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A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szervezeti egységei 2012. 01. 01. - 12. 31. közötti
tevékenységeinek értékelése

1. 2013. március 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
Forrás: elemi költségvetés, KEOP, közmunkaprogram
Folytatódott a bükki, mátrai és hollókői rétek, fáslegelők rehabilitációja, az első évre tervezett
munkálatokat (fakitermelés, cserjeirtás, sarjleverés, kaszálások) és a második télre tervezett
fakitermelést-cserjeirtást befejeztük. A fa elszállítása a rendkívül csapadékos időjárás miatt
későbbre tolódott, miként a régi gyümölcsfajták kiültetése is.
Három olyan ősi gyümölcsöskertben végzünk rehabilitációs munkákat, amelyek régi
gyümölcsfajtákat őriznek.
Jelentős természeti káresemények, természeti értékekben okozott kár
2013. első negyedévében káresemény nem történt.
Területi védettségtől független fajmegőrzési beavatkozások
Forrás: elemi költségvetés, LIFE+, KEOP
 A kerecsensólyom védelme Észak-kelet Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és
Szlovákiában LIFE+ pályázat: vezetékszigetelési munkák garanciális hibajavítása, két öreg hím
madár jeladóval történő ellátása szélkerekek hatásainak vizsgálatához, éves szakmai és pénzügyi
ütemezésének elkészítése.
 "Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban"
(SH/4/13) pályázat: az élőhelykezelésekkel érintett ingatlantulajdonosokkal, kezelőkkel az
együttműködési megállapodások előkészítése, eszközbeszerzések előkészítés, a 2012-ben
gyűjtött digitalizált denevér-hanganyagok elemzése.
 A Tarna vízgyűjtő területén folyó két nagy vízkár-elhárítási projekt kivitelezéséhez
természetvédelmi javaslatokat adtunk. Március 15.-ével befejeződtek a vegetáció eltávolítási
munkálatok a Tarna-patakon Aldebrő, Tófalu (ÉMOP-2011-3.2.1/D) és Kápolna községben”
(ÉMOP 3.2.1/D–11-2011-0025). Megállapítható, hogy a kivitelezési javaslatainknak és a területi
faegyed-kijelölésünknek megfelelően végezték el munkálatokat. A Tarna mellékvizén a „Bene
pataki mederszakasz lokális vízkár-elhárítási fejlesztése” (ÉMOP-3.2.1-/D-11-2011-0050
sorszámú pályázat) munkaterület átadása megtörtént. Az érvényes vízjogi engedélyben foglalt
általános javaslatainkat egy előzetes egyeztetésen specifikáltuk, a hal-, kétéltű-, emlős (hód,
vidra) védelmi elképzeléseink függvényében, a munkálatok időbeli és térbeli korlátozásának
minimalizálása mellett.
 A parlagi sas-védelme Magyarországon LIFE+ projekt: március hónapban elkezdődött a
fészkelő párok revírjeinek ellenőrzése, számbavétele. Az ismer 45 territóriumból 1 helyen eltűnt
a pár, illetve 1 helyen tavaly óta nem talál párt egy hegyvidéki territóriumban költő madár.
Mérgezések felkutatása során új eset nem került detektálásra. A tevékenységet négy NATURA
2000 KMT területén (Bükk-hegység és peremterületei, Mátra, Hevesi Sík, Borsodi Mezőség)
végezzük.
 Sérült madarak beszállítása a Miskolci Vadasparkba 5 esetben történt. Baglyaskő-vár területén
sérült és rendőrségi eljárás során lefoglalt madarakat (egerészölyv, tengelic, zöldike, csíz)
gondozunk.
 A téli időjárás ellenére korán visszaérkezett fehérgólyák folyamatos megfigyelése zajlik, az
ÉMÁSZ-al közösen folynak a gólyafészek-tartó kihelyezések.
 Fokozottan védett madárfajok fészkelő helyein erdészeti munkák korlátozását kezdeményeztük
az illetékes KTVF-nél, és tájékoztattuk az erdészeti hatóságokat. A korlátozások elrendeléséhez
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megküldött adatokat, információkat az Országok Környezetvédelmi Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség határozatának megfelelően átdolgoztuk.
Földtani természetvédelem
 Források közhiteles nyilvántartása: 5 db forrás felmérése.
 A recski Antal-táró rehabilitációjának kivitelezési munkálatai január, február és március
hónapban is folytak. Február közepe óta a vágatban élő denevérek visszatérését fokozott
figyelemmel kísértük, beavatkozásra nem volt szükség. A kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel
rendszeres egyeztetést, koordinációs értekezleteket tartottunk. A táró földtani felvételezését a
Miskolci Egyetem, az ELTE és a minisztérium szakértői elvégezték. Március végén a kivitelező
a munkákat készre jelentette.
 A KEOP „Élettelen természeti értékek megőrzése” konstrukcióban beadott Soltész-kerti barlang
előzetes vizsgálati dokumentációjával kapcsolatban egyeztettünk a hatósággal, a tervezővel
elkészíttettük a szükséges kiegészítéséket. A tervezővel egyeztettük a további szükséges tervek
készültségi állapotát, javaslatokat tettünk a munka gyorsítás érdekében. A környezetvédelmi
engedély március hónapban jogerőssé vált. A vízjogi engedélyezésre vonatkozó kérelem és a
barlangbelsőben tervezett munkálatokra vonatkozó kérelem szintén beadásra került. A Kiskőháti-zsombolyban és a Szent István-barlangban tervezett munkálatokra érvényes
engedélyekkel rendelkezünk. A beadott III. számú barlangi projektben tervezett munkálatokra a
tervdokumentáció elkészült, és engedélyezésre be lett nyújtva.
 Elkészült a mátrai régi érckutató tárók, Etelka külfejtés, Salgótarján – Nyárjas-pusztai
homokbánya földtani értékeinek megőrzésére irányuló, valamint a kunhalmok, földvárak
rehabilitációját célzó KEOP pályázatok részletes megvalósíthatósági tanulmánya.
 Az újonnan felfedezett felsőtárkányi földvárat bemutattuk a kulturális örökségvédelmi
szakértőknek, többször is közös helyszínelést tartottunk.
 A kaptárkövek kezelési tervein átvezettük a minisztérium első átnézetében javasolt
módosításokat és véglegesítettünk több fejezetet a 43 db kezelési tervben.
 10 db mesterséges üreg védetté nyilvánítását megalapozó dokumentációját több körben
egyeztettük a minisztérium szakembereivel.
 Február végén kulturális örökségvédelmi konferencián vettünk részt, ahol többek között szó volt
a Herman Ottó Múzeummal együttműködésben kutatott földvárakról.
Kezelési tervek, védetté nyilvánítás, Natura 2000 feladatok
 Elkészült a Bükki Nemzeti Park kezelési terv jogszabályban megjelenő része, a megalapozó
dokumentáció és a részletes kezelési terv.
 Folytattuk a Tarnaleleszi-körzet üzemtervezéséhez a részlet szintű erdőállomány felmérést és
térképezést elsődlegesen védett és NATURA 2000 területeken.
 Közreműködtünk a mónosbéli Almáskert helyi védett terület kialakításában. Hazánkban ez lesz
az első olyan védett terület, amely régi gyümölcsfajták megőrzése céljából hoztak létre.
 Az élőhely-védelmi irányelv 17. cikke szerinti jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges igazgatósági adatokat (adatbekérő lapok és térképek) elkészítettük az igazgatóságunk
működési területén található közösségi jelentőségű bogár- és lepkefajokra (össz. 23 faj), ürgére,
valamint 26 közösségi jelentőségű élőhely-típusra.
 A 18 különleges természet-megőrzési terület fenntartási tervének elkészítésére benyújtott pozitív
elbírálásban részesült támogatási kérelmünk projektterveiben nevesített együttműködő
partnereinkkel megtörtént az előzetes munka- és feladatleosztás.
 „A fenntartható természetvédelem megalapozása magyarországi Natura 2000 területeken”
témacímű (SH/4/8) projekt keretében mind a mátrai fenntartási tervekre vonatkozó előkészítő
munkában, mind pedig a – részben saját vagyonkezelt erdőterületeket is bevonó – kísérleti
mintaterületeket érintő munkacsomag (WP) keretében az ütemtervnek megfelelő
munkafolyamatokat elvégeztük.
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A következő EU-s pénzügyi ciklushoz illeszkedő LIFE integrált projektekre (IP) több komplex
témajavaslatot juttattunk el a VM Természetmegőrzési Főosztálya részére.
Szakmailag felülvizsgáltuk a Bükki Nemzeti Park zónabeosztását, jelenleg az egyes zónákhoz
tartozó szakmai indoklások elkészítése folyik. Ezzel kapcsolatban 2013. január 22-23-án
közreműködtünk a Nyugati Kapu Fogadóközpontban a nemzeti parkok övezeti rendszerének
szakmai értekezletének megszervezésében.
A jelentős védett és Natura terület érintettséggel bíró Jászsági-főcsatorna (Zagyvai-ágának)
vízügyes tervezéséhez, a hatásbecslési eljárás részeként adatszolgáltatással éltünk a KözépTisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság számára az általa előkészített két nyomvonalváltozatra.

