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A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szervezeti egységei 2011. évi tevékenységeinek értékelése

1. 2011 legfontosabb célkitűzései
A Bükki  Nemzeti  Park Igazgatóság 2010. október  29.-én elfogadott  Alapító Okiratában és a 

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok alapján.

Élőhelyek fenntartása, rehabilitációja

Forrás: elemi költségvetés, KEOP, közmunkaprogram
Hegyi rétek, fás legelők rekonstrukcióját célzó nyertes KEOP pályázat folytatása (kivitelezési 

szakasz,  Bükk,  Mátra,  Hollókő,  közel  300  ha),  hegyvidéki  területeken  kisebb  vizes  élőhelyek 
rehabilitációja  (közmunkaprogram),  vizesélőhely-rekonstrukciós  nyertes  KEOP  pályázatok 
bonyolítása  (kivitelezési  szakasz,  Dél-hevesi  Tájegység,  Dél-borsodi  Tájegység),  első  fordulós 
élőhelyrekonstrukciós  KEOP  pályázatok  bonyolítása  (gyepek:  Nógrádi  Tájegység,  Tarnavidék, 
Uppony, vizes élőhely: Ludányhalászi), extenzív gyümölcsösök rehabilitációja. Saját vagyonkezelésű 
erdeinkben  főként  nemesnyarasok  átalakítása  őshonos  fafajú  erdőkké  Tiszadob  községhatárban, 
valamint  folyamatban  lévő  erdősítéseink  aktuális  munkáinak  elvégzése.  Ipolytarnóci  különleges 
rendeltetésű vadászterületünkön a vadállomány szabályozás elvégzése, a Dél-borsodi Földtulajdonosi 
Közösség területén a természetvédelmi célú vadászati tevékenység koordinációja.

Területi védettségtől független fajmegőrzési beavatkozások

Forrás: elemi költségvetés, LIFE+, KEOP
Kerecsensólyom védelmi LIFE+ program folytatása; kékvércse védelmi LIFE+ pályázat beadása 

partnerként,  parlagi  sas  mérgezéseket  megelőző  LIFE+ pályázat  beadása  partnerként,  fajmegőrzési 
tevékenység  (boldogasszony  papucsa,  mocsári  kardvirág,  alpesi  gőte,  túzok,  parlagi  sas, 
kerecsensólyom,  vándorsólyom,  kékvércse,  békászó  sas,  kígyászölyv,  fekete  gólya,  szalakóta,  
gyurgyalag,  bagoly-fajok,  denevér-fajok,  veszélyeztetett  nappali  lepke  fajok,  régi  gyümölcsfajták 
megőrzése).

Áramütéses  madárpusztulások  megelőzése  érdekében  47  km  légvezeték  tartóoszlopainak 
szigetelése, kétéltűátjárók létesítése (Bogács, Felsőtárkány), Hevesi-sík és Borsodi-Mezőség területén 
áramütéses madárpusztulások megelőzősét célzó pályázat benyújtása, kétéltűátjárók kialakítását célzó 
pályázat benyújtása a Bükk és a Mátra területére). 

Földtani természetvédelem

Forrás: elemi költségvetés, KEOP, közmunkaprogram
Források  közhiteles  nyilvántartásának  felülvizsgálata:  22  új  felvétel  (közmunka, 

gyakorlatosok);  barlangkataszterezés  és  barlangvédelem:  1041  méter  barlangjárat  térképezése,  5 
fokozottan  védett  barlang  lezárása,  Anna-barlang  lámpaflóra  terjedést  megelőző 
világításrekonstrukciója,  a  Szeleta-barlang  előterének  és  barlangbelsőjének  rendezése,  a  Kő-lyuk 
barlangbelsőjének  rehabilitációja,  illetve  két  barlangban  árvízmentesítő  és  természetvédelmi  célú 
közlekedési  segédeszközök  beépítése,  a  természetes  állapot  helyreállítását  és  életveszélyes  helyzet 
megszüntetését  célzó  depóniaáthelyezés  két  barlangban.  Fokozottan  védett  barlangok  beépített 
eszközeinek  folyamatos  karbantartása,  barlanglezárások  fenntartása.  Barlangi  túrák  ellenőrzése. 
Barlangvédelmi célú KEOP pályázatok benyújtása II. (Szent István-barlang világítás korszerűsítés, a 
Kis-kőháti-zsomboly  lezárása  és  főteácsolatának  cseréje,  és  a  Soltész-kerti-mésztufabarlang 
rehabilitációjával az árvízveszély csökkentése a Szent István-barlangban) és III. ütem (több barlang, 
többek közt a Suba-lyuk rehabilitációja). 

Megtörtént az egyedi tájértékek felvétele 31 településen, kaptárkövek felmérésének egységes 
módszertan  szerinti  megkezdése,  Szomolyai  kaptárkövek  természetvédelmi  területen  létesített 
tanösvény felújítása (gyakorlatosok), 

19. századi érces kutató táró (Antal-táró) rehabilitációja és denevérbarát átalakítása, valamint 
Nógrádi  bányák (Nagy-bánya)  földtani  értékeinek megőrzése,  természeti  állapotának helyreállítását 
célzó  projekt  bonyolítása  (kivitelezési  szakasz  -  közbeszerzés),  Újabb földtani  értékek  megőrzését 
célzó  pályázatok  (7  db  mátrai  táró  természeti  állapotának  megőrzése,  denevérbarát  lezárása  és  a 
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A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szervezeti egységei 2011. évi tevékenységeinek értékelése

Salgótarján, Nyárjas-pusztai homokbánya rehabilitációja, földtani bemutató hely kialakítása, ex lege 
védett földvárak és kunhalmok rehabilitációja) benyújtása. 

