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I

1. Feladatkör, szakmai tevékenység  

1.1 A z in tézm ény neve, törzskönyvi azonosító szám a, honlapjának cím e

intézmény neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Eger, Sánc u. 6. 
adószáma: 15323864-2-10
törzskönyvi azonosító száma: 323868
KSH szám: 15323864 8412 312 10
államháztartási egyedi azonosító: 039080
KÉR azonosító: BUP
KÉR-nél lévő MÁK azonosító: 36902791
hivatali kapu, KRID: 327492378
honlapjának címe: www.bnpi.hu

1.2  Az in tézm ény sza k m a i tevékenységének összefoglaló értékelése
Ennek keretében az intézmény által ellátott közfeladatok tényleges teljesülésének és 
megvalósításának bem utatása történik (nem az alapító okiratban és SzMSz-ben 
részletezett feladatok felsorolása), a szakmai feladatok ellátásában bekövetkezett 
változások bem utatása, a szakmai működési- és költséghatékonyság értékelése 
szövegesen és jellemző naturális mutatókkal ' ■ \ ■

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységét is a  folytonosság, a 
szakmai feladatok magas színvonalú ellátása jellemezte a  külső körülményekhez való 
alkalmazkodás mellett. r .

Számos szakmai és szervezeti kihívással szembesültünk, melyeket
menedzsmentünknek, szervezeti egységeink összehangolt m unkájának, szakértő 
kollégáink elkötelezett feladatellátásának köszönhetően zökkenőmentesen 
megoldottunk, a  folyamatos működés fenntartása mellett számos területen 
eredményesen előre léptünk. -

Természetvédelmi alapfeladataink, területkezelési központjaink, 
állatállományunk, kezelési feladataink ellátása kiegyensúlyozott volt, létesítményeink, 
bemutatóhelyeink folyamatosan üzemeltek, látogatószámunk folyamatosan nőtt.

Élőhely- és fajmegőrzési programjaink közül kiemelendőek a hegyi rét kezelések, 
a fokozottan védett madárfajok megőrzése érdekében folytatott tevékenységek, a

beavatkozások.
Tovább fokoztuk az inváziós fajok visszaszorításával kapcsolatos felmérő, 

valamint kezelési tevékenységeinket.
Őshonos fajtamegőrzési, génmegőrzési tevékenységünket a  Furiosö North Star 

ménes, a  kárpáti borzderes szarvasmarha és a hagyományos és tájfajta gyümölcsök 
megőrzése terén is erősítettük saját kezelésű területeinken.

A védett erdőterületek természeti értékeinek megőrzése érdekében rendszeres 
vezetői szintű tárgyalásokat folytattunk az erdőgazdálkodókkal, melynek 
eredményeként együttműködési megállapodás is született. Továbbra is folyamatosan 
részt vettünk a körzeti erdőtervezés folyamatában.

Kommunikációs és ökoturisztikai infrastrukturális feladataink közül kiemelhető 
a  Borostyán-vendégház felújítása, valamint a  Bükk-vidék Geopark információs 
központjaként is üzemelő Geopark Panzió megnyitása. Az újonnan átadott,

http://www.bnpi.hu


járóplatform rendszerű tanösvény a Szomolyai Kaptárkövek területén a  bem utatást és 
a  kaptárkövek védelmét egyaránt szolgálja.

Oktatási, nevelési tevékenységünk keretében számos rendezvényt, túravezetést, 
tábort szerveztünk, folytattuk a KőkulTÚRA szakvezetett túrasorozatot, a  Táj sétát, 
barlangi túravezetéseket, overallos barlanglátogatásokat vezettünk elsősorban iskolás 
csoportok számára erdei iskola programunk keretében. A felsőtárkányi Bábakalács 
Erdei Iskolában, valamint a  természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos “Jeles 
Napokon” (pl. Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Biodiverzitás nap, 
Barlangok világnapja, Állatok világnapja, Európai Denevér Éj,) szakmai előadásokkal, 
több korosztályt megszólító programokkal, játékos vetélkedőkkel hívjuk fel a  figyelmet 
természeti környezetünk megőrzésének fontosságára. Belföldi oktatási intézményekkel 
együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint részt veszünk a  szakképzések, 
szakmai gyakorlatok, terepgyakorlatok szervezésében, irányításában, szakdolgozatok 
és diplomamunkák témavezetésében, közérdeket önkéntes tevékenység vagy közösségi 
szolgálat végzésében. Immár hagyományosan részt vettünk többek között a XXVII. 
Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny országos döntőjének 
megszervezésében és levezetésében.

Folytattuk hazai és nemzetközi pályázataink lebonyolítását, számos pályázatban 
partnerként vettünk/veszünk részt. KEHOP, LIFE/LIFE+, GINOP, Interreg, 
pályázataink sikeres menedzsmentje, a  beszerzések, közbeszerzések lefolytatása, a 
tervezési és kivitelezési m unkák irányítása folyamatos megfeszített m unkát igényelt. 
Több programunk a  befejezés fázisába került, új projektjeink kivitelezési munkái is 
elindultak. Megkezdtük a  részvételünkkel zajló, Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. 
által koordinált, a  pannon gyepek megőrzését célzó LIFE Integrált Projekt (IP) 
végrehajtását.