Természetvédelmi kutatás, monitoring
Forrás: elemi költségvetés, LIFE+
Monitoring:
 Elkezdtük a rétisas revírek ellenőrzéseit - 6 költés megkezdését észleltük.
 Megkezdtük a kerecsensólyom, a vándorsólyom, az uhu, valamint az uráli bagoly fészkelőhelyek
monitoringját. Vándorsólyomesetében egy új revír került elő, ezzel összesen 9 ismert
territóriumunk van.
 Megkezdtük a parlagi sas revírek ellenőrzését, és a fészkelő párok folyamatos megfigyelését.
 Tovább folytattuk a ragadozó madarak fészkeinek térképezését.
 Elvégeztük a Sasszinkront a nálunk telelő sasok telelő állományának felmérésére. Ennek
eredménye a BNPI működési területén januárban a következő: 41 rétisas, 68 parlagi sas, 2 szirti
sas és 2 fekete sas.
Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer
 2012. évben elvégzett monitoring felmérésekről jelentés és térképek készítése, kinyomtatása 100
% (kivéve mohaközösségek és denevérek monitorozása, hi: 2013.05.31.)
 2013. évi monitorozó terv összeállítása elkészült. Tervezett felmérések: 2 db élőhelytérképezés:
O5x5_001 Abasár kvadrát, O5x5_008 Bükk-fennsík kvadrát. Védett és veszélyeztetett
növényfajok monitorozása: Allium victorialis, Armeria elongata, Cypripedium calceolus, Echium
russicum, Ferula sadleriana, Gladiolus palustris, Lindernia procumbens, Minuartia frutescens,
Sesleria varia, Telekia speciosa, Thlaspi jankae. Invázív növényfajok monitorozása az
élőhelytérképezési kvadrátokban: Amorpha fruticosa, Ailanthus altissima, Reynoutria x
bohemica, Solidago canadensis, S. gigantea. Védett és veszélyeztetett állatfajok monitorozása:
Országos Ürgemonitorozó Akció, pannon gyík monitorozás, pelék monitorozása, denevérek
monitorozása, bagolyköpet gyűjtés. Növénytársulások monitorozása: gyeptársulások (ArtemisioFestucetum, Achilleo-Festucetum, Polygalo-Brachypodietum, Festuco ovinae-Nardetum), fás
társulások (Melittio-Fagetum, Aconito-Fagetum, Phyllitidi-Aceretum).