Védett természeti területek és értékek nyilvántartása, monitoring és információs rendszer működtetése

Az  Igazgatóság  korszerűsített  honlapjának  a  beüzemelése,  Novell  fájlszerver  maradék 
felhasználóinak migrálása a Linuxos fájlszerverre,  iktató  szoftver  cseréje,  tanösvény nyomvonalak, 
botanikai adatok, zoológiai adatok, KÜVET, közhiteles nyilvántartások betöltése a TIR szerverbe. 

Természetvédelmi kutatás, monitoring

Forrás: elemi költségvetés, LIFE+
Kutatás, alapállapot-felmérések: 

• Extenzív  művelésű  gyümölcsösök  megőrzése;  sas  és  túzokszinkron;  kétéltű  fajok 
monitorozása;  madárfajok  felmérése:  harkály  fajok  állományfelmérése;  telepesen  fészkelő 
fajok, haris, fekete gólya, bagoly-fajok, Natura 2000 élőhelyek monitorozása, Natura 2000-es 
jelölő  fajok  állományfelmérése,  ragadozómadár  fészkek  kataszter,  szalakóta  költőládák 
adatainak rögzítése, vércse-fajok számára kihelyezett mesterséges fészkek adatainak rögzítése, 
védett  és  telepesen  költő,  éves  madárjelentésben  szereplő,  valamint  természetvédelmi 
szempontból kiemelt jelentőségű madárfajok állományainak felmérése
Földtani és táji értékeink felmérése: 

• Közhiteles  nyilvántartások  készítésének  folytatása;  barlangok  térképezése  és  természeti 
állapotfelvételének  folytatása;  források  közhiteles  nyilvántartásba  vételének  folytatása,  a 
források  felmérése;  kunhalom  és  földvár  kataszterezés  kiegészítése  (Csörsz-árok,  újonnan 
megismert  kunhalmok  földvárak),  kaptárkövek  védetté  nyilvánításához  szükséges  területi 
felmérések elvégzése, védett területek földtudományi  értékkatasztere készítésének folytatása, 
földtani  alapszelvények  felmérése,  forrástérségek  és  forrásmészkő  képződmények, 
kisvízfolyások állapotfelmérésének megkezdése, egyedi tájértékek felmérésének folytatása.
Monitoring: 
Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer: tarajos pajzsika, karcsú sisakvirág, törpemandula, 

kisfészkű aszat, henye boroszlán, északi sárkányfű, kereklevelű harmatfű, piros kígyószisz, hüvelyes 
gyapjúsás, kakasmandinkó, kockás liliom, heverő iszapfű, pókbangó, fehér májvirág, leánykökörcsin, 
Janka-tarsóka,  egyenesszárnyúak,  lepkék,  halak,  kétéltűek,  hüllők,  pelék,  denevérek,  ürge, 
élőhelytérképezés: Bél-kő, Kesznyéten, Közösségi jelentőségű gyepes élőhelyek felmérése extenzív és 
intenzív  adatlapokkal  Felsőtárkány:  Kerek-hegy H3a (6240-2019),  Bélapátfalva:  Homonna-tető  G3 
(6190-2012), Bélapátfalva: Szász-bérc H3a (6240-2020), Bélapátfalva: Bél-kő H3a (6240-2021) és G2 
(6190-2002) és X(6110-2001)

Agrár-környezetvédelmi monitoring: biotikai monitoring program folytatása
Fajmegőrzési programokat támogató monitoring: hangyaboglárka-fajok, fóti (zefír) boglárka, 

gólyaorrboglárka,  bükki  szerecsenboglárka,  nagy  szikibagoly,  Ankeraraszoló,  tavaszi  magyar-
fésűsbagoly,  magyar  szitkár,  mocsári  szitkár,  alpesi  gőte,  gyepi  béka, sárgahasú  unka, szalakóta, 
kékvércse,  vörös  vércse, kerecsensólyom,  vándorsólyom,  kígyászölyv,  békászó  sas,  parlagi  sas, 
feketególya, fehérgólya, uhu, csíkosegér, denevér-fajok.

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

Zöld  Horizont  periodika  további  kiadásainak  megjelentetése,  Salgótarján-Baglyaskő 
Természetvédelmi  Látogatóközpont  beüzemelése,  honlap  megújítása  és  új  tartalommal  feltöltése, 
tanösvényhálózat  fenntartása,  Lillafüred-Kisvasútállomás/Kelet-bükki  Tájegységiroda  területén  „A 
múlt emlékei a Bükkben” kiállítás berendezése, Szilvásvárad –Szalajka-völgy Látogatópark fejlesztése 
pályázat  előkészítése,  természetvédelmi  programok,  jeles  napok,  tájegységi  nyílt  napok,  nyári 
természetvédelmi táborok megrendezése, időszaki kiállítások szervezése. 
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Természetvédelmi vagyongazdálkodási feladatok ellátása

Folytatjuk az Érzékeny Természeti Területen gazdálkodók ellenőrzését, a saját vagyonkezelésű 
területeken  a  bérbeadásokat  valamint  a  saját  gazdálkodásba  vont  területeken  a  túzokvédelmi  célú 
mezőgazdálkodási tevékenységet.

