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1. 2012. december 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. 

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) elvégeztük. , jelenleg a második 

télre tervezett fakitermelés-cserjeirtás folyik. A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet és a 

Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet területén tovább folytatódott a vizes élőhely-rekonstrukciós 

munkálatok kivitelezése, az előbbi területen megvalósult a természetvédelmi célú gyeptelepítés, 

valamint elkezdődtek a fatelepítések előkészítő munkálatai. A nógrádi, tarnavidéki és lázbérci 

gyepterületek kezelésére benyújtott második fordulós pályázatunk pozitív elbírálásban részesült.  

Jelentős természeti káresemények, természeti értékekben okozott kár 

2012. szeptember 01-én 20 óra körül ismeretlen okból tűz keletkezett a Gyöngyös 0170/3 

hrsz.-ú ingatlanon, mely a HUBN 20046 Gyöngyösi Sár-hegy NATURA 2000 terület része és a 

Gyöngyösi Sár-hegy TT bővítési területe. Az ingatlan a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

vagyonkezelésében van. A bekövetkezett tűzeset során leégett 7. ha nagyságú, kivett kopárság 

művelési ágú, illetve 1,8. ha zártkerti ingatlanon lévő gyep. 

A tűz valószínűleg a zártkerti ingatlanok valamelyikéről terjedt át a területre. A kivonuló 

tűzoltók a tüzet megfékezték. A tűzzel érintett területen eddig felmért 67 millió Ft pénzben 

kifejezett természetvédelmi értékű növény megsemmisült, illetve jelentősen károsodott. Az 

állatvilágban keletkezett kár jelenleg nem becsülhető. Igazgatóságunk a büntetőfeljelentést 

megtette. 

Területi védettségtől független fajmegőrzési beavatkozások 

Forrás: elemi költségvetés, LIFE+, KEOP 

 Időarányosan elvégeztük a kerecsensólyom védelmi LIFE+ programban és a parlagi sas 

védelmére irányuló HELICON LIFE+ programban vállalt feladatokat. Folytattuk az illegális 

mérgezésekkel érintett területek ellenőrzését, a műfészkek kihelyezését (további 5 fészek).  

 Sérült madarak beszállítása a Miskolci Vadasparkba 6 esetben történt, legyengült madarak 

repatriálására két esetben került sor. Szalakóta odúkat és gyöngybagoly költőládákat 

készíttettünk. A fehér gólyák biztonságos költésének érdekében megkezdtük a hiányzó 

fészektartók kihelyezését, illetve a sérültek cseréjét.  

 A kerecsensólyom védelmi LIFE+ keretében jórészt befejeződtek a Borsodi-Mezőség, a Hevesi-

sík és a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területén a vezetékszigetelési munkák. 

 A Hevesi-sík és a Borsodi-mezőség területén tervezett négy légvezeték szakasz földkábelbe 

helyezése 3 szakaszon megtörtént, és folyik a középfeszültségű szabadvezetékek madárbarát 

átalakításának tervezése a teljes területen. 

 Megkezdődött az "Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a 

magyar Kárpátokban" (SH/4/13) pályázat végrehajtása.  

 Partnerként két LIFE+ pályázatot nyújtottunk be (“Natura 2000 a természetes erdei élőhelyekért 

- szemléletformáló és ismeretterjesztő kampány”, “A veszélyeztetett remetebogár komplex ex-

situ és in-situ megőrzése”).  

 Elindult a kék vércse védelmét szolgáló LIFE+ program, melyben az Igazgatóság a Hevesi-sík 

területén többek között egy 360 ha-os gyepterület legelő állatállomány beállításával történő 

kezelését vállalta. Az állatállomány beszerzése 2013-ban fog megtörténni.  

 Működési területünkön számos vízteret érintően vízkárelhárítási munkálatokat végeztek 2012-

ben. Természetvédelmi szempontok szerint véleményeztük a kiviteli terveket, részt vettünk a 

tervek módosítása céljából összehívott tárgyalásokon, terepbejárásokon. Szakmai 
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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. 

Földtani természetvédelem 

 A barlangok közhiteles nyilvántartásának keretében, valamint a védett területen kívül lévő 

források közhiteles nyilvántartásba vételére megkötöttük a vállalkozói, kutatási szerződéseket. 

Az egyedi tájértékek felmérésére 6 településen befejeződött, ebből 4 megfelelt a 

minőségbiztosítási ellenőrzésen, kettő még minőségbiztosításra vár. A MePAR-rendszerbe 

illesztett védendő kunhalmok közül 2 esetében az MVH-s ellenőrzésnek megfelelően 

pontosítottuk a koordinátákat. 