Natura 2000 monitorozás
Élőhelytérképek digitalizálása: HUBN20007 Kisgyőri Halom-vár-Csincse-völgy-Cseh-völgy
térképezési munkálatai a 2012-es aszályos év miatt részben áthúzódnak. A HUBN20059 Szandai
Várhegy élőhelytérképének készültsége 100%.
2012. évben elvégzett monitoring felmérésekről jelentés és térképek készítése, kinyomtatása 100
%
2013. évi monitorozó terv összeállítása. Élőhelytérképezés: HUBN20018 Upponyi-szoros.
Közösségi jelentőségű gyepes élőhelyek felmérése. Közösségi jelentőségű erdős élőhelyek
felmérése. Közösségi jelentőségű növényfajok monitorozása: Galanthus nivalis, Thlaspi jankae,
Echium russicum, Cirsium brachycephalum, Pulsatilla grandis. Ezen felül tervezzük a Thlaspi
jankae konzervációgenetikai kutatását. Közösségi jelentőségű állatfajok monitorozása: közösségi
jelentőségű lepkefajok monitorozása, közösségi jelentőségű bogárfajok monitorozása, Gebhardtvakfutrinka felmérés.
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2013. március 15-ig az éves terv feladataiból megvalósításra került: hóvirág (Galanthus nivalis)
felmérése 20%. Az időjárás miatt a felmérés szünetel.
A közösségi jelentőségű Erannis ankeraria állományfelmérésének részeként az imágófelmérések 100 %-ban teljesültek.
Közösségi jelentőségű lepkefajok monitorozásának országos koordinációja: átadott
pénzeszközből 7 lepkefaj monitorozását szerveztük meg az Őrségtől a Nyírségig terjedő
területeken.
A 2013. február 06-07.-i zoológiai értekezleten kiadott, európai hó felmérésével kapcsolatos
monitoring munka elkezdődött. Készültsége 40%. Befejezési határidő: 2013. május.
A Bükki Nemzeti Park törzsterületén előforduló farkas (Canis lupus) monitoring folyamatos. A
faj folyamatos jelenléte igazolt, a legalább négy egyedből álló falka aktivitási területe a
Központi-Bükk és a Nyugat-Bükk területére esik.
Másik nagyragadozó fajunk, a barna medve (Ursus arctos) 2013. első negyedévében legalább
két alkalommal bukkant fel igazgatóságunk működési területén. A nógrádi és bükki
előfordulásáról korábban már soron kívüli tájékoztatást adtunk. Azóta újabb észlelés nem történt.