2. A vezetés, irányítás feladatai
Alábbiakban az egyes szakterületi vezetés éves legfontosabb feladatait ismertetjük.

Természetvédelmi tevékenységek

• Éves élőhely-védelmi, élőhely-rekonstrukciós tevékenységek tervezése és koordinációja
• Fajmegőrzési tevékenység tervezése és koordinációja
• Élettelen természeti értékek védelmének tervezése és koordinációja
• Kutatási, monitorozási tevékenységek tervezése és koordinációja
• Természetvédelmi  célú  pályázatok  (élőhely-védelem  és  rekonstrukció,  fajmegőrzési 

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

• Természetvédelmi kutatási célú pályázatok előkészítése, benyújtásának koordinációja
• Oktatási, nevelési, ökoturisztikai, közönségszolgálati tevékenységek tervezése és koordinációja 

(ETE-HUSK)
• Természetvédelmi  kommunikációs  és  ökoturisztikai,  környezeti  nevelési  célú  pályázatok 

előkészítése, benyújtásának koordinációja (ETE-HUSK)
• Természetes  erdőkép  kialakítása  saját  vagyonkezelésű  erdeinkben,  fafajcsere  a  tiszadobi 

nemesnyarasok területén folyamatban lévő erdőnevelési munkáink folytatása. 
• Természetvédelmi  célú  vadgazdálkodási  tevékenység koordinációja  a  Borsodi  Mezőség TK 

területén,  Ipolytarnóci  Ősmaradványok  Természetvédelmi  Terület  különleges 
rendeltetésű vadászterületen vadállományszabályozás végzése.

Jogi tevékenység

• Az iktatószoftver tanúsított verziójának beszerzése és rendszerbe állítása.
• A Heves Megyei Levéltár és a VKKI Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár ügyiratkezeléssel 

kapcsolatos ellenőrzésére történő felkészülés.
• A Heves és a Nógrád Megyei Főügyészség ellenőrzéseire történő felkészülés.
• Az  igazgatóság  2011.  évi  beszámolóval  le  nem  zárt  üzleti  évében  megvalósult  adó  és 

közbeszerzési,  támogatás  elszámolási  tevékenységének  átvizsgálása  szabályszerűségi 
szempontból külső szakértő bevonásával 2012-ben.

• A Természetvédelmi Őrszolgálat jogi továbbképzése.
• A folyamatban lévő és 2011. évben induló polgári  perek lehetőség szerint pernyertességgel 

történő lezárása.

Pénzügyi tevékenység

• Az  Igazgatóság  pénzügyi  terveinek  kialakítása  és  végrehajtása,  azokhoz  kapcsolódó 
beszámolási kötelezettségek, statisztikai jelentések teljesítése

• Az Igazgatóság  költségvetési  tervezési,  számviteli  és  beszámolási  feladatainak  ellátása.  Az 
Igazgatóság bevételi terveinek ellenőrzése, alakulásának figyelemmel kísérése, bevételek 
beszedésében  való  közreműködés.  Előirányzat  módosítás  kezdeményezése  a  nem 
tervezett bevételeknél

• Illetményszámfejtés, társadalombiztosítási, adóügyi ügyintézés, személyügyi feladatok ellátása
• Beruházási feladatok pénzügyi előkészítése és lebonyolítása
• Költségvetés kialakítása
• Pályázati  feladatok  pénzügyi  összehangolása,  elszámolásának  ellenőrzése,  finanszírozások 

rendezése. 
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• Követelések és kötelezettségek nyilvántartásának vezetése
• Tárgyi eszközök, kis értékű eszközök és készletek analitikus nyilvántartásának vezetése
• Adatszolgáltatások, adóbevallások elkészítése
• Analitikus  és  főkönyvi,  illetve  a  szigorú  számadású  nyomtatványok  analitikus 

nyilvántartásának folyamatos vezetése. 
• Szervezeti  egységek  pénzforgalmának  folyamatos  elszámoltatásával  kapcsolatos  feladatok 

ellátása.
• Külön többletfeladatként  jelentkezett  az  Európai  Uniós  pályázatokkal  kapcsolatos  pénzügyi 

feladatok ellátása. 
• Kiemelt feladat az igazgatóság 2011. évi beszámolóval le nem zárt üzleti évében megvalósult 

adó  és  közbeszerzési,  támogatás  elszámolási  tevékenységének  átvizsgálása 
szabályszerűségi szempontból külső szakértő bevonásával 2012-ben.

Természetvédelmi vagyongazdálkodási tevékenység

• Vagyonkezelési  feladatok  irányítása,  ellenőrzése,  az  ingó  és  ingatlan  vagyon  kezelésével, 
fenntartásával,  értékének  megőrzésével,  gyarapításával,  állagának  védelmével, 
karbantartásával,  felújításával  és  nyilvántartásával  kapcsolatos  feladatok  ellátása, 
felújítási terv készítése.

• Termőföld  ingatlanok  haszonbérleti  szerződéseinek  előkészítése,  betartásuk  ellenőrzése, 
pályáztatása.

• Saját  kezelési  tevékenységéhez  kapcsolódóan  igénybe  vehető  mezőgazdasági  és  egyéb 
támogatások igénylése.

• Gépjárművek  és  egyéb  mezőgazdasági  eszközök  használatának  és  karbantartásának, 
javításának koordinációja

• Kiemelt bemutatóhelyek vagyongazdálkodásának tevékenységének felügyelete
• Saját  használatban  lévő  védett  természeti  területeken  folyó  vagyonkezelési  tevékenység 

koordinációja 
• A  védett  természeti  területek  védettségi  szintjének  helyreállításával  kapcsolatos  feladatok 

elvégzése
• Munka- és tűzvédelmi  feladatok ellátása,  vagyon-, felelősség,  személy-  és egyéb biztosítási 

szerződések megkötése.