 A recski Antal-táró rehabilitációjának kivitelezési munkái elkezdődtek, melynek 

sajtótájékoztatója 2012. december 6.-án volt, ahol a követező projekt is ismertetésre került. Az 

Eresztvényi bányák földtani értékeinek megőrzésére irányuló munkák befejeződtek. A mátrai 

régi érckutató tárók, Etelka külfejtés, Salgótarján – Nyárjas-pusztai homokbánya földtani 

értékeinek megőrzésére irányuló KEOP pályázat részletes megvalósíthatósági tanulmány 

véglegesítése megkezdődött. 

 A Szlovák Természetvédelmi Központ (SOPSR, Szlovákia, Besztercebánya) és Igazgatóságunk 

közötti 2012. évi munkaterv részeként a Nógrád-Novohrad Geopark szlovákiai Cseres-hegység 

Tájvédelmi Körzet földtani értékeinek megtekintése a szlovákiai kollégák vezetésével (2012. 

október 24.) történt meg. 

 A VM Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztályának felkérésére Tájvédelmi Szakmai Napok 

megszervezésében, lebonyolításában vettünk részt. (2012. november 14-16) Felsőtárkányban. Itt 

bemutattunk egy általunk újonnan felfedezett felsőtárkányi földvárat, melynek felmérését 

decemberben elvégeztük. 

 November 21-22-én, Csopakon részt vettünk a VM Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya és 

BfNPI által rendezett értekezleten, ahol az alapszelvények, mesterséges üregek, ősmaradvány és 

ásványlelőhelyek védetté nyilvánítása volt a fő téma. 

 A természeti emlékké nyilvánítás előkészítése keretében a 2012. december 5-én Felsőtárkányban 

tartott megbeszélésen a VM és az érintett NPI-i munkatársak közösen összeállították a 

kaptárkövek kezelési tervének általános, jogszabályban megjelenő fejezetét. A 43 db kezelési 

terv összeállítása folytatódott. 

 A KEOP „Élettelen természeti értékek megőrzése” témában beadott barlangos pályázatok 

tervezési fázisában folyamatosan közreműködtünk a tervezőkkel. Ennek eredménye, hogy a Kis-

kőháti-zsomboly esetében már jogerős engedéllyel rendelkezünk és a Szent István-barlang 

esetében a tervek benyújtásra kerültek a természetvédelmi hatósághoz. A harmadik helyszínen 

zajló tervezés során (Soltész-kerti-mésztufabarlang) folyamatosan közreműködünk.  

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. Folyik a Lázbérci TK kezelési terv, 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: 

HUBN22096) jelölt státuszú különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási 

tervét.  

 18 különleges természetmegőrzési terület fenntartási tervének elkészítésére benyújtott 

támogatási kérelmünket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pozitív elbírálásban 

részesíttette.  
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 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 Bükk hegység és peremterületei, illetve a Bükk-fennsík és a Lök-völgy Natura 2000 területek 

részét képező erdőterületeken 2011 és 2012 évben végzett nagy kiterjedésű fakivágásokkal 

kapcsolatos 4064-12-ENVI EU Pilot megkereséssel kapcsolatban Igazgatóságunk részletes 

jelentést készített elő a VM részére, mely kiterjedt a panasszal érintett területek lokalizációjára, a 

jelölő fajok és élőhelyek érintettségére és a körzeti erdőtervezés elemzésére is. 

 A fenntartható természetvédelem megalapozása magyarországi Natura 2000 területeken (SH/4/8) 

projekt keretében elvégeztük a ránk eső feladatokat (erdőkísérleti projekt kezelési munkáit leíró 

dokumentáció elkészítése, monitoring rendszer tervezési dokumentumának illetve a kivitelezésre 

vonatkozó árajánlat-kérés dokumentumának összeállítása). 

 A tárgyév jelentős feladataként jelentkezett 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 természetmegőrzési 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. 

 Az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke szerinti jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

igazgatósági adatokat (adatbekérő lapok és térképek) elkészítettük az igazgatóságunk működési 

területén található közösségi jelentőségű növényfajokra valamint 12 közösségi jelentőségű 

élőhelytípusra. 

 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.  

Természetvédelmi kutatás, monitoring 

Forrás: elemi költségvetés, LIFE+ 

Monitoring:  

2012.01.01.-12.31., készültségi fok: 

NBmR 
 élőhelytérképezés: R5x5_118 Ózd kvadrát élőhelytérképezése 95%, R5x5_119 Sajó-völgy 

kvadrát élőhelytérképezése 95% (digitalizálás folyik, határidő február vége) 

 Védett és veszélyeztetett növényfajok monitorozása: mohaközösségek monitorozása 70 % 

(határidő 2013 május vége), Matteuccia struthiopteris 100%, 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 95%, Sajó-völgy kvadrátban 95% 

(digitalizálás folyik, határidő február vége). 