Természetvédelmi bemutatás, oktatás, nevelés, képzés, turisztikai létesítmények fenntartása
Az első negyedév eseményei:
 Erőss Zsolt hegymászó, az első magyar "Hópárduc" vetített előadása és „Magaslataink”
fotókiállítás megnyitója 2013. január 24-én a Nyugati Kapu Látogatóközpontban. Erőss Zsolt
vállalta a Bükki Nemzeti Park védnöki feladatokat 2013. évben. A rendezvényre 130 fő
látogatott el, a kiállítást 300 fő látogatta. A kiállítás installációt kiajánlottuk a társ nemzeti
parkoknak.
 Január végén megjelent a Zöld Horizont periodika idei első száma.
 A Víz világnapján , március 2-án „Csodás vízivilág” – előadással, rendhagyó tárlatvezetéssel,
játékos ismeretterjesztő foglalkozással várták kollégáink a Tisz-tavi Ökocentrumban az
érdeklődő csoportokat. Igazgatóságunk és az Ökocentrum együttműködése keretében közösen
szervezett foglalkozásokon 50-en vettek részt.
 Február 16-án tartottuk a „Transz-bükki átkelés”-t - egész napos túra természetvédelmi
szakemberek vezetésével a Bükki Nemzeti Parkban észak-dél irányban Szilvásváradtól
Felsőtárkányig. Az egy éve indított „átkelés” túrák népszerűsége egyre nő (már a meghirdetés
hetében betelt a létszám). A 70 résztvevő között ott volt Erőss Zsolt is, aki mint nemzeti park
védnök több rendezvényünkön is jelen lesz 2013-ban.
 Febrár 26-án Geopark-túravezető képzés volt a salgótarjáni Baglyaskő-vár Látogatóközpontban.
A Geopark Közhasznú Kft. és a BNPI közös szervezésében tartott képzésen a résztvevők
földtani alapismereteket, természetvédelmi ismereteket továbbá interpretációs technikákról szóló
előadást hallgathattak meg. A képzés folytatásaként március végén 25 fő tesz terepi gyakorlati
vizsgát.
 Március 28-án az Ipolytarnóci Ősmaradványok TT. adott helyt adott a szlovák-magyar megyei
rendőrségi társszervek tanácskozásának, melynek eredményeként együttműködési megállapodást
kötöttek az elkövetkező időszakra, tevékenységük a határon átnyúló természetvédelmet is segíti.
 Március 31-én késő délelőtt a hirtelen lezúduló csapadékot és párhuzamosan képződött
hóolvadékot a geológiai értékeket védő műtárgy együttes nem tudta biztonságosan elvezetni. A
rendkívüli helyzetben geológiai tanösvényre kivezényelt 6 fő közmunkás és a helyi személyzet 3
órai feszített munkával a veszélyhelyzetet el tudta hárítani.
 A téli fenntartási tevékenység után, 2013 március 1-től újra látogatható az Ipolytarnóci
Ősmaradványok Természetvédelmi Terület. Csatlakozva az NFÜ által kezdeményezett Európai
Fejlesztések Nyílt Napja országos rendezvénysorozathoz március 2-án nagysikerű előadást és
bemutatót tartottak az érdeklődőknek a területen. Az eseményre 250 fő regisztrált.
 Március 8-án nyílt "Az Év Természetfotósa 2012" kiállítás az Ipolytarnóci Ősmaradványok TT
Ősfenyő Belépő látogatóközpontjában.
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Március 18-21. „Harkályok ideje” címmel terepi madármegfigyeléssel kiegészített foglalkozássorozat a Nyugati Kapu Oktató és Látogatóközpontban általános iskolai osztályok részére (120
fő résztvevő)
Március 22. Sancta Maria Gimnázium Tudományos tematikus napján a földtudományokhoz
kapcsolódó előadás megtartása (20 fő résztvevő).
Március 26. IQ pont Szakközépiskola Szakmai, Tudományos és Kulturális Délután (SZTKD)
nevű rendezvénysorozat keretében előadás "A Bükki NP kincsei" címmel (30 fő résztvevő).
Erdei iskolai pályázaton támogatást nyertünk a Nyugati Kapu Látogatóközpont és Erdei Iskola
eszközfejlesztésre. A támogatási szerződést előkészítése folyik.
Az Esztáz-kői-barlang látogatási feltételeinek előkészítése: a barlang Heves megye egyetlen
látogatható cseppköves barlangja, amely jelenleg csak overallos barlangtúra keretében
látogatható, vizsgázott barlangi túravezetővel. A VM Barlangtani osztállyal egyeztetve belső
képzés keretében oldjuk meg a barlang felső, könnyen járható szintjének bemutatásához
szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását az erdei iskolai munkatársak részére,
illetve más nemzeti parkokból jelentkezők számára. A képzést várhatóan március végéig
megtartjuk.
Nemzeti Parki Termék védjegy felhívást tettünk közzé (benyújtási határidő: április 22.)