Őrszolgálati tevékenység

• Védett  természeti  területek  hatósági  őrzése (jogszabályok  betartásának  ellenőrzése,  kezelési 
tervekben  foglaltak  végrehajtásának  ellenőrzése,  élettelen  természeti  értékek  terepi 
védelme,  természetvédelmi  hatóság  részére  döntés  előkészítő  adatszolgáltatás, 
határozatok terepi ellenőrzése, régészeti lelőhelyek védelme)

• Természetvédelmi  kezelői  tevékenység  (védett  természeti  értékek  terepi  felderítése, 
adatbázisban  történő  rögzítése,  élőhely-védelmi,  élőhely-rekonstrukciós  tevékenységek 
kivitelezése,  helyszíni  felügyelete,  fajmegőrzési  tevékenység  kivitelezése,  helyszíni 
felügyelete,  természetvédelmi  célú  pályázatok  tervezésében  és  kivitelezésében  való 
közreműködés)

• Természetvédelmi  vagyongazdálkodási  tevékenységben való részvétel  (termőföld  ingatlanok 
haszonbérleti  szerződéseinek  és  a  birtokbaadásnak  az  előkészítése,  betartásuk 
ellenőrzése, saját használatban lévő védett  természeti területeken folyó vagyonkezelési 
tevékenység kivitelezése)

• Oktatás-nevelés,  tudatformálás,  ismeretterjesztés  (közönségszolgálati,  oktatási,  nevelési, 
ökoturisztikai terepi feladatok ellátása)
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3. Végrehajtott szervezési, átszervezési feladatok
• A Hivatalos Értesítő 2011/4. számában megjelent Alapító Okiratunk módosításokkal egységes 

szerkezetben.
• Igazgatóságunk  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  módosítását  előkészítettük.  Az 

SzMSz-t  módosításokkal  egységes  szerkezetben  felterjesztettük  a  Minisztériumba.  Az 
SzMSz  jóváhagyásával  kapcsolatos  egyeztetések  folyamatban  vannak  a  VM  Jogi 
Főosztályával.  A módosítások  célja  az  időközben  bekövetkezett  jogszabályváltozások 
átvezetése  volt  a  Minisztérium irányelveinek  megfelelően,  a  szervezeti  felépítés  és  a 
működés alapvető keretszabályai nem változnak.

• A Nógrádi és az Ipoly-völgye Tájegység összevonásával létrehoztuk a Nógrád-Ipoly völgye 
Tájegységet. Ezenkívül újonnan kialakítottuk a Tarnavidéki Tájegységet a Kelet-bükki és 
a  Nyugat-bükki  Tájegységből  történő  leválasztással.  A  működési  terület  őrkerület 
beosztását  is  módosítottuk,  hozzáigazítottuk  a  megváltozott  természetvédelmi  őri 
létszámhoz és feladatokhoz.

4. A szakmai irányítás fő feladatainak értékelése

Természetvédelmi tevékenységek

• A tervezett természetvédelmi célkitűzéseket megvalósítottuk. 
• Éves  élőhely-védelmi,  élőhely-rekonstrukciós  programjainkat  részben  elemi 

költségvetésünkből,  részben  közmunkaprogramból  fedeztük.  Már  támogatási 
szerződéssel  rendelkező  KEOP  forrásból  finanszírozott  nagyobb  volumenű 
rekonstrukciós programok kivitelezésének előkészítését folytattuk (Bükki Nemzeti Park, 
Hevesi Füves Puszták TK, Borsodi Mezőség TK, Mátrai TK, Hollókői TK, kivitelezés: 
2012-2013)

• Fajmegőrzési tevékenység tervezése és koordinációja – részben elemi költségvetésünkből és 
saját tevékenységgel, részben futó LIFE+ programból (kerecsensólyom), részben KEOP 
forrásból  (békaátjárók  építése  fejeződött  be  Bogács  és  Felsőtárkány területén,  47  km 
középfeszültségű oszlop szigetelése a Bükkalján) – a vállalt feladatokat teljesítettük.

• Élettelen  természeti  értékek  védelmének  tervezése  és  koordinációja  –  a  tervezett  kutatási, 
felmérési  tevékenységeket  elvégeztük.  Sikeresen  befejeztük  (KEOP  forrás)  az  Anna-
barlang világításkorszerűsítését  és  több bükki  barlangban végeztünk természetvédelmi 
célú  beavatkozásokat.  Előkészítettük  a  2012-re  tervezett  kivitelezési  tevékenységeket 
Recsk, Antal-táró, Nógrádi bányák).

• Kutatási, monitorozási tevékenységek tervezése és koordinációja – az éves állományfelmérési, 
állapotfelmérései, monitorozási munkákat sikeresen befejeztük. 

• Természetvédelmi  célú  pályázatok  (élőhely-védelem  és  rekonstrukció,  fajmegőrzési 
programok,  élettelen  természeti  értékek  védelme  -  KEOP,  LIFE+,)  természetvédelmi 
koordinációja  –  a  2011-re  eső  előkészítési,  bonyolítási,  kivitelezési  feladatokat 
elvégeztük. 

• Természetvédelmi kutatási célú pályázatok előkészítése, benyújtásának koordinációja – ETE-
HUSK  pályázatot  nyújtottunk  be  határon  átnyúló  területek  természeti  értékeinek 
kutatására. Bírálat: 2012. 

• Oktatási, nevelési, ökoturisztikai, közönségszolgálati tevékenységek tervezése és koordinációja 
- terepi bemutatóhelyeket alakítottunk ki és ismeretterjesztő kiadványokat készítettünk - 
ETE-HUSK forrásból. 

• Természetvédelmi  kommunikációs  és  ökoturisztikai,  környezeti  nevelési  célú  pályázatok 
előkészítése, benyújtásának koordinációja - pályázatot nyújtottunk be határmenti védett 
területek terepi bemutatóhelyeinek fejlesztése céljából.