 Védett és veszélyeztetett állatfajok monitorozása: Országos Ürgemonitorozó Akció 100%,pannon 

gyík monitorozás 100%, pelék monitorozása 100%, Halak monitorozása 100%, futóbogarak és 

egyenesszárnyúak monitorozása a Hevesi-síkon 100%, épületlakó denevérek monitorozása 

100%.  
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Natura 2000 monitorozás  
 Élőhelytérképezés: HUBN20007Kisgyőri Halom-vár-Csincse-völgy-Cseh-völgy 

élőhelytérképezése 95%, HUBN20059 Szandai Várhegy élőhelytérképezése 95% (digitalizálás 

folyik, határidő február vége). 

 Közösségi jelentőségű gyepes élőhelyek felmérése 80% (digitalizálás folyik, határidő február 

vége). 

 Közösségi jelentőségű erdős élőhelyek felmérése 100%  

 Közösségi jelentőségű növényfajok monitorozása: Galanthus nivalis 100%, Thlaspi jankae 100%, 

 Echium russicum 100 %, Cirsium brachycephalum 100%, Pulsatilla grandis 100%. 

 Közösségi jelentőségű állatfajok monitorozása: közösségi jelentőségű egyenesszárnyú fajok 

monitorozása 100%, közösségi jelentőségű lepkefajok monitorozása 100%, közösségi 

jelentőségű bogárfajok monitorozása 100%, közösségi jelentőségű hüllőfajok monitorozása 

100%.  

Természetvédelmi bemutatás, oktatás, nevelés, képzés, turisztikai létesítmények fenntartása 

Az előző jelentés óta eltelt időszak eseményei:  

 Palócország- ahogy én látom című kiállítás, Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi 

terület, szeptember 25. A környékbeli alkotókat bemutató kiállítás-sorozatban a 30 éve 

Ipolytarnócon gazdálkodó Bárdos Lászlóné festményeit mutattuk be. A 2012 szeptember 25-től 

november 18-ig között nyitva tartó kiállítást 187 fő tekintette meg.  

 Vonattal az Ősmaradványokhoz, szeptember 29. – A MÁV-START által szervezett kirándulás az 

Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területre. A rendezvényen 25 fő vett részt. 

 Felvidéki Főzőverseny Bableveseseknek, szeptember 29. A MÁV-START rendezvényhez 

kötődően felvidéki bableves főzőversenyt tartottak az ősmaradványoknál, mely kiegészült közel 

fekvő Felvidéki Rappi (Rapovce) termálfürdő 15 millió éves sós tengervizében történt 

élményfürdőzéssel. A rendezvényen 32 fő vett részt. 

 "Nem szeretem állatok", 2012. október 5. – Az Állatok világnapja alkalmából első alkalommal 

szerveztünk egész napos, komplex programot óvodásoknak, általános és középiskolás 

osztályoknak, valamint a délután folyamán családoknak. Előadások, hat helyszínes játszóház, 

élőállat bemutató és kiállítás segítségével mutattuk be az érdeklődőknek azokat az állatokat, 

melyekkel szemben gyakran viseltetnek előítélettel, irtóznak, vagy félnek tőlük. Résztvevők 

száma: 120 fő.  

 Vizslák Napja – 2012. október 06 – A program második alkalommal került megrendezésre; 

egyrészt az Állatok Világnapja alkalmából, másrészt a Világgyalogló nap harmadik 

helyszíneként. Résztvevők száma: 24 fő volt. 

 Gombász túra, október 20. – Erdei természetismereti szakvezetésünkön ehető és mérgező 

gombákkal ismerkedtek meg az érdeklődők. Résztvevők száma: 20 fő. 

 Ősvilági termelői piac és kézműves vásár, október 21. A Nógrádi Geopark termelőinek 

portékáiból rendezett kézműves vásárral egybekötött piac. A rendezvényt 360 fő tekintette meg.  

 Tisza-tavi Madarászfesztivál október 20-21.  - a Nemzetközi Madármegfigyelő Naphoz 

kapcsolódó programra Poroszlón a Tisza-tavi Ökocentrum közös szervezésében került sor.  

 Lúdtalpaló túra, Tiszabábolna november 11. A Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet vizes élő- és 

táplálkozó helyein vadludak, darvak, ragadozó madarak megfigyelése. Résztvevők száma: 10 fő. 

Tatai vadlúdsokadalom, Tata november 23-24. a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

bemutatkozása meghívott vendégként előadásokkal, poszterrel és információs standdal. 

Résztvevők száma: az előadásonként a hallgatósága száma 30-80 fő között. 