Természetvédelmi vagyonkezelési feladatok ellátása
A haszonbérleti szerződések száma és a haszonbérelt területek kiterjedése az első
negyedévben nem változott. Megkezdődött az új haszonbérleti pályázatok kiírásának előkészítése.
A 2013. évi területi ellenőrzésekben való együttműködésről szóló megállapodást készítettünk
elő a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal.
Földhasználati bejelentésekhez – pótlólagos adatszolgáltatáshoz – kapcsolódó feladatok
ellátása a január 01.-től életbe lépő új jogszabályoknak megfelelően. Határidőn belül eleget tettünk
az adatközlési kötelezettségnek. Lépéseket tettünk továbbá az osztatlan közös tulajdonban lévő
ingatlanok földhasználati regisztrációja érdekében.
Az jogszabály által előírt használati megállapodás érdekében az érintett tulajdonostársaknak
földhasználati tervezetet küldtünk, illetve kértük a megfelelő nyilatkozatok megtételét. Az érintett
ingatlanok száma 28 db (ahol az Magyar Állam többségi tulajdonos), a tulajdonosok között
összesen 144 személy szerepel."
A Nemzeti Földalappal megkötésre tervezett vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó
helyrajzi számos lista elkészítése és megküldése a Vidékfejlesztési Minisztériumba megtörtént.
A Dél-hevesi Tájegységben futó túzok élőhely-kezelési célprogramhoz kapcsolódóan
elkezdtük a tavaszi feladatok megalapozását - műtrágya, vetőmag beszerzése. Elkészültek a
szántóföldi növénytermesztéshez szükséges tervek és ütemezés. Az AKG programhoz kapcsolódó,
a Vidékfejlesztési Minisztérium felé történő bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségünknek
folyamatosan eleget teszünk.
Az év elején, amint az időjárási viszonyok lehetővé tették, megkezdtük a 2012-ben felmért,
nádgazdálkodásra alkalmas területeink kezelését a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzetben - 40
hektáron végeztünk nádaratást, mellyel a területen lévő vaddisznóállomány búvóhelyének
csökkentése is célunk volt. A levágott nád minőségi problémák miatt építőipari hasznosításra
alkalmatlan, így keressük az energetikai hasznosítás lehetőségét. A Kesznyéteni Tájvédelmi
Körzetben folytattuk a korábbi években megkezdett nádgazdálkodási tevékenységet, itt már jelentős
bevételeink keletkeztek. A nádvágással érintett terület kiterjedése itt mintegy 30 hektár volt.
Az Igazgatóság saját vagyonkezelési tevékenységének erősítése érdekében benyújtott öt
KEOP pályázat közül a tárgyi időszakban újabb három támogatási szerződését kötöttük meg,
elindítottuk a beszerzéseket, elkészítettük a beszerzendő gépek pontos technikai specifikációit.
A bükkszenterzsébeti 0132/8 hrsz-ú ingatlan kártalanítására biztosított 40 millió Ft letétbe
helyezett részéből négy adás-vételi szerződést sikerült megkötni. A pénzügyi teljesítés várhatóan a
következő negyedévben fog megtörténni.
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Igazgatóságunk saját, intézményi keretein belül több kisebb volumenű területvásárlást hajtott
végre. A cserépfalui 089 hrsz-ból 185.357 Ft összegben, a tiszabábolnai 0123/2 hrsz-ból 110.734 Ft
összegben, a kesznyéteni 0260/2 hrsz-ból pedig 196.335 Ft összegben történtek földvásárlások. A
tiszanánai 0141/7 hrsz-ú ingatlan adás-vétele kapcsán éltünk elővásárlási jogunkkal itt 87.340 Ft
került kifizetésre.
A Rejteki szálláshelyünkhöz kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási problémák megoldásában
sikerült előrelépnünk. Elvi megegyezés született az Északerdő Erdészeti ZRt-vel a területrendezés
részletei vonatkozásában. A vázrajzok elkészítéséhez szükséges területi méréseket elvégeztük.
Informatika
 TIR szerverek üzemeltetése.
 KÜVET konvertálása, javítása
 Fájl szerver, web szerver, levelező szerver üzemeltetése.
 KEOP és HUSK projektek informatikai beszerzéseinek előkészítése; a központosított
közbeszerzésben megrendelhető eszközök megrendelése.