• Tervezett  természetvédelmi  erdőkezelési  és  vadgazdálkodási  tevékenységünket 
megvalósítottuk. 
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Jogi tevékenység

• A jogi szakterületet illetően a kitűzött feladatokat végrehajtottuk.
• Az  iktatószoftver  tanúsított  verzióját  beszereztük  az  ügyiratkezelés  azóta  ezen  program 

alkalmazásával történik.
• A két levéltári ellenőrzés szabálytalanságot nem állapított meg, észrevételt nem tett.
• 2011-ben Igazgatóságunk szabálysértési hatósági intézkedéseivel szemben kifogás, panasz nem 

érkezett, a törvényességi ellenőrzések során a Főügyészségek sem óvást, sem felszólalást, 
sem figyelmeztetést szabálysértési eljárásaink kapcsán nem alkalmaztak.

• A külső szakértő cég a szabályszerűségi ellenőrzést lefolytatta, írásbeli jelentése a napokban 
érkezik igazgatóságunkra.

• Az őrszolgálat jogi továbbképzése megtörtént.
• A 62 polgári perből 13-at megnyertünk, kettőt elvesztettünk, a többi ügy folyamatban van.

Pénzügyi tevékenység

• A pénzügyi szakterületen az előírt és vállalt feladatokat teljesítettük.
• Külön  megoldandó  feladatként  jelentkezett  az  év  közbeni  33  % -  os  zárolás  után  (dologi 

kiadásaink  fedezetére  csak  az  eredeti  összeg  fele  ált  rendelkezésre)  az  Igazgatóság 
fizetőképességének,  likviditásának  megőrzése,  a  kötelező  feladatok  ellátásának 
biztosítása.

• Jelentős többletfeladat  volt  Európai  Uniós pályázataink pénzügyi  feladatainak ellátása,  ezek 
nyilvántartása, elszámolása, melyet 2011-ben sikeresen teljesítettünk.

Természetvédelmi vagyongazdálkodás

A vagyongazdálkodási  szakterület  legnagyobb éves feladata  volt  a megváltozott  jogszabályi 
környezetnek megfelelő  haszonbérleti  pályázati  rendszer  alapjainak kidolgozása  és alkalmazásának 
gyakorlati  bevezetése.  Igazgatóságunk kialakította  saját  pályázati  csomagját,  amit  később sikeresen 
alkalmazott  több  haszonbérleti  eljárás  során  is.  2011-ben  két  nagyobb  tömbben  hirdettünk  meg 
területeket, mindkettő kiemelt jelentőséggel bírt az érdeklődők széles köre miatt. A poroszlói Nagy-
álláshoz  tartozó  gyepek  bérbeadása  több  éves  huzavona  után  sikeresen  megtörtént,  a  pályázat 
kedvezményezettjei a helyi, élethivatásszerűen gazdálkodók köréből kerültek ki. A Borsodi Mezőség 
Tájvédelmi  Körzetben  a  korábban  a  Mariano  Kft.  által  használt  területek  év  közepén  kerültek 
Igazgatóságunk  saját  kezelésébe.  A  területre  kiírt  első  pályázatokat  a  Nemzeti  Földalapkezelő 
Szervezet  utasítása  alapján  visszavontuk.  A  később  megjelenő,  egységesített  pályázati  eljárás 
folyamatban van, eredmények előreláthatólag 2012. márciusában lesznek.

Igazgatóságunk  bővíteni  kívánja  a  saját  vagyonkezelési  tevékenységét.  A  gazdálkodáshoz 
szükséges  infrastruktúrák  kialakítása  érdekében  elkezdtük  a  KEOP  3.2.0  jogcímre  benyújtandó 
pályázataink előkészítését, a pályázatok tervezett beadása 2012 tavasza.

A  saját  vagyongazdálkodás  keretében  tervezett  élőhely-kezelési  szolgáltatások  értéke 
meghaladja  a  közbeszerzési  határokat,  így  olyan  közbeszerzést  kezdtünk  előkészíteni,  ami 
keretszerződés  révén  több  évre  biztosítja  kezelési  feladataink  rugalmas  és  folyamatos  ellátásának 
lehetőségét.  Ezek  a  szükséges  engedélyek  hiányában  2011-ben  nem jelentek  meg,  elindításukra  a 
2012-es közbeszerzési szabályok szerint az engedélyt megkértük.

Őrszolgálati tevékenység

• Védett természeti területek hatósági őrzése: az őrszolgálat létszáma 2011-ben feltöltésre került, 
a feladat megvalósult. 

• Természetvédelmi kezelői tevékenység, természetvédelmi vagyongazdálkodási tevékenységben 
való  részvétel,  oktatás-nevelés,  tudatformálás,  ismeretterjesztés:  az  őrszolgálat  által 
biztosított tevékenységek megvalósultak.
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5. A gazdálkodás eredményessége
2011-ben  az  év  közbeni  zárolás  után  is  megőriztük  fizetőképességünket,  likviditásunkat, 

kötelezettségeinknek határidőben eleget tettünk, illetve a kötelező feladatainkat – bár nehézségek árán 
-  elvégeztük.  Pályázataink  nyilvántartásaival  és  elszámolásaival  szemben  nem  jelentkeztek 
hiányosságok  Az  év  közbeni,  2011  évi  hiánycélt  tartó  időszakos  korlátozó  intézkedések  ellenére 
gazdálkodásunk  megalapozott,  áttekinthető,  az  elrendelt  korlátozásokat  betartottuk.  Ennek 
eredményeként  év végén a szokásosnál (2010 – ben 94.613,-, 2011 – ben 162.725,- eFt)  nagyobb 
arányú előirányzat – maradványunk volt.