Felülvizsgáltuk védetté nyilvánítási tervünket, elkészítettük a  védelemre tervezett 
területek aktualizált lehatárolását.

Elvégeztük 23 földvár és kunhalom kataszterezését. Befejeztük 10 földtani 
alapszelvény, értékes földtani feltárás természetvédelmi kezelési tervének elkészítését, 
valamint 10 forrás vagy forráscsoport (összesen 16 forrás) természetvédelmi felmérését. 
Elkészült 8 település egyedi táj érték katasztere.

Folytattuk a településrendezési tervek felülvizsgálatának véleményezését, 2019- 
ben összesen 99 településről érkeztek a  településrendezési tervek felülvizsgálatával, 
illetve módosításával, továbbá a  településfejlesztési koncepcióval és az integrált 
településfejlesztési stratégia készítésével, véleményezésével kapcsolatos megkeresések.

Aktív, irányitó szerepet vállaltunk a  Bükk-vidék Geopark létrehozásának előkészítő, 
munkálataiban. 2019. tavaszán a Magyar Geopark Bizottság ülésén beszámoltunk a 
tervezett Bükk-vidék Geopark szervezésének aktuális helyzetéről, az előkészítési és 
csatlakozási folyamatokról, a  konferenciákról, a  geoparki arculatnak is megfelelő 
tanösvény táblák kihelyezéséről, az elkészült kiadványokról, melyek átadásra is 
kerültek a bizottság tagjai részére.

Feladataink ellátásában nemcsak hazai partnerszervezetekkel, hanem külföldi 
természetvédelmi szervezetekkel is együttműködünk, közös kutatási és monitorozási 
programok, konferenciák, közös pályázatok révén. Partneri körünk egész Európára 
kiteljed, tagjai vagyunk az EUROPARC szövetségnek és alapítói annak Kelet- Közép 
Európai Szekciójának. Kutatási együttműködési megállapodást ; kötöttünk több 
külföldi intézettel, mely együttműködés keretében értékes új adatokat kapunk 
természetvédelmi kezelési feladataink ellátásához is.
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I. Védetté nyilvánítás, kezelési tervek

Megtörtént a Bükki Nemzeti Park kezelési tervének véglegesítése, a  területi 
egyeztetés teljes dokumentációjának digitalizálása, rendszerezése, valamint 
megküldése az AM Kömyezetügyért Felelős Államtitkárság részére.

Elkészült a  természeti emlékként védetté nyilvánítani tervezett 1 db kiemelkedő 
földtani természeti érték, 4 db földtani alapszelvény és országos jelentőségű védett 
természeti területnek speciális természetvédelmi kezelési tervű részterületeként 4 db 
földtani alapszelvény és 1 db kiemelkedő földtani természeti érték kezelési terve a  
természetvédelmi kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (2018. évről 
áthúzódva) 2019. május 31-éig.

Elkészült 10 db forrás vagy forráscsoport (összesen 16 db forrás) felmérése és 
védetté nyilvánítási felterjesztési anyaga (természetvédelmi felmérés) a 
természetvédelmi kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (2018. évről 
áthúzódva) 2019. május 31-éré.

Felülvizsgáltuk és aktualizáltuk védetté nyilvánítási tervünket.

II. Natura 2000 területek, fenntartási tervek

Különböző források felhasználásával elkészült 55 fenntartási tervamelyből 10 vár 
a Szakmai Bizottság elfogadására, a  többit -  a Szakmai Bizottság elfogadását követően 
-  véglegesítettük. A tárgyévben megkezdtük 5 bükki területre a  tervkészítési folyamatot 
(megalapozó kutatások, kezelési javaslatok kidolgozása).

A természetvédelmi kártalanítási keretösszegből készített tervek közül két terv 
(HUBN20Ö60 Sóshartyáni Hencse-hegy és a HUBN2Ó067 Szilvásváradi Aszaló és 
Szilvás-patak mente Natura 2000 területek tervei) a szaktárca által létrehozott 
Szakmai Bizottság 2019. novemberi ülésén elfogadásra került. További 3 nógrádi terv 
(HUBN20063 Karancs; HUBN20064 Salgó és HUBN20065 Gortva-völgy) került 
benyújtásra -  aktualizálást követően -  a  Szakmai Bizottság részére. Ezek elfogadására 
2020-ban sor kerül, a  2019-ben leegyeztetett és véglegesített alábbi dél-hevesi 
területekkel:

HUBN20037 Nágy-Hanyi 
HUBN20036 Kétútközi-legelő 
HUBN20035 Poroszlói szikesek 
HUBN20039 Pusztafogacs
HUBN20038 Kerecsendi Berek-erdő és Lógó-part

A 2017-2018. évi természetvédelmi kártalanítási keretből az alábbi területek 
esetében elkészültek az egyeztetési tervdokumentációk. A csillaggal [*1 jelölt két terület 
esetében az fórumokat és a  szükséges egyeztetéseket is elvégeztük (ezeket 2019-ben 
megküldtük a Szakmai Bizottság számára). A maradék területek fórumait 2020. első 
félévében tervezzük megtartani.