2. A vezetés, irányítás feladatai
A vezetés, irányítás legfontosabb feladata az első negyedévben a KÖÁT 23/2013
feladatszabással összhangban az éves tervek összeállítása, az új SzMSz-nek megfelelő átszervezési
- intézkedési feladatok ellátása, valamint a 2012. év jelentéseinek, értékelésének elkészítése volt.
Természetvédelmi tevékenységek
 Élőhely-védelmi, élőhely-rekonstrukciós, fajmegőrzési, élettelen természeti érték védelmi,
kutatási, monitorozási, környezeti nevelési, ökoturisztikai, közönségszolgálati tevékenységek
tervezése és koordinációja – éves tervek elkészítése.
Természetvédelmi célú pályázatok (élőhely-védelem és rekonstrukció, fajmegőrzési programok,
élettelen természeti értékek védelme, természetvédelmi kutatások, természetismereti nevelés,
ökoturisztika - KEOP, LIFE+, ETE-HUSK) természetvédelmi koordinációja.
Jogi tevékenység
 A Természetvédelmi Őrszolgálat jogi továbbképzése elsősorban szabálysértési és rendészeti
szakterületeken.
 A Rendészeti törvény (2012. évi CXX. törvény) gyakorlati alkalmazásának megkezdése, az első
tapasztalatok összegzése.
 A Rendészeti törvény által megkövetelt együttműködési megállapodások megkötése a rendőrfőkapitányságokkal.
 Szabályzatok aktualizálása az új SzMSz-nek megfelelően.
Pénzügyi tevékenység
 Külső, irányító szervi és belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok pótlása.
 2012. évi számszaki és szöveges beszámoló elkészítése.
 2013. évi költségvetés elkészítése; szakmai keretekhez forrás biztosítása, ütemezése; 2013. év
indítása.
 Induló és már futó pályázatok pénzügyi bonyolítása. Nyertes pályázatok támogatási
szerződésének megkötése, ÁFA megelőlegezési kötelezettség számítása, likviditási problémák
előrejelzése, áthidalásukra javaslat kidolgozása folyamatos a pénzügyi fizetési kötelezettség
figyelembe vételével.
 A tervezett, integrált GriffSzoft rendszerre történő áttérés előkészítése.
 SzMSz módosulása miatt új kinevezések, munkaszerződések elkészítése.
 Az év végén az irányító szerv (VM) által történt átfogó pénzügyi ellenőrzés (az Igazgatóság
2010 és 2011. évi elemi költségvetési beszámolójának vizsgálata, illetve a vagyongazdálkodás
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körében a 2002. január 1. és 2012. október 31. között megkötött szerződések teljes körű
vizsgálata) során feltárt hiányosságok pótlása
Európai Uniós pályázataink pénzügyi feladatainak ellátása, ezek nyilvántartása, elszámolása.
2013–ban eddig működésre 393.994,- Ft-ot, felhalmozásra 134.253,- 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 13.294,- Ft értékben,
Év közben történt több (3 alkalommal) gépjárműtörés. A gépjárműveinkben keletkezett károkat a
biztosítók kifizették 1.262,- eFt értékben.
Intézményi működési bevételeinket 41.142,- eFt – ra teljesítettük 2013. március 31 – ig.
2013 évi szabályzatok aktualizálása.

Természetvédelmi vagyongazdálkodási tevékenység
Az általánosan jelentkező vagyonkezelési feladatok mellett egyik legfontosabb feladat volt az
új SzMSz-nek megfelelően a területkezelés új rendjének kialakítása, az újonnan létrejött
Területkezelési Osztály felállítása.
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. Kiemelt feladat volt – a jogi
szakterülettel együttműködve - az Igazgatóság működési területét érintő öt Megyei Rendőrfőkapitánysággal együttműködési megállapodások megkötése, a jelentési kötelezettségeink
teljesítéséhez szükséges módszerek kidolgozása. Feladatként jelentkezett a Polgári
Természetőrök jogviszonyának megújítása (a 266 fős összlétszám 71%-a kívánja folytatni
tevékenységét) és kényszerítő eszközök megrendelése

3. Végrehajtott szervezési, átszervezési feladatok
Dr. Fazekas Sándor miniszter úr 2012. december 20-án jóváhagyta a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság új Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ennek nyomán módosítottuk egyéb
szabályzatainkat is, így többek között a Közszolgálati Szabályzatot, az Iratkezelési Szabályzatot.
Aktualizáltuk a munkaköri leírásokat, módosítottuk a kinevezéseket. Az SzMSz-t közzétettük
honlapunkon.

4. A szakmai irányítás fő feladatainak értékelése
Természetvédelmi tevékenységek
 Éves élőhely-védelmi, élőhely-rekonstrukciós, fajmegőrzési, kutatás-monitorozási, élettelen
természeti érték-védelmi programjaink tervezése, a szakmai keretek kiadása megtörtént.
 Az első negyedévre szóló terepi feladatokat elvégeztük.
Jogi tevékenység
 A jogi szakterületet illetően a kitűzött feladatokat időarányosan végrehajtottuk.
 A Természetvédelmi Őrszolgálat jogi továbbképzését megtartottuk.
 Az új Rendészeti törvény gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos kezdeti tapasztalatokat és
módosítási javaslatainkat összegeztük és folyamatosan megküldtük a Minisztériumnak.
 Az együttműködési megállapodást megkötöttük valamennyi rendőr-főkapitánysággal.
 Tárgyidőszakban kiszabott helyszíni bírságok száma: 8 db.
 Tárgyidőszakban gépjárművezetőre távollétében kiszabott helyszíni bírságok száma: 1 db.
 Egri Érsekkertben 2011 decemberében történt denevérpusztítás miatt indult nyomozást
megszüntette az Egri Rendőrkapitányság, mert az elkövető ismeretlen maradt.
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Miskolci Törvényszék jogerősen 1 év szabadságvesztést szabott ki 3 évre felfüggesztve (első
fokon a Szerencsi Városi Bíróság még letöltendő 1 év 10 hónap szabadságvesztést szabott ki)
ürgék két alkalommal történő befogása, elpusztítása miatt.
A Pásztói Járási Ügyészség 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 megszüntetés oka az volt, hogy a
gyanúsított nem volt tisztában a földrészletek határaival és ezért tévedése kizárja
büntethetőségét. A megszüntető határozat ellen ismételten panaszt nyújtunk be.

