálásra kerültek az új SzMSz – nek megfelelő munkaköri leírások.
Bevezetésre került a második félévben a TÉR rendszer.

7. Az ellenőrzés feladatai
Az év közbeni belső ellenőrzés megállapításaira folyamatosan intézkedési tervet készítettek a
felelősök.
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A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szervezeti egységei 2013. 06.15. - 08.31. közötti
tevékenységeinek értékelése

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.
Értékelés: államigazgatási kapcsolatrendszerünk megfelelő módon működik, partner- és
társszerveinkkel az együttműködés gördülékeny, együttműködési megállapodásokon alapul.
Társadalmi kapcsolatrendszer
A BNPI társadalmi kapcsolatrendszere kiterjedt, önkormányzatokkal, civil szakmai
szervezetekkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. 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. Igazgatóságunk meghívottként részt vesz a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Értéktár
bizottságban, ahol az igazgatóság működési területén ismert egyedi tájértékek, a nemzeti park
ősrégészeti jelentőséggel bíró barlangjai, kiemelt felszíni és felszín alatti értékekei, a kunhalmok és
földvárak megyei értékleltárba jelölésével kapcsolatban tesz javaslatot.
Értékelés: társadalmi kapcsolatrendszerünk megfelelő módon működik, a civil szervezetekkel
az együttműködés gördülékeny, együttműködési megállapodásokon alapul.

9. A következő negyedévre javasolt fő célkitűzések
Bükki Nemzeti Park kezelési tervének és zónabeosztásának kihirdetése
A Szlovák Köztársaság Állami Természetvédelmi Hivatalával (ŠOP SR) a kapcsolat folytatása.
A védelemre tervezett 40 kaptárkő lelőhely és 10 földtani alapszelvény természeti emlékként
történő védetté nyilvánítási eljárások megindítása, a védett területeken lévő objektumok
eljárásának lezárása.
TIR szerverek cseréje
2013. július 1 – től bevezetett KGR egységes informatikai rendszer naprakész alkalmazása
NFA – val kötött szerződés aktualizálása a tényleges földrészletekre vonatkozóan.

10. Kérelmek, javaslatok. A szervezeti egység összegzett megítélése.
Kérelmek, javaslatok
Közmunka program éves kiterjesztése (működtetési bizonytalanságok).
Többlet létszám engedélyezése (állattartó létesítmények, bemutatóhelyek üzemeltetése).
Informatikai eszközbeszerzések engedélyezése.
Szervezeti egység összegzett megítélése
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a 2013-as év időszakra eső feladatait összességében és
szervezeti egységei szintjén is jól szervezetten, megfelelő színvonalon látta el.
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