HUBN20004 Szarvaskő*
HUBN20006 Miskolctapolcai Tatár-árok-Vörös-bérc*
HUBN20014 Gyepes-völgy 
HUBN20015 Izra-völgy és az Arlói-tó
HUBN20025 Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy 
HUBN20040 Nagy-fertő - Gulya-gyep - Hamvajárás szikes pusztái 
HUBN20041 Pélyi szikesek

A '
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A 2019. évi kártalanítási keretből az alábbi három terület egyeztetési 
tervdokumentációi készültek el:

HUBN20005 Kisgyőri Ásottfa-tető - Csókás-völgy
HUBN20008 Vár-hegy - Nagy-Eged
HUBN20018 Upponyi-szoros Natura 2000 terület fenntartási tervének elkészítése

Két nagyobb kiterjedésű bükki erdős területnél (HUBN20001 Bükk-fennsík és a 
Lök-völgy és HUBN20002 Hór-völgy, Déli-Bükk) a  megalapozó dokumentáció készült 
el a  támogatási szerződésnek megfelelően (élőhelytérképek pontosítása, aktualizálása, 
faj felmérések). A tervek véglegesítése a  2020. évi kártalanítási keretből fog 
megvalósulni.

A Natura 2000 szakmai feladatok során számos jelölő faj és élőhely felmérését 
végeztük el
(a természetvédelmi kártalanítási keret részét képező „Natura 2000 monitorozás” 
célkeret felhasználásával), részben külső kutatók bevonásával (Bioaqua Pro Kft. 
megbízásával).

III. Nemzetközi jelentőségű területek

2017-től az Igazgatóság szakemberei kidolgozták a  Bükk-vidék Geopark geológiai, 
területfejlesztési, és turisztikai koncepcióját, majd külső szakértők bevonásával 
teljesség tették a Bükk-vidék Geopark felterjesztési dokumentációjának magyar nyelvű 
változatát, ami 2019-ben beteijeszésre a  Magyar Geopark Bizottság felé.

Megjelentettük a  Bükk-vidék geopark kiemelt értékeit bemutató új kiadványt, a  
geosite-ok bem utatását célzó táblákat helyeztünk ki.
Bükkszentkereszten 2019 őszén a  Bükk-vidék Geopark információs és ökoturisztikai 
központjaként megnyitottuk a Geopark Panziót.

Aktív szerepet vállalunk a  szlovák-magyar Novohrad-Nógrád Geoparkban, a  térség 
természeti értékeinek hatékony megőrzése és interpretálása, valamint az 
Ősmaradványoknak a geoturizmus többnyelvű információs központjává válása 
érdekében.

Az Ipolytamóci Ősmaradványok 1995-ben vált hivatalosan is az összeurópai 
természeti örökség részévé, ebben az évben kapta meg az Európa Diplomát, amit a  
terület példás kezeléséért, a  Bükki Nemzeti Park Igazgatóság m unkájának 
elismeréseként 2020. szeptember 11-ig meghosszabbítottak.

A soron következő felülvizsgálatra 2019. július 29 - augusztus 01 között került sor, az 
ajánlásokat ismerve az Ipolytamóci Ősmaradványok Európa Diplomáját újabb 10 évre, 
2030 szeptember 11-ig javasolták meghosszabbításra. A hivatalos, de csupán formai 
döntés szeptember elején várható.
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IV. K utatás és m onitorozás

Kutatás
No. Kutatási projekt 

tárgya, Kutató Kutatási projekt helyszíne Kutatás forrása
Forrás 

nagysága 
le Ft»

Kutatás főbb eredményei

1.

Biotikai adatbázis 
és terepi 

adatgyűjtés 
szoftveres 
fejlesztése

Gáspár
Ákos BNPI működési területe

Természetvédelmi 
kártalanítás fejezeti 
kezelésű előirányzat

999

A BNPI annak érdekében, hogy biotikai adatai rendezett, 
könnyen hozzáférhető módon álljanak a  rendelkezésére, 

2017-ben elindított egy saját szervert, amelyen az 
OpenBioMaps keretrendszer fut. A megrendelt feladat a 

jelenleg működő biotikai adatbázis, valamint hozzá 
kapcsolódóan a  terepi adatgyűjtés szoftveres fejlesztése.