Pénzügyi tevékenység
 Külső, irányító szervi és belsőellenőrzés által feltárt kisebb hiányosságok pótlása megtörtént.
 2012. évi számszaki és szöveges beszámoló elkészítése határidőben elkészült.
 2013. évi költségvetés határidőben elkészült.
 2013. év indítása, szakmai keretekhez forrás biztosítása, felosztása, ütemezése megtörtént.
 2013 évi szabályzatok aktualizálása megtörtént.
Természetvédelmi vagyongazdálkodás
Tárgyi időszakban a vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó rendszeres éves feladatokat hajtottuk
végre. Ezen belül elkészültek a szakterületre vonatkozó beszámolók, valamint az éves tervek,
kialítottuk az új Területkezelési Osztályt.
Őrszolgálati tevékenység
 A természetvédelmi kezelési és természetvédelmi vagyonkezelési tevékenységek erősödése a
hatósági feladatellátás mellett – az őrszolgálat feladatainak áttekintése megtörtént.

5. A gazdálkodás eredményessége
A 2012. év közbeni, a hiánycélt tartó korlátozó intézkedéseket folyamatosan betartjuk. Ennek
ellenére gazdálkodásunk megalapozott, áttekinthető. Ennek következménye, hogy 2012-ről
129.852,- eFt kötelezettségvállalással terhelt maradványunk keletkezett. A korlátozások miatt
jelentkező maradványunk felhasználása az előírásoknak megfelelően megtörténik. Az év végén
bérkompenzációra átvett támogatás kifizetésénél még jelentkező, fel nem használt 39,- eFt–ot
fizettünk vissza.
2013. március 31 – ig az átvett pénzeszközök összege: 541.541,- eFt, az alábbi megoszlásban:
 MVH terület ellenőrzéshez kötődő támogatás: 50,- eFt,
 KEOP pályázatok: 410.533,-eFt.
 Közmunka program finanszírozása: 11.829,- eFt,
 MVH támogatás: 95.170,- eFt,
 MME – től parlagi sas LIFE+ – ra 5.634,- eFt,
 VM – től kékvércse LIFE+ program támogatására 3.294,- eFt,
 VM - től Dél – Borsodi tájegységben gátépítésre 10.000,- eFt,
 Kerecsen LIFE+ támogatás 5.031,- eFt,
Eddig elért intézményi bevételeink összege 41.142,- eFt, időarányos tervünk: 85.675,- eFt. Az
időarányos teljesítéstől való elmaradást az éves földbérleti díjak következő negyed évben történő
jelentkezése, valamint bemutatóhelyeink bevételeinek szezonalitása okozza.
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6. A humán tevékenység, személyzeti munka, képzés, továbbképzés, a vezetői és
beosztotti állomány megítélése
2012. december 20 – án jóváhagyásra került új Szervezeti és Működési Szabályzatunk. E
szerint Igazgatóságunknál 2013-ban is a jóváhagyott létszámunk 83 fő. Engedélyezett létszámtól
való eltérés jelentkezik a 155 fő foglalkoztatott közmunkások (március 1-től augusztus 31-ig
történő időszakban) létszáma, a rokkant képességű dolgozók foglalkoztatása - 5 fő - (ezért nem kell
rehabilitációs járulékot fizetnünk), valamint 6 fő (ebből 2 fő részmunkaidős) pályázati forrás
terhére történő alkalmazások miatt. Igazgatóságunkon a kormánytisztviselők beállási szintje 2013ban 107 %.
A képzettségi szint megfelelő. 64 fő felsőfokú végzettséggel, 46 a fő nyelvvizsgával
rendelkezik. Jelenleg 7 fő vesz részt felsőfokú továbbképzésben.