 Transzbükki átkelés II, december 8. – szakvezetett túra fokozottan védett területeket érintő 

útvonalon. Résztvevők száma: 27 fő  

 Csillagászati szakkör: Igazgatóságunkon csillagász szakkört indítottunk, ahol 23 fő vett részt az 

első foglalkozáson.  

 A Millenniumi tanösvény közmunka keretében szervezett karbantartási munkái során a 

faépületek külső felületeinek festése, a járófelület helyenként lépcsőbevágással történő 
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biztosítása elkészült. Augusztus végére befejeződött a Bükki Nemzeti Park területén a 

tanösvény- és erdei kerékpárút jelzések felújítása.  

 Erdei iskolai pályázaton támogatást nyertünk a Nyugati Kapu Látogatóközpont és Erdei Iskola 

eszközfejlesztésre. A támogatási szerződést előkészítése folyamatban van.  

 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 osztálynál kezdeményeztük a 

barlang felső, könnyen járható szintjének bemutatásához barlangi idegenvezetői képzés 

szervezését az erdei iskolai munkatársak részére, illetve más nemzeti parkokból jelentkezők 

számára. 

 BCG projekt: közös többlet kihasználása a hazai nemzeti parkok országos szintű 

együttműködésére építve. A tanulmány elfogadott javaslatait figyelembe véve terveztük a 2013. 

évi program és szolgáltatás ajánlatainkat.  

 2013. évi programajánló füzetünket MOL támogatással jelentettük meg.  

Természetvédelmi vagyonkezelési feladatok ellátása  

 A haszonbérleti szerződések számában, és a haszonbérelt területek kiterjedésében 2012. 08. 31.-

2012. 12. 31. közötti időszakban változás nem következett be. Megkezdtük a 12/2012 VM 

utasításnak megfelelő haszonbérleti pályázati csomag kidolgozását. Felmértünk egy 20 hektáros 

pályázati blokkot Mónosbél-Bélapátfalva külterületén, tervezzük a Kesznyéteni TK-ban 40 

hektárnyi terület haszonbérbe adását, valamint a bírósági eljárás befejezésének függvényében 

900 hektárnyi terület pályáztatását Mezőcsát-Mezőnagymihály külterületén. A VM Ellenőrzési 

Főosztálya 2012. novemberében és decemberében leellenőrizte a 2002-2012 időszakban 

Igazgatóságunkon megkötött haszonbérleti szerződéseket. Az ellenőrzésről készült jelentés 

elkészülte 2013 elején várható. 

 Haszonbérlőink ellenőrzése a Nógrádi Tájegységünkben befejeződött, a Kelet-bükki 

Tájegységben 1, a Borsodi-Mezőség, valamint a Kesznyéteni TK területén 9 gazdálkodót 

ellenőriztünk. 

 Az MVH és a BNPI között létrejött együttműködési megállapodás alapján 2012. 08.31-2012. 

12.31-i időszakban 15 ellenőrzésben működtünk közre (2012-ben összesen 46 db ellenőrzésben 

vettünk részt).  

 Földhasználati bejelentési kötelezettségünknek eleget tettünk az Igazgatóságunk működési 

területlén lévő 14 földhivatalban, ahol folyamatosan jegyzik be földhasználatainkat. A Miskolci 

földhivatalban személyesen leegyeztettük az illetékességi területükön belül lévő védett 

belterületeinket. Mivel az érintett földrészletek jelentős részére nincs bejegyezve a védettség. 

kezdeményeztük az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőségen a bejegyeztetés hivatalból történő elindítását. 

 A IV. negyedévben folytatódott a VidéM. által biztosított 40.000.000 Ft összeg felhasználása, 

amelyből a tiszabábolnai 0123/2 hrsz-ú ingatlanban történtek földvásárlások. Szükség volt 

kisajátítási eljárás kezdeményezésére a B-A-Z megyei Kormányhivatalnál (kisajátítással érintett 

terület 70 ha, a kisajátítás kártalanítási fedezeteként 21 millió forint került ügyvédi letétbe. 

 A természetvédelmi kártalanítási keretből nyert 4.5 millió Ft összegből a Szomolyai 

Kaptárkövek TT területén a szomolyai 0140 hrsz-ú ingatlanból 4 ha területet vásároltunk meg 

2,4 millió Ft értékben. A maradék 2.4 millió Ft összeg ügyvédi letétbe került a tiszabábolnai 

kisajátítás fedezeteként). 

 KEOP pályázat részeként a parádi 0114/9 hrsz-ú ingatlan kisajátítási eljárása decemberben 

befejeződött, a kártalanításként megállapított 1.027.035 Ft összeg bírósági letétbe lett helyezve. 