Kerecsensólyom
populáció
génomikai
elemzése

Dr.
Sramkó
Gábor

országos
Természetvédelmi 

kártalanítás fejezeti 
kezelésű előirányzat

550

A vizsgálat során összehasonlítottuk a pannon állomány 
konzervációgenetikai jellemzőit egy oroszországi 

állományéval. A két populáció egymástól jelentősen 
elkülönül, ami a földrajzi különbség (keleti és nyugati 

kerecsen állományok) meglétére utal. A genetikai diverzitás 
egyik populáció esetében sem magas.

2.
Ex lege védett 
földvárak és 
kunhalmok 
felmérése

Kaptárkő
Egyesület

Alsópetény: Földvár, Dorogháza: Kastély-tető, 
Ecseg: Ilona-vár, Gyöngyös-Mátrafüred: 

Muzsla-tető, Gyöngyössolymos: Nyesettvár, 
Gyöngyössolymos: Óvár, Mátramindszent- 

Iványpuszta: Óvár, Miskolc-Miskolc.tapolca: 
Várhegy, Szuha: Várbérc, Szuha-Mátraalmás: 

Galyavár, Vanyarc: Hraszti

Természetvédelmi 
kártalanítás fejezeti 
kezelésű előirányzat

550

A l l  földvár tekintetében megtörtént a terepi földvár 
felmérőlapok kitöltése és az objektumok területi 

kiteijedésének ingatlan-nyilvántartásra alkalmas módon 
történő meghatározása, ennek alapján pont- és poligon 

fedvény létrehozása.

3. Egyedi tájérték 
kataszterezése

Kaptárkő
Egyesület Girincs, Kiscsécs, Muhi, Nagycsécs

Természetvédelmi 
kártalanítás fejezeti 
kezelésű előirányzat

400
A bejárt négy település esetében a teljes településre 

kiteijedően elkészült a teljes felmérés. Összesen 77 db 
egyedi táj értéket rögzítettünk.

4.
Barlangi térbeli 

fotómodell 
készítése 8 
barlangról

Ariadne 
Karszt- és 
Barlang- 
kutató 

Egyesület

Berva-barlang, Lambrecht Kálmán-barlang, 
Lilla-barlang, Lök-völgyi-barlang, Pongor- 
lyuk, Puskaporosi-kőfülke, Szinvaszorosi- 

barlang, Zsendice-barlang

Természetvédelmi 
kártalanítás fejezeti 
kezelésű előirányzat

740

A m unka célja a barlangok felszín alatti kiteijedésének 
meghatározása, fotókból számítógép által összeállított 

térmodellel. A hagyományos térképrajzokkal ellentétben ez 
a fotórealisztikus térmodell pontosabban határozna meg a 
barlangok térbeli kiterjedését, egyben természeti állapot

felvételi dokumentációként is használható.

5. Barlangjáratok felszín 
alatti meghatározása

Ariadne 
Karszt- és 
Barlangku 

tató 
Egyesület

Jáspis-barlang
Természetvédelmi 

kártalanítás fejezeti 
kezelésű előirányzat

351 Jáspis-barlang részletes térképe 270 m hosszban (2018. évi keret, 2019- 
es teljesítéssel)

6. Egyedi tájértékek 
felmérése

Kaptárkő
Egyesület

Bükkaranyos, Hejőkeresztúr, Hejőszalonta, 
Szakáid

Természetvédelmi 
kártalanítás fejezeti 
kezelésű előirányzat

500 4 település egyedi tájértékeinek felvétele (2018-as keret, 
2019. május 30. zárással)
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Barlangok közhiteles természetvédelmi nyilvántartására 2.000.000 Ft-ot 
használtunk fel a kártalanítási keretből barlangtérképezésre, bibliográfia 
aktualizálására, barlangok 3D fotómodell készítésére, mely teljesítés 2019. május 
10-éig megtörtént.

A források közhiteles nyilvántartásának felülvizsgálatát folyamatosan 
végeztük. A források helyszíni leírásán, GPS-el történő helymeghatározásán, 
fotódokumentálásán, hozamadatain túl a források fizikai paramétereit (pH, 
vezetőképesség, hőmérséklet) is rögzítjük. 2019-ben 16 db forrásfelmérés történt.

A természetvédelmi kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat terhére 27 
földvár és kunhalom kataszterezése fejeződött be 2019. május 31-éig (2018. évről 
áthúzódva).

2019-ben 83 víztér összesen 161 mintavételi szelvényében végeztek kollégáink 
elektromos halászgéppel halfauna kutatást, vagy kézi hálóval végzett vízi 
makroszkopikus gerinctelen fauna felmérést. Ezek eredményeként 70 faj összesen
11.092 égyedéről rögzítettünk új biotikai adatokat.