7. Az ellenőrzés feladatai
A belső ellenőr beszámolót készített a külső ellenőrzések megállapításaira tett
intézkedésekről, valamint elkészítette a belső ellenőrzés éves beszámolóját. A jogszabályi
változások alapján aktualizálta a belső ellenőrzési kézikönyvet. Intézkedési tervet készített a külső
ellenőrzések (irányító szervi) megállapításaira, melyet folyamatosan nyomon követ. Az éves
ellenőrzési terven felül az első negyedévben soron kívüli ellenőrzésre is sor került a BNP
Igazgatóság igazgatójának megbízásából, melynek tárgya a 2012. évi reprezentációs kiadások
vizsgálata, ahol a reprezentációs kiadások indokoltságát, elszámolásának szabályszerűségét
ellenőrizte.
A VM Ellenőrzési Főosztálya 2012. évben ellenőrzést végzett a BNP Igazgatóságon. A
jelentés alapján készült intézkedési tervben megfogalmazottakat a belső ellenőr folyamatosan
ellenőrzi, melyről 2013. április 7-én számol be.

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, Nemzeti Környezetügyi Intézet kirendeltségei.
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. Fontos partnereink lehetnek a jövőben a TDM szervezetek, turisztikai klaszterek a 2014 -2020
EU támogatási időszak magyar fejlesztési programjaihoz kapcsolódó támogatási összegek
természeti értékekkel összehangolt felhasználása szempontjából.
A Bükki Nemzeti Parki termék védjegy bevezetéséhez a szakmai szervezetek bevonásával
előkészített pályázati anyagot az Agrárkamara hírlevelében hirdettük meg április 22-i határidővel.
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A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szervezeti egységei 2012. 01. 01. - 12. 31. közötti
tevékenységeinek értékelése

9. Javasolt fő célkitűzések












Bükki Nemzeti Park kezelési tervének és zónabeosztásának kihirdetése
Nemzeti Parki Termékek bevezetése
2014-2020 időszakra vonatkozó természetvédelmi fejlesztések koncepcionális tervezése
A Szlovák Köztársaság Állami Természetvédelmi Hivatalával (SOPSR) a kapcsolat folytatása,
2013. évre szóló együttműködési megállapodás megkötése
A védelemre tervezett 43 kaptárkő lelőhely kezelési terveinek véglegesítése, a védetté
nyilvánítási eljárások megindítása.
Természetvédelmi erdőkezelési konferencia szervezése
A tavaly elkezdett együttműködés folytatása szlovákiai természetvédelmi szervekkel a
Novohrad-Nógrád Geopark földtani értékeinek kölcsönös bemutatása, kezelésükben való
együttműködés terén.
Bükk-fennsík Csillagoségbolt-park szakmai előkészítése.
Szomolyai Kaptárkövek TT látogatási rendszerének megtervezése.

10. Kérelmek, javaslatok. A szervezeti egység összegzett megítélése.
Kérelmek, javaslatok
Többlet létszám engedélyezése a pályázatok miatt vállalt kötelezettségeink teljesítéshez.
A hatékonyabb terepi munkavégzés céljából terepi adatrögzítő készülékek beszerzésének
engedélyezése.
Informatikai eszközbeszerzések engedélyezése.
A vagyonkezelési tevékenységhez kapcsolódó egységes adatszolgáltatási kötelezettségek
egyszerűbb teljesíthetősége érdekében a Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) központi
moduljának fejlesztése.
Az állami természetvédelemben bevezetésre tervezett Forrás SQL pénzügyi, integrált
nyilvántartó rendszer és a TIR vagyonkezelési modulja közötti interfészes kommunikációs lehetőség
megteremtésével lehetővé válna bizonyos redundanciák elkerülése. A folyamatban lévő fejlesztések
javasoljuk szem előtt tartani a két nyilvántartó rendszer kapcsolódási lehetőségét.
A Rendészeti törvénnyel és a Szabálysértési törvénnyel kapcsolatban megfogalmazott
javaslataink elfogadása.
A különböző állami alapadatokat tartalmazó adatbázisok kezelését érdemes volna egy platformra
helyezni (egy szoftver, egy adatbázis, a hozzáférés és a munka jogosultságok alapján).
Az Igazgatóság egri központján kiépített NTG kapcsolat bővítése a jelenlegi 4 MB/s-es
kapcsolatról már csak az új ügyviteli szoftver (Forrás SQL) kötelező bevezetési miatt is szükséges, de
egyébként is indokolt a nagyszámú (kb. 50) felhasználó miatt.
A TIR szerverek elavultak, megbízhatóan nem üzemeltethetőek, ezért cseréjük mindenképpen
indokolt lenne.
Természetvédelmi őrszolgálat természetvédelmi tudatformálási küldetésének erősítése,
interpretáció, mint függetlenített őri feladat elismertetése. A természetvédelmi tevékenység sokrétű
kihívása megköveteli a szakosodást, az elkülönített tevékenységi jogköröket.
A szervezeti egység összegzett megítélése
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a 2013-as évindító feladatok – melyben jelentős átszervezési,
feladatok is voltak az új SzMSz-re való tekintettel – ellátása alapján összességében, és szervezeti
egységei szintjén is jól szervezett, szakfeladatai ellátása megfelelő színvonalú. A
működésben/felépítésben szükséges módosítások az új SzMSz hatályba lépésével megtörténtek.
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