Részben  pályázati  tevékenységeink  eredménye,  hogy  a  kezelésünkbe  adott  vagyon  elemek 
nettó  értéke  az  avulásukat  is  figyelembe  véve  folyamatosan  gyarapszik.  2011  –  ben  a 
vagyongyarapodásunk  136.045,-  eFt  volt.  Ingatlanjaink  –  ezen  belül  a  földterületek,  épületek  és 
építményeink – értékei nőttek.  2011 – ben tárgyi  eszközeink bruttó értéke 4.812.359,- nettó értéke 
3.789.230,-  eFt  volt.  A  pályázatokból  2011  –  ben  211.460,-  eFt  –  ot  költöttünk  vagyonaink 
gyarapítására. Ebből KEOP terhére 207.893,- eFt építmény beszerzés történt.

2011 – ben a bevételeink összege 1.273.215,- eFt volt, ez az előző évhez képest 222.758,- eFt, 
14,9 % csökkenést mutat. Ebből a támogatások csökkenése 129.812,- eFt volt a zárolás miatt. 

Pályázatokhoz kapcsolódó többletbevételeink (570.033,- eFt): 
• ETE-HUSK pályázat finanszírozása: 115.988,- eFt
• Kerecsen Life+ pályázat: EU támogatás 79.455,- eFt, VM társfinanszírozás 12.071,- eFt
• KEOP pályázat: 201.124,- eFt, fordított ÁFÁ – hoz kapcsolódó NAV visszatérítés 21.158,- eFt
• Közmunka program finanszírozása: 69.380,- eFt, ebből VM finanszírozás 7.969,- eFt
• MVH támogatás: 62.888,- eFt

2011 –  ben kiadásaink  összege  1.110.490,-  eFt  volt.  Kiadásaink  a  bevételeinknél  nagyobb 
arányban  és  összegben  csökkentek  (290.560,-  eFt,  20,8  %).  A  csökkenést  főleg  az  intézményi 
beruházási kiadások (243.973,- eFt) és dologi kiadásaink (40.132,- eFt) visszafogása okozta. Dologi 
kiadásaink  csökkenését  nagy  részben  az  intézményi  működési  támogatás  csökkenése  okozta. 
Igazgatóságunk a zárolással egy időben takarékossági intézkedéseket vezetett be. 

A kiadások  összegét  növelte  a  pályázatok  terhére  történt  kiadások  értéke  is  435,415,-  eFt 
összegben. Ezek a következők: 

ETE-HUSK pályázati kifizetések: 80.291,- eFt
Kerecsen Life+ pályázati kifizetések: 30.609,- eFt
KEOP pályázati kifizetések: 243.094,- eFt
Közmunka program kifizetései 81.421,- eFt

6. A humán tevékenység, személyzeti munka, képzés, továbbképzés, a vezetői és 
beosztotti állomány megítélése

Igazgatóságunknál  2011  -  ben  az  igazgató  személyében  történt  változás.  Jóváhagyott 
létszámunk  83 fő.  Az engedélyezett  létszámtól  való  eltérést  (65  fő átlaglétszám)  a  foglalkoztatott 
közmunkások  létszáma  (63  fő  nem  teljes  éves  foglalkoztatásban)  és  a  pályázathoz  kapcsolódó 
foglalkoztatottak száma (2 fő), illetve a rokkant képességű foglalkoztatottak alkalmazása (átlagban 5 
fő) okozza. A rokkant képességű dolgozók foglalkoztatása miatt rehabilitációs járulékot nem kellett 
fizetnünk. Igazgatóságunkon a kormánytisztviselők beállási szintje 2011. december 31 – én 104 %.

A 2011. évben Igazgatóságunknál nem történt létszám leépítés.
Igazgatóságunkon a képzettségi szint megfelelő, felsőfokú végzettségű kormánytisztviselőink 

aránya tovább növekedett, jelenleg 78 % (2010-ben 75 % volt). Az elmúlt évben 1 fő változás történt a 
felsőfokú  végzettséggel  rendelkezőknél.  Jelenleg  7  fő  vesz  részt  felsőfokú  továbbképzésben. 
Betöltetlen álláshelyünk nincs.

Igazgatóságunkon a  nyelvismereti  szint  javítása  fontos  feladat  (nyelvismerettel  rendelkezők 
aránya  49  %),  ezért  dolgozóink  nyelvtanulását  támogatjuk.  Beszélt  nyelvek  a  következők:  angol, 
német, orosz és spanyol.

9



A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szervezeti egységei 2011. évi tevékenységeinek értékelése

2011 – ben több dolgozónk is részt vett továbbképzésen, illetve vizsgázott. Ezek a következők: 
2 fő nyelvi, 6 fő szakvizsga, 7 fő felsőfokú képzés, 4 fő tanfolyamon / képzésen (alpin - technikai és 
őri képzésen) vett részt.

7. Az ellenőrzés feladatai
A BNP Igazgatóságon  a  belső  ellenőrzési  feladatokat,  valamint  a  belső  ellenőrzési  vezető 

feladatait  2011.  évben egy fő belső  ellenőr  látta  el,  aki  tevékenységét  az  igazgatónak közvetlenül 
alárendelve végzi, ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatot nem lát el, egyéb tevékenységekben 
csak tanácsadói minőségben van jelen.

Az ellenőrzéseket a belső ellenőrzésről szóló 193/2003. (XI.26.) kormányrendelet, valamint a 
Belső Ellenőrzési Kézikönyvben leírtak szerint hajtotta végre, az ellenőrzési témákat kockázatelemzés 
alapján, valamint a szakterületek vezetőinek javaslatai alapján határozta meg.

Az  adott  területen  végzett  ellenőrzésekről  jelentést,  feljegyzést,  elemzést  készít,  valamint 
szóbeli  tájékoztatást  ad.  Javaslatokat  fogalmazott  meg  az  ellenőrzés  során  felmerült  problémák 
megoldására. Javaslatai elsősorban a szabályosságra, hatékonyságra, gazdaságosságra vonatkoztak.