)

10

j



M onitorozás

No. Monitorozási projekt 
tárgya Kutató Monitorozási projekt helyszíne Monitorozás

forrása
Forrás 

nagysága 
(e Ft)

Kutatás főbb eredményei

1.
Magas istác 

(Armeria elongata) 
monitorozása

Kalmár
Zsuzsanna,

Pozsonyi
András
(BNPI)

Bükkzsérc: Nagy-Galya, Tárkányi-orom, 
Felsőtárkány: Galya-kopasza, Noszvaj: 

Vadászház-oldal

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

3 A növényfaj állománya ingadozó, jelenleg 
3243 egyed a  teljes állomány.

2.
Kisfészkű aszat 

(Cirsium 
brachycephalum) 
eseménykövetés

Seres
Nándor
(BNPI)

BNPI működési területe
Természetvédelmi 
- kártalanítás 
fejezeti kezelésű 

előirányzat
5

A növényfaj újabb populációja lett felmérve, 
1 lelőhelyen 50 egyed. 2019 végén a  BNPI 

működési területén a  faj felmért állománya 
193 lelőhelyen 2.593.543 egyed.

3.

Boldogasszony 
papucsa 

(Cypripedium 
calceolus) 

monitorozása

BNPI
dolgozói

Borsodnádasd: Nagy-orom, Bükkzsérc: 
Kerek-hegy, Cserépfalu: Kerékkötő- 

hegy, Csemely: Kis-Horsó-völgy,. Nagy- 
Horsó-völgy, Velyva, Eger: Nagy-Eged, 

Egerbocs: Fedémesi-völgy, 
Felsőtárkány: Bikk-bérc, Csák-pilis- 
tető, Hevesaranyos: Darcsontvány, 
Mályinka: Nyírkő, Miskolc: Érseki

kőbánya, Kis-Köves, Nagylóc: Kőkapu, 
Nagyvisnyó: Bálvány, Noszvaj: Cseres

tető, Parasznya: Galya-oldal, 
Sajómercse: Ágazat-völgy, Sajóvelezd: 

Bába-szék, Varbó: Osztra-tető

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

5 A növényfaj egyedszáma csökken, jelenleg 
617 egyed a  teljes állomány.

4.
Piros kígyószisz 

(Echium maculatum) 
monitorozása

Kalmár
Zsuzsanna,

Pozsonyi
András
(BNPI)

Eger-Felnémet: Gazsi-lápa, Kisgyőr: 
Ásottfa-tető, Kerecsend: Lógó-part, 

Rimóc: Szél-hegy, Gyöngyös: Sár-hegy

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

5 A növényfaj állománya ingadozó, jelenleg az 
5 lelőhelyen 2139 egyed a teljes állomány.

5.
Piros kígyószisz 

(Echium maculatum) 
eseménykövetés

BNPI
dolgozói BNPI működési területe

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

; (. 

5
A növényfaj újabb populációi lettek felmérve, 

17 lelőhelyen 1073 egyed. 2019 végén a 
BNPI területén a  faj felmért állománya 306 

lelőhelyen 38162 egyed.

6.
Magyarföldi husáng 
(Ferula sadleriana) 

monitorozása
BNPI

dolgozói Bélapátfalva: Bélkő
Természetvédelmi 

kártalanítás 
fejezeti kezelésű 

előirányzat
1 A növényfaj állománya csökken, jelenleg 79 

egyed a  teljes állomány.
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No. Monitorozási projekt 
tárgya Kutató Monitorozási projekt helyszíne Monitorozás

forrása
Forrás 

nagysága 
(e Ft)

Kutatás főbb eredményei

7,
Kikeleti hóvirág 

(Galanthus nivalis) 
eseménykövetés

BNPI
dolgozói BNPI működési területe

Természetvédelmi 
kártalanítás / 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

5
A növényfaj újabb populációi lettek felmérve, 
48 lelőhelyen 28 9761 egyed. 2019 végén a 
BNPI területén a  faj felmért állománya 390 

lelőhelyen 8.229.077 egyed.

8.
Mocsári kardvirág 

(Gladiolus palustris) 
monitorozása

Magos
Gábor
(BNPI)

Bátonyterenye: Lengyendi-Galya
Természetvédelmi 

kártalanítás 
fejezeti kezelésű 

előirányzat
1 A növényfaj egyedszáma növekszik, jelenleg 

99 egyed a  teljes állomány.

9.
Heverő iszapfű 

(Linderrda 
procumbens) 

eseménykövetés

BNPI
dolgozói BNPI működési területe

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

2 A növényfaj jelenlétét 2019-ben nem 
észleltük.

10.
Magyar kőhür 

(Minuartia frutescens) 
monitorozása

BNPI
dolgozói

Bátor: Büdös-kő, Közép-hegy, Puszta
falu; Eger: Áfrika-tető, Czakó-föld, 

Czakó-kő, Czakó-tető, Kavicsos-tető, 
Mész-hegy, Nagy-Czakó, Rakottyás, 

Rókafarm, Nyerges, Nyerges-tető, Üveg
hegy; Noszvaj: Engedi-oldal; Ostoros: 

Mocsár-kút-tető, Nagy-Pajdos; 
Szarvaskő: Major-tető

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat :

2 A növényfaj állománya stabil, 2019-ben 21 
lelőhelyen 14017 egyed lett felmérve.

11.
Leánykökörcsin 

(Pulsatilla grandis) 
eseménykövetés

BNPI.
dolgozói BNPI működési területe

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

5
A növényfaj újabb populációi lették felmérve, 

32 lelőhelyen 5411 egyed. 2019 végén a  
BNPI területén a  faj felmért állománya 384 

lelőhelyen 311.115 egyed.