 Tovább folytatódtak a túzok élőhely-kezelési célprogramhoz kapcsolódó szántóföldi 

növénytermesztési munkálataink a Dél-hevesi Tájegységben. 

 Lezárult az MTÉT-ben részt vevő területeink MVH általi teljes körű adminisztratív és területi 

ellenőrzése, melynek eredményeként gazdálkodásunk megfelelősége került megállapításra.  

 Őszi szántóföldi munkálatainkat befejeztük. 
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 A téli madáreleségként történő ellátás céljára vetett napraforgó betakarítása szeptemberben 

megtörtént. Az Igazgatóság madár eleség igénye (50q) feletti rész értékesítésre került. 

 A túzok számára szükséges téli táplálék, valamint a későbbi búvóhely előteremtése céljából 106 

ha őszi búzát és 98 ha őszi káposztarepcét telepítettünk el.  

 A Dél-borsodi és Dél-hevesi lucerna és gyep-, valamint ugarterületeink kaszálását és szárzúzását 

helyben lakó vállalkozó és gazdálkodók bevonásával végeztük.  

 Az aszályos időjárás miatt az idei évben rendkívül alacsony szálastakarmány termés volt 

jellemző. Ezért a saját használatban lévő gyepterületeinkről lekerült réti széna, valamint az őszi 

búza szalma bálák rászoruló gazdálkodók részére történő értékesítésére különös figyelmet 

fordítottunk. 

 Idén sor kerülhetett a lucerna területeink őszi kaszálására is, az év során begyűjtött többi szálas 

takarmánnyal együtt a bálák értékesítése folyamatosan történik. 

 A dél-borsodi legelőnkön a csíkos szöcskeegér ismert élőhelyének fenntartása érdekében egy 

helyi gazdálkodó bevonásával október közepéig szarvasmarhával legeltettük. 

 Teljes működési területünkön fokozott figyelmet fordítottunk a parlagfű-mentesítésre.  

 Cserépfalu községhatárában egy helyi vállalkozás bevonásával sikeresen felszámoltunk egy 

régóta meglévő illegális szemétlerakó telepet. 

 A szántóföldi növénytermesztési és gyepkezelési feladataink 2014. december 31-ig történő 

ellátására kiírt közbeszerzési eljárásaink sikeresen lezárultak, a szerződéskötések megtörténtek. 

 Megtörtént az Igazgatóság nádgazdálkodásra alkalmas, valamint a jelenleg náddal borított, 

rehabilitációra szoruló gyep típusú élőhelyeinek felmérése, bejárása. A területek kezelésének 

elvégzését az időjárás függvényében január-február hónapokban tervezzük. 

 A Bélapátfalva, Bél-kő saját vagyonkezelésű területen megtörtént az illegálisan feltört táró 

lezárása, továbbá a területen ásott árkok, gödrök rekonstrukciója, visszatemetése. 

 A vagyonkezelésünkben levő erdőkre 2012. évre tervezett fakitermelésekhez a lábon eladási 

szerződések megkötésre kerültek. 4,41 hektáron kezdtük meg akácos erdőállományok őshonos 

fafajra töténő szerkezet-átalakítását. 

 Az Igazgatóság saját vagyonkezelési tevékenységének erősítése érdekében benyújtott öt KEOP 

pályázat pozitív támogatói döntésbe részesült, a támogatási szerződések közül 1 megkötésre 

került.  

Informatika 

 A TIR frissítések telepítése, TIR szerverek üzemeltetése. 

 A Vidékfejlesztési Minisztérium által indított adatvagyon feltérképezés keretében, az egyes 

adatkörök tekintetében táblázatos formában megadtuk a szükséges adatokat. 

 Elkészítettük az Igazgatóság negyedéves informatikai tervét amelyet engedélyezésre megküldtük 

a Minisztériumnak. A megkapott engedély alapján a tervezett beszerzéseket elindítottuk. 

 A Bükki Nemzeti Park kezelési tervéhez térképmellékleteket készítettünk. 

 Elkészítettük a negyedéves informatikai beszerzési tervet, és a VM által jóváhagyott terv szerint 

megrendeltük a szükséges eszközöket. 

2. A vezetés, irányítás feladatai 

Alábbiakban az egyes szakterületi vezetés legfontosabb feladatait ismertetjük. 

Természetvédelmi 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.  
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Jogi tevékenység 

 A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság védjegyének 2013 januárjában lejáró védjegyoltalmának 

meghosszabbítása. 

 A rendészeti törvény által megkövetelt együttműködési megállapodások határidőben történő 

megkötése céljából a megállapodás megkötésének kezdeményezése a rendőr-

főkapitányságokkal. 