2011 évben az alábbi területeket vizsgálta a belső ellenőr:
Költségvetés tervezésének vizsgálata; humánerőforrás gazdálkodás vizsgálata; banki pénzügyi 

tevékenység  vizsgálata;  költségvetési  beszámoló  vizsgálata;  pénztár  ellenőrzés;  haszonbérleti 
szerződések,  szerződés  nyilvántartások  vizsgálata;  gépjárművek  önköltségének  vizsgálata; 
utókalkulációk (mezőgazdasági gépekkel végzett tevékenység önköltségének) vizsgálata.

Továbbá  tanácsadói  feladatot  látott  el,  aktualizálta  a  Belső  Ellenőrzési  Kézikönyvet  a 
jogszabályi  változásoknak  megfelelően,  elkészítette  az  éves  ellenőrzési  tervet  kockázat  elemzés 
alapján. Eleget tett beszámolási kötelezettségeinek.

Részt vett továbbképzéseken (regisztrált mérlegképes könyvelő, belső ellenőröknek szervezett 
továbbképzések, közigazgatási szakvizsga).

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,  Vízügyi  Igazgatóságok,  önkormányzatok,  Megyei  Államigazgatási  Kollégium, 
Rendőrség,  Megyei  Ügyészség,  Megyei  Kormányhivatal  (Erdészeti  Igazgatóság,  Fölművelésügyi 
Igazgatóság, Földhivatal, Munkaügyi Központ, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság), Bányakapitányság

Társadalmi kapcsolatrendszer

A  BNPI  társadalmi  kapcsolatainak,  ismertségének  fenntartásában  2011-ben  is  hatékony 
eszközünk volt az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósággal közös kiadásban megjelenő Zöld Horizont 
Periodika,  amelyet  a  partnereinknek,  önkormányzatoknak,  társadalmi  szervezeteknek,  oktatási 
intézmények részére ingyenesen juttatunk el.

Számos  rendezvényt,  nyílt  napot  szerveztünk 2011-ben a  természetvédelmi  Jeles  Napokon, 
amelyeken  ingyenes  szakvezetésekkel,  előadásokon,  játékos  foglalkozásokon  ismerkedhettek  a 
vendégek a természetvédelem feladataival, az igazgatóság tevékenységével.

A  társadalmi  támogatottság  megmutatkozott  az  először  2011-ben  megszervezett  TeSzedd 
külterület-takarítás során is, amiben a védett területek takarítását önkéntesek segítségével végeztük. 

Megújult  az  együttműködés  az  Országos  Polgárőr  Szövetség  és  a  BNPI  Természetvédelmi 
Őrszolgálata között.

Kiemelt  partnereink  az  igazgatóság  természetvédelmi  célkitűzéseit  segítő  természetvédelmi 
civil  szervezetek  (például  MME  megyei  csoportjai,  Karancs-Medves  Alapítvány,  Kaptárkő 
Természetvédelmi  és  Kulturális  Egyesület,  Földtani  Örökségünk  Természetvédelmi  Egyesület, 
Novohrad-Nógrád  Geopark  Egyesület),  oktatási  intézmények,  főiskolai,  egyetemi  kutatóműhelyek 
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(például Debreceni Egyetem, Corvinus Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Eszterházy Károly 
Főiskola),  gazdálkodók  és  szervezetei,  vadásztársaságok,  önkormányzati  egyesületek,  szövetségek, 
turisztikai szervezetek (TDM Egyesületek, Klaszterek), sportegyesületek, természetjáró szervezetek.

9. 2012-re javasolt fő célkitűzések
Alábbiakban  Igazgatóságunk  általánosságban  megfogalmazható  kötelező  feladatait  (például 

őrszolgálat  ellátása,  hatósági,  szakértői  feladatok  végzése,  zoológiai-botanikai  alapadatgyűjtés, 
fészekkataszter,  vagyonkezelői  jog  megszerzése)  nem  ismertetjük,  csupán  a  konkrét,  a  tárgyévre 
meghatározóan jellemző feladatokra koncentrálunk.

Élőhelyek fenntartása, rehabilitációja

Forrás: elemi költségvetés, KEOP, közmunkaprogram
Még  megfelelő  állapotban  lévő,  vagy  már  helyreállított  hegylábi  fáslegelők  és  legelők 

rekonstrukciója, legeltetésre való előkészítése részben a közmunkaprogram alkalmazásával.
Bükki,  mátrai  és  hollókői  rétek  rehabilitációjának,  pélyi,  illetve  dél-borsodi  vizes  élőhely-

rekonstrukciós  munkálatoknak  az  indítása  (KEOP);  kisebb vizes  élőhelyek  rehabilitációja  a  Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság hegyvidéki területein; nógrádi, tarnavidéki és upponyi gyepek, valamint a 
ludányhalászi tó rehabilitációjának előkészítése (tervezés).

Területi védettségtől független fajmegőrzési beavatkozások

Forrás: elemi költségvetés, LIFE+, KEOP
Kerecsensólyom védelmi LIFE+ program folytatása; HELICON LIFE+ pályázat munkálatainak 

végzése, fajmegőrzési programok folytatása kiemelten az alábbi fajoknál: sokcimpájú holdruta, északi 
sárkányfű,  boldogasszony papucsa,  mocsári  kardvirág,  parlagi  sas,  kerecsensólyom,  vándorsólyom,  
kékvércse,  túzok,  békászó  sas,  kígyászölyv,  fekete  gólya,  szalakóta,  gyurgyalag,  bagoly-fajok,  
denevér-fajok,  veszélyeztetett  nappali  lepke  fajok  védelme  (élőhely-kezelés),  Hagyományos 
gyümölcsösök  megmentésére  irányuló  program  folytatása  (Arló,  Kács,  Sály).  Középfeszültségű 
szabadvezetékek madárbarát átalakításának tervezése, valamint 20 km légvezeték földkábellel történő 
kiváltása a Dél-hevesi és a Dél-borsodi Tájegységek területén, békaátjárók tervezése a bükki, mátrai és 
nógrádi területeken.