12.
Teleki-virág 

(Telekig, speciosa) 
monitorozása

Kalmár
Zsuzsanna,

Pozsonyi
András
(BNPI)

: Bükkzsérc: Hór-völgy, Cserépfalu: 
Hosszú-völgy, Hór-völgy, Kisgyőr: Ilona- 
ház, Béni-völgy, Galuska-völgy, Szent- 

Miklós-kút

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

1 A növényfaj egyedszáma csökken, jelenleg 
123 egyed a  teljes állomány.

13.
Jahka-tarsóka 
(Thlaspi jankae) 
monitorozása

BNPI
dolgozói

Miskolc: Nagymező, Apc: Somlyó, 
Dormánd: Nagy-Hanyi, Cserépfalu: 

belterület, Verpelét: Kő-hegy

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

5 A növényfaj állománya stabil, jelenleg az 5 
lelőhelyen 32167 egyed a  teljes állomány.

14.
Janka-tarsóka 
(Thlaspi jankae) 
eseménykövetés

BNPI
dolgozói BNPI működési területe

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

5
A növényfaj újabb populációi kerültek 

felvételre, 32 lelőhelyen 13457 egyed. 2019 
végén a  BNPI területén a  faj felmért 

állománya 923 lelőhelyen 1.021.774egyed.
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No. Monitorozási projekt 
tárgya Kutató Monitorozási projekt helyszíne Monitorozás

forrása
Forrás 

nagysága 
(e Ft)

Kutatás főbb eredményei

15.

Erdőtervezéshez 
kapcsolódó, 

természetvédelmi 
szakmai véleményt 

megalapozó botanikai 
felmérések

Szalakóta
Egyesület Kelet-bükki tájegység

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

750

. . r •
A felmérés során 24 faj 23742 egyedének 

előfordulása lett rögzítve.

16.
A Bükki Nemzeti Park 

botanikai 
állapotfelmérésé

Dr. Vojtkó 
András

Leány-völgy -  Gerenna-vár, Tarkó, 
Mész-hegy -  Hidégkút-laposa, Ódor-vár 
-  Alsó-Csákány, Lök-völgy -  Lök-bérc, 

Vár-hegy -  Miklós-völgy

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

980

A kijelölt 6 mintaterületen 98 cönológiai 
felvétel készült el. A m unka az alábbiakat 

foglalta magában: állandó kvadrátok 
visszakeresése, a  sarokpontok EOV 

koordinátája bemérése, pontosítása, a 
festékjelölés felújítása, fotódokumentáció 

készítése, cönológiai felvétel készítése.

17.

Hegyi rétek 
természetvédelmi 

kezelésének 
monitorozása a  Bükk- 

fennsíkon

Kalmár
Zsuzsanna,

Pozsonyi
András
(BNPI)

Bálvány-rét, Huta-rét, Keskeny-rét, 
Nagymező

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

300

A mintavételi területeken összesen 100 db 
cönológiai felvételt készítettünk. A 

természetközeli állapotú élőhelyeken 
átlagosan 52,6, a  leromlást mutató 
élőhelyeken átlagosan 28,8 faj volt 

kimutatható a  mintavételi területekről.

18.

Pacsirtafüves
szálkaperjerét

(Polygalo-
Brachypodietum

pinnati)

Dr. Vojtkó 
András Szilvásvárad: Aszaló-hegy

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

100
A társulás fajkompozíció-vizsgálata 50 db 

lx l  méteres kvadrátban (cönológiai 
felvételezés).

19. Szőrfűgyep (Festuco 
ovinae-Nardetum)

Dr. Vojtkó 
András Miskolc: Nagymező

Természetvédelmi 
% kártalanítás 
fejezeti kezelésű 

előirányzat
100

A társulás fajkompozíció-vizsgálata 50 db 
lx l  méteres kvadrátban (cönológiai 

felvételezés).

20.
Közösségi jelentőségű 

erdős élőhelyek 
felmérése extenzív 

adatlapokkal

Dr. Vojtkó 
András BNPI működési területe

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

720
Natura2000 erdős növénytársulások 
fajkompozíció-vizsgálata, 18 adatlap 

kitöltése történt meg.