 Az SzMSz egységesítésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

Pénzügyi tevékenység 

 Külső ellenőrzés során feltárt kisebb hiányosságok pótlása; „A kerecsensólyom védelme a 

Kárpát-medencében” LIFE pályázat utóellenőrzésének lebonyolítása, futó KEOP pályázatok 

pénzügyi bonyolítása; nyertes pályázatok (ETE-HUSK, KEOP, LIFE+) pályázatok támogatási 

szerződésének megkötése, ÁFA megelőlegezési kötelezettség számítása, likviditási problémák 

előrejelzése, áthidalásukra javaslat kidolgozása.  

 Év végén a VM által lefolytatott átfogó pénzügyi ellenőrzésen való rendelkezésre állás (2010. és 

2011. évi elemi költségvetési beszámolójának, illetve a 2002. január 1. és 2012. október 31. 

között megkötött földhaszonbérleti szerződések teljes körű vizsgálata). 

 Év közben gépjárműveinkben keletkezett károk miatt járműcserék lebonyolítása, a károkat a 

biztosítók kifizették 2.055,- eFt értékben. 

 2.236,- eFt nem tervezett bevételt értünk el a roncs és 2 db használt gépjármű értékesítésével.  

 Az 5 alkalommal elkobzott sertéspestises állatok miatt kártalanítás 760,- eFt értékben.  

 Épületeinkben keletkezett károk térítéseként a biztosító 115,- eFt – ot fizetett ki. 

 Tenyészállatot értékesítettünk 26 ezer Ft értékben, melyet év elején nem terveztünk. 

 Az év eleji 19,2,- MFt - os zárolás személyi jellegű kiadásainkhoz kapcsolódott. A vállalt 

bevételeinket eddig 75,5 MFt – al túlteljesítettük. Ezen összeg felhasználását a zárolással elvont 

forrás visszapótlására, illetve a jelentkező többlet kiadások fedezetére fordítottuk. 

 Az év eleji magas EUR árfolyam miatt, évközben több mint 10.- MFt árfolyamveszteség 

jelentkezett az Igazgatóságunknál, melyet évközben a jelentkező többletbevételeink terhére 

sikerült kigazdálkodni.  

 Többlettámogatást kaptunk a „Te szedd” rendezvényünkhöz 500,- eFt, Felsőtárkány 

önkormányzattól közös rendezvényeink bonyolítására 637.500,- Ft értékben 

 Jelentős többletfeladat volt Európai Uniós pályázataink pénzügyi feladatainak ellátása, ezek 

nyilvántartása, elszámolása, melyet eddig 2012-ben sikeresen teljesítettünk. Működésre 

314.103,- Ft, felhalmozásra 295.138,- Ft – ot vettünk át 2012. december 31 – ig. Az átvett 

pénzeszközök KEOP, LIFE+, MVH, svájci alapból megvalósuló pályázati kiadásokra és 

közmunka pályázatokhoz kapcsolódnak. Itt mutattuk ki a VM – től maradvány terhére átvett 

feladatokat és azokhoz kapcsolódó bevételeket 6.450,- Ft értékben. 

 Többlettámogatást kaptunk védett természeti értékek megőrzésének biztosításához, mint 

területvásárlások 74.800,- eFt összegben. Ezek kifizetése, illetve lekötése részben megtörtént. 

Amely területeket szerződéssel nem sikerült megvásárolni, azon területek megvásárlására 

kisajátítási eljárást kezdeményeztünk, melyre 21.500,- eFt áll rendelkezésre. 

 Többlettámogatást kaptunk többlet feladatokhoz kapcsolódóan 6.100,- Ft összegben (Rejteki 

gyermek tábor lebonyolítására, monitoring tevékenységekhez) 

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 
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tevékenységének felügyelete; saját használatban lévő védett természeti területeken folyó 

vagyonkezelési tevékenység koordinációja; a védett természeti területek védettségi szintjének 

helyreállításával kapcsolatos feladatok elvégzése; Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása, 

vagyon-, felelősség, személy- és egyéb biztosítási szerződések megkötése. 

Őrszolgálati tevékenység 

 Védett természeti területek hatósági őrzése (jogszabályok betartásának ellenőrzése, kezelési 

tervekben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése, élettelen természeti értékek terepi védelme, 

természetvédelmi hatóság részére döntés előkészítő adatszolgáltatás, határozatok terepi 

ellenőrzése, régészeti lelőhelyek védelme) 

 Természetvédelmi kezelői tevékenység (védett természeti értékek terepi felderítése, élőhely-

védelmi, élőhely-rekonstrukciós, fajmegőrzési tevékenységek tervezése, szervezése, kivitelezése, 

helyszíni felügyelete, természetvédelmi 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) 

 Gépjárműállományunk korosodása miatt decemberben közbeszerzési eljárást indítottunk 

terepjáró tehergépkocsik beszerzésére.  