Földtani természetvédelem

Forrás: KEOP, közmunkaprogram, elemi költségvetés
A  barlangok  közhiteles  nyilvántartásának  keretében  barlangok  térképezése  és  természeti 

állapotfelvétele;  források  közhiteles  nyilvántartásba  vételének  folytatása;  kunhalom-  és 
földvárkataszter  felülvizsgálata;  védett  területek  földtudományi  értékkatasztere  elkészítésének 
folytatása;  természeti  emlékké  nyilvánítás  előkészítése  keretében  kaptárkövek  területi  lehatárolása, 
felmérése és kezelési tervek elkészítése; együttműködés a kulturális örökségvédelmi szervezetekkel a 
földvárak és kunhalmok helyszíni kutatásában; recski Antal-táró rehabilitációja, Eresztvényi bányák 
földtani értékeinek megőrzésére irányuló KEOP pályázat kivitelezési munkáinak megkezdése; további 
földtani természetvédelmi beavatkozások tervezése (nyertes KEOP pályázatok, előkészítési szakasz).

Kezelési tervek, védetté nyilvánítás, Natura 2000 feladatok

Bükki  Nemzeti  Park  kezelési  tervének  egyeztetése,  jogszabályi  kihirdetése;  a Bükki  NP. 
deregulációja során kimaradt területek védelmének rendezése; a Bükki NP DNy-i bővítésének területi 
egyeztetése; fülkés sziklák kezelési terveinek elkészítése, területi egyeztetése; Natura 2000 fenntartási 
tervek készítése: Tiszaújvárosi ártéri erdők (HUBN22096); gazdálkodói, lakossági tájékoztatók tartása 
azon Natura 2000 területeken, ahol nincs átfedés országos védett területekkel. 

Természetvédelmi kutatás, monitoring

Forrás: elemi költségvetés, LIFE+
Kutatás, alapállapot-felmérések: 

11



A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szervezeti egységei 2011. évi tevékenységeinek értékelése

• Extenzív művelésű gyümölcsösök feltérképezésének folytatása, ragadozómadár fészekkataszter 
készítése, mesterséges fészkekben költő szalakóta, valamint a vércse-fajok adatainak felvétele, 
sas  és  túzokszinkron  elvégzése,  fokozottan  védett  madárfajok  állományfelmérése  az 
igazgatóság  működési  területén,  harkály  fajok  élőhelyeinek  állományfelmérése,  telepesen 
fészkelő  fajok  felmérése,  haris  felmérés  elvégzése,  denevérfajok  állományainak  felmérése, 
fekete gólya állományának felmérése, bagoly-fajok (uhu, urali bagoly, gyöngybagoly, kuvik) 
állományfelmérése,  egri  borvidéken  szőlők  botanikai  vizsgálata  (florisztika,  cönológia)  – 
előrelépés a területhasználati változások követésében, közvetve BNP DNy-i bővítése terén.
Monitoring: 

• Védett és veszélyeztetett növényfajok minitorozása (10 db), invazív növényfajok monitorozása 
(4  faj),  védett  és  veszélyeztetett  állatfajok  monitorozása  (ürge,  pannon gyík,  pelék,  halak), 
Natura  2000  monitorozás,  agrár-környezetvédelmi  monitoring,  fajmegőrzési  programokat 
támogató monitoring.

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

• Erdei  Iskola  Program elindítása  Rejteken,  erdei  iskola  fejlesztése  Felsőtárkányban  (KEOP) 
valamint  az Erdei  Iskola programszolgáltatáshoz óvodai  modul  kidolgozása,  Zöld Horizont 
periodika további kiadásai, honlap tartalmi fejlesztése, hírlevél, tanösvényhálózat karbantartása 
és fejlesztése, természetvédelmi programok, jeles napok, tájegységi nyílt napok, nyári táborok 
rendezése, időszaki kiállításokat megrendezése, kézműves foglalkozások szervezése.

Természetvédelmi vagyonkezelési feladatok ellátása 

• Fokozottan  védett  madárfajaink  (pl.  túzok)  optimális  élőhely-szerkezetének  kialakítása 
érdekében mozaikos szerkezetben több növényi kultúra termesztése.

• A  2011-ben  a  vagyonkezelésünkbe  került  náddal  borított  területek  célirányos  kezelése  az 
élőhelyek állapotának javítása érdekében, mozaikosság kialakítása. 

• 250 hektáron gyepkezelési feladatok ellátása. 
• Haszonbérleti pályázatok kiírása főként a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzetben.
• Haszonbérlők kezelői tevékenységének folyamatos ellenőrzése
• Agrár-környezetvédelmi programban részt vevő gazdálkodók tevékenységének ellenőrzése a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal együttműködésben.
• Hét projekt benyújtása a KEOP 3.2.0 pályázati kiírásaira. 

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

Javaslatok

A természetvédelem által  is  használt  állami  alapadatok  ingyenes  hozzáférhetősége  a  munka 
hatékonyságát  jelentősen javítaná.  A digitális  erdészeti  üzemtervi,  valamint  a földhivatali  ingatlan-
nyilvántartási  térképek  alapfeladataink  ellátásához  nélkülözhetetlenek,  ugyanakkor  ezek  beszerzése 
jórészt csupán anyagi ellenszolgáltatásért lehetséges. 

A szervezeti egység összegzett megítélése

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