21.
Kesznyéten kvadrát 

(T5x5_074) 
élőhelytérképezése

Somogyi
Gabriella Kesznyéten kvadrát (T5x5_074)

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

800 '
A vizsgált területen 2500 ha-t lefedő, 745 db 

poligont tartalmazó vektoros állomány 
készült el az Á-NÉR élőhely-osztályozási 

rendszer alapján.
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No. Monitorozási projekt 
tárgya Kutató - Monitorozási projekt helyszíne Monitorozás

forrása
Forrás 

nagysága 
(e Ft)

Kutatás főbb eredményei

22. Inváziós növényfajok 
monitorozása

Somogyi
Gabriella Kesznyéten kvadrát (T5x5_074)

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fej ezéti kezelésű 
előirányzat

40 ,

Az élőhely térképezés során négy 
idegenhonos inváziós növényfaj (Solidago 
canadensis, Asclepias syriaca, Ailanthus 

altissima, Amorpha fruticosa) gyakoriságát 
rögzítettük az egyes élőhelyfoltokon.

24. Tiszavirág felmérése BioAqua Pro 
Kft

Tisza (Rákóczifalva és Szeged, valamint 
Győröcske és Tiszakarád között), 

á  Maros teljes hazai szakasza

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

1650
A felmérés során mintegy 490 kilométernyi 

partszakaszt vizsgáltak át, ennek 
eredményeképpen 2 415 lárvatelepet 

rögzítettek.

25.
Egyenesszámyú 

közösségek 
monitorozása szikes 

növénytársulásokban

Dr. Nagy 
Antal

Heves: Bika-Nyilas, Tiszanána: Sáros- 
ér-dűlő . ^

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

300
A 2019-es mintavételek során összesen 19 
egyenesszámyú faj (Ensifera: 8, Caelifera: 

11) összesen 396 identifikálható egyede 
került befogásra.

26.

Közösségi jelentőségű 
egyenesszárnyú fajok 

felmérése 
(Stenobothrus eurasius 

Sagapedo)

Dr. Nagy 
Antal Gyöngyös: Sár-hegy

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

150

45 mintaterületen végeztünk felmérést a 
gyöngyösi Sár-hegyen. A Stenobothrus 

erasius nem került elő az intenzív vizsgálat 
ellenére sem, a  Saga pedo  9 területen volt 

kimutatható.

27.

Közösségi jelentőségű 
lepkefajok 

monitorozása 
(országos) 

(sztyepplepke Catópta 
thrips, füstös 
ősziaraszoló 

Lignyoptera fumidaria, 
magyar ősziaraszoló 

Chondrosoma 
fiduciaria, villányi 
télibagoly Polymbds 

rufocincta isolata, 
hagy szikibagoly 

Gortyna borelii lunata)

Korompai 
Tamás 

(koordinátor 
, BNPI)

országos
Természetvédelmi 

kártalanítás 
fejezeti kezelésű 

előirányzat
1700

A monitorozás keretében 2019-ben 5 
lepkefaj vizsgálata valósult meg. A C. thrips 

esetében új populációk kerültek elő, a  P. 
rufocincta isolata esetében a  faj élőhelyén 

2019. tavaszán történt tűzeset hatását 
vizsgálták, a  G. borelii lunata esetében a 

Borsodi-Mezőségen a  tíz évvel ezelőtti 
felmérés megismétlése történt, ezzel az 

állomány változásának trendje 
meghatározhatóvá vált. A L. fumidaria és Ch 

fiduciaria esetében nem sikerült új 
populációkat találni.

28.
Lepkefajok felmérése 
szerkezetátalakítással 

érintett erdőkben
Szmorad
Ferenc

Cserépváralja, Tiszabábolna, ' 
Salgótaiján-Zagyvaróna

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

950
A beavatkozások előtti és utáni fénycsapdás 

mintavételek kimutathatják, hogy az 
idegenhonos fafajok által dominált 

állományrészek nagylepkefaunája hogyan
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változik az őshonos fafajok arányának 
növekedésével.

29.
A kerecsendi erdő 

nagylepke-faunisztikai 
vizsgálata

Kozma Péter Kerecséndi-erdő TT
Természetvédelmi 

kártalanítás 
fejezeti kezelésű 

előirányzat
300

A felmérés során 178 nagylepke-fajt 
(Macrolepidoptera) sikerült kimutatni a 

vizsgált területekről, ezek közül 48 nappali 
és 130 éjjeli lepke.

30.
Éjjeli lepke- 

fáunisztikai felmérés a 
Kemesnye-hegyen

Dr. Gyulai 
jPéter

Északi-Bükk, Mályinka: 
Kemesnye-hegy

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

300

A Bükk lepkefaunájában főleg az utóbbi 15 
évben végbement kedvezőtlen változások a 

Kemesnye lepkefaunáját sem kímélték. 
Egyrészt eltűnt a ritka Cryphia domestica 

sziklafallakó bagolylepke, a  továbbra is 
előforduló védett fajok egyedszáma nagyon 

lecsökkent (pl. Chersotis margaritacea). 
Lényeges változást jelent a  déli, mediterrán 

fajok megjelenése is.