 Az őrszolgálat technikai felszereltsége javítása érdekében kisértékű eszközök (GPS, 

fényképezőgépek) beszerzése történt meg.  

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.  

4. A szakmai irányítás fő feladatainak értékelése 

Természetvédelmi tevékenységek 

 A tervezett természetvédelmi célkitűzéseket megvalósítottuk. Éves élőhely-védelmi, élőhely-

rekonstrukciós programjaink bonyolítása részben elemi költségvetésünkből, részben 

közmunkaprogramból, részben pályázati forrásból megfelelő ütemben történt (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, LIFE+ 

pályázataink a tervezett ütemezés szerint folynak.  

 Élettelen természeti értékek védelmének tervezése és koordinációja megfelelő színvonalon 

hatékonyan zajlik. Szakmai értekezleteket szerveztünk Felsőtárkányban és szakmai értekezleten 

vettünk részt Csopakon. A kaptárkő-lelőhelyek kezelési tervei (43 db) a szakmai osztályok 

bevonásával készül. Helyreállítottuk a 2012-ben eddig megrongált barlanglezárásokat. A 

barlangok, források felmérésének keretét szerződésekkel lekötöttük. Elindítottuk a 2012-re 

tervezett kivitelezési tevékenységeket (Recsk, Antal-táró) és lezártuk a kivitelezést Nógrádi 

bányáknál. Véglegesítjük a mátrai érces kutatótárók megőrzését célzó tevékenységek terveit. A 

barlangos pályázatok tervezése folyamatos. Kunhalom- (MePaR is), földvár- (Csörsz-árok is) 

kataszter felülvizsgálat, kiegészítése folyamatban van. 

 A kutatási, monitorozási tevékenységek tervezése és koordinációja eredményes volt, a vállalt 

feladatokat teljesítettük. 

 Természetvédelmi célú pályázatok (élőhely-védelem és rekonstrukció, fajmegőrzési programok, 

élettelen természeti értékek védelme - KEOP, LIFE+,) természetvédelmi koordinációja 

megfelelő színvonalú. 
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Jogi tevékenység 

 A jogi szakterületet illetően a kitűzött feladatokat időarányosan végrehajtottuk. 

 Az új szabálysértési törvény gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos kezdeti tapasztalatokat és 

módosítási javaslatainkat összegeztük és megküldtük a Minisztériumnak. 

 Tárgyidőszakban kiszabott helyszíni bírságok száma: 7 db 

 Tárgyidőszakban gépjárművezetőre távollétében kiszabott helyszíni bírságok száma: 2 db. 

 Kezdeményeztük a BNPI védjegye oltalmi idejének 10 évvel történő meghosszabbítását a 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál. 

 Kezdeményeztük a rendészeti törvény által megkívánt együttműködési megállapodásokat a 

BNPI területén illetékes rendőr-főkapitányságokkal. A mai napig Heves és Nógrád megye 

rendőr-főkapitányságaival van aláírva megállapodás, a maradékkal is napokon belül várható. 

 A márciusi Nagymező történt tűzeset miatt indult nyomozást megszüntette a Miskolci 

Rendőrkapitányság. 

 Megkezdtük az új SZMSZ-ből fakadó feladatok ellátását. 

Pénzügyi tevékenység 

A pénzügyi szakterületen az előírt és vállalt feladatokat több esetben határidőcsúszással, illetve csak 

részben tudtuk teljesíteni. a 2012 évben megvalósult év eleji és év végi ellenőrzés többlet feladatai 

miatt, de ennek ellenére a feladatellátás megfelelő színvonalon megtörtént.  

Természetvédelmi vagyongazdálkodás 

 Az időszakra eső tervezett feladatokat teljesítettük. 

Őrszolgálati tevékenység 

 A természetvédelmi őrszolgálat sokrétű feladatát magas szakmai színvonalon végezte el, ellátta a 

területek ellenőrzését, a természetvédelmi vagyonkezelési tevékenységek (erdőkezelés, gyep- és 

szántóföldi gazdálkodás) terepi szervezését, részt vett a pályázatok tervezésében és 

kivitelezésének ellenőrzésében, a közmunkaprogram (63 fő közmunkás munkaszervezése) terepi 

elemeinek lebonyolításában, a természetismereti nevelési, túravezetési feladatok ellátásában, 

valamint a kutatások szervezésében és végzésében, a területek felmérésében és monitorozásában.  

5. A gazdálkodás eredményessége 

Pályázataink nyilvántartásaival és elszámolásaival szemben 2012-ben 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 a jóváhagyásnak megfelelően 

megtörtént. A 3,- eFt fel nem használt maradványt határidőben visszafizettük az Irányító szervnek. 

Az év elején bérkompenzációra átvett támogatás kifizetésével elszámoltunk. A kompenzáció 

kifizetésénél még jelentkező forrás hiányt december hónapban megkaptuk a VM – től. A kiutalt 

513,- eFt felhasználására januárban kerül sor.  

A 2012. december 31. – ig az átvett pénzeszközök összege: 616.829,- eFt.  

 

Pályázatokhoz, átvett feladatokhoz kapcsolódó többletbevételeink (697.729,- 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: 1.050,- eFt, 

 „Te szedd” program támogatása: 500,- eFt, 

 Felsőtárkány önkormányzat támogatása közös programokhoz: 638,- eFt,  

 Kerecsen Life+ pályázat: EU támogatás 58.041,- eFt,  

 KEOP pályázatok: 354.301,-eFt. 

 Svájci alapból megvalósulandó pályázati kiadásokra 10.068,- eFt. 
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 Közmunka program finanszírozása: 118.678,- eFt,  

 MVH támogatás: 69.778,- eFt, 

 VM kártalanításra támogatás: 30.000,- eFt, 

 VM támogatás kisajátításra, földvásárlásra: 40.000,- eFt. 

 Szomolyai kaptárkövek kisajátítására, területvásárlásra 4.800,- eFt. 

 VM támogatás a rejteki gyermek tábor lebonyolításához: 600,- eFt. 

 VM Hevesi sík monitorozás finanszírozása: 1.000,-  eFt. 

 VM finanszírozása lepkék monitorozására: 2.000,-  eFt. 

 VM finanszírozás barlangkataszterezésre: 2.500,-  eFt. 

 2012–ben tervezett kiadásainkat teljesítettük. Dologi kiadásainkból átcsoportosítást hajtottunk 

végre felújításokra, amit a gépjárműveink felújításai indokoltak. 

A kiadások összegét növelte a pályázatok terhére történt kiadások értéke is 642.463,- eFt 

összegben. Ezek a következők:  

 Kerecsen Life+ pályázati kifizetések: 61.157,- eFt, 

 KEOP pályázati kifizetések: 377.720,- eFt, 

 Közmunka program kifizetései 128.786,- eFt, 

 Kártalanítás, területvásárlás 74.800,- 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 (79 fő átlaglétszám) a foglalkoztatott közmunkások létszáma (117 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. 2 fő (ebből 1 fő 

részmunkaidős) került foglalkoztatásra pályázat forrás terhére. Igazgatóságunkon a 

kormánytisztviselők beállási szintje 2012-ben nem változott. 2 dolgozónk részére fizettünk 25 év 

közszolgálati jogviszony alapján jubileumi jutalmat. 

2012-ben Igazgatóságunknál nem történt létszám leépítés.  

A képzettségi szint megfelelő. Jelenleg 8 fő vesz részt felsőfokú továbbképzésben. Betöltetlen 

álláshelyünk nincs.  

7. Az ellenőrzés feladatai 

Az ellenőrzési feladatok a pénzügyi-számviteli ellenőrzésen kívül kiterjednek 

földhaszonbérleti és természetvédelmi fejlesztési feladatok ellenőrzésére is. 

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 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, 
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önkormányzatoknak, társadalmi szervezeteknek, oktatási intézmények részére ingyenesen juttatunk 

el.  

9. Javasolt fő célkitűzések 

 Kezelési tervek kihirdetés, aktualizálása, Nemzeti Park zónarendszerének kidolgozása, védetté 

nyilvánítások lefolytatása.  

 Ha a megőrzés optimálisan csak így biztosítható, a védett területek állami tulajdonba vétele.  

 Társadalmi kapcsolatok építése, megelőző jellegű tevékenység folytatása a területi tervezésben 

való részvétellel 

 Hazai társintézményekkel való információcsere hatékonyságának növelése, szakmai értekezletek 

rendszerének kialakítása 

 Nemzetközi természetvédelmi gyakorlatok megismerése, továbbfejlesztése 

 Terepi és hivatali munka hatékonyságának növelése továbbképzések és a technikai eszközök 

fejlesztése révén 

10. Kérelmek, javaslatok. A szervezeti egység összegzett megítélése.  

Kérelmek, javaslatok 

A természetvédelmi feladatokhoz szükséges állami alapadatokhoz való ingyenes hozzáférés a 

munka hatékonyságát jelentősen javítaná (például digitális erdészeti üzemtervi, valamint a földhivatali 

ingatlan-nyilvántartási térképek, topográfiai térképek, domborzatmodellek).  

A szervezeti egység összegzett megítélése 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2012-ben elvégzett feladatai 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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