31.
Védett lepkefajok 
biotikai adatainak 

gyűjtése
Dr. Gyulai 

Péter Bükk hegység
Természetvédelmi 

kártalanítás 
fejezeti kezelésű 

előirányzat
300

A múlt század hatvanas-hetvenes éveiből 
származó gyűjteményből archivált adatok 

fontosak a hegység lepke faunájának 
ismeretéhez és a  természetvédelmi 

döntésekhez, továbbá jól mutatják a  hegység 
egykori hihetetlen gazdagságát lepkékben.

32.
Vérfű hangyaboglárka 

(Maculinea teleius) 
jelölés visszafogásos 

vizsgálata
Kozma Péter

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

400

A populáció becsült egyedszáma a  2018-as 
kb. 50 példányról 2019-re kb. 230 

példányra nőtt. Ez egyértelműen mutatja, 
hogy sikeresek votak a  2017. és 2018. évben 

elvégzett fajvédelmi intézkedések.

33.
Bükk-fennsíki rétek 

nappali lepke 
felmérése

Kozma Péter Bükk-fennsík
Természetvédelmi 

kártalanítás 
fejezeti kezelésű 

előirányzat
400

62 nappali lepke-fajt sikerült kimutatni a 
területekről. Jól látható összefüggés 

rajzolódik ki a  rétek kezelési módja és a 
faj szám között: a 4 nyár végi kaszálású 

terület a legdiverzebb (38-44 faj), szemben a 
3 kezeletlen területtel (28-35 faj).
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34.
Hegyi rétek és száraz 

gyepek talajlakó 
ízeltlábúinak 

vizsgálata
Kozma Péter

Gyöngyös: Sár-hegy, Gyöngyössolymos: 
Tarma-oldal, Mátraszentimre: Tugár- és 

Fallóskút-rét

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

900

A vizsgálat során 62 pókfaj 2265 egyede 
került begyűjtésre. Négy védett fajt sikerült 

kimutatni (Nemesid pannonica, Eresus 
kollari, Geolycosa vultuosa, Atypus affinis). 
Mellettük ritka fajok is előkerültek, köztük 
az Arctosa figurata, a  Drassodes cupreus, a 

Gnaphosa modestior és a  Zelotes 
aurantiacus. Eredményeink alapján 

elmondható, hogy a  cserjeirtás pozitív 
hatással van a  talajlakó pókok diverzitására.

35. Futóbogarak 
(Carabidae) felmérése

Hegyessy
Gábor Kelet-bükki természetvédelmi tájegység

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

900
A Kelet-bükki tájegység vizsgált területéről a 

jelen kutatásban a  206 hazai védett 
bogárfajból 19 fajt tudtunk kimutatni.

36.
Erdőkhöz kötődő 
védett bogárfajok 

; felmérése
Kovács Tibor

Kelet-Cserhát, Berceli erdőtervezési 
körzet, Bujáki Csirke-hegy és Szandai 

Vár-hegy Natura 2000 területek

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

300

A Csirke-hegyen a  közösségi jelentőségű 
szaproxilofág bogárfajok közül hárm at 
sikerült kimutatni: Cerambyx cerdo, 

Limoniscus molaceus, Lucanus cervus.
További 11 védett bogárfaj is előkerült. A 

szandai Vár-hegyen a  közösségi jelentőségű 
fajok közül négyet sikerült kimutatni: 

Cerambyx cerdo, Cucujus cinnaberinus, 
Limoniscus violaceus, Lucanus cervus. 
További 7 védett bogárfaj is előkerült..

37. ■* Halközösségek r. 
monitorozása

Csipkés
Roland

(koordinátor
BNPI)

országos
Természetvédelmi 

kártalanítás 
fejezeti kezelésű 

előirányzat
3000

27 víztémek összesen 55 mintavételi 
szelvényében történt elektromos 

halászgéppel végzett kutató halászat.

38. Idegenhonos halfajok 
felmérése

Csipkés
Roland
(BNPI)

Dél-borsodi tájegység
Természetvédelmi 

kártalanítás 
fejezeti kezelésű 

előirányzat
80

23 víztémek összesen 39 mintavételi 
szelvényében végeztünk halfauna felmérést.

Összesen 11 halfaj 2931 példányát 
határoztuk meg. A fogott halegyedek 94%-a 

Magyarországon nem őshonos, a  vizsgált 
vízterek domináns fajai mind 

idegenhonosak.
39. Pannon gyík 

monitorozás
Harmos

Krisztián, Kozárd, Szarvaskő Természetvédelmi
kártalanítás 30 A faj populációinak állományai stabilak.
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Pongrácz 
Ádám (BNPI)

fejezeti kezelésű 
előirányzat

4 0
Ragadozómadarak

felmérése
Magyar

Madártani
Egyesület

országos
Természetvédelmi 

kártalanítás 
fejezeti kezelésű 

előirányzat
2.300 A 14 ragadozómadár-faj állományainak 

országos felmérése megtörtént.

41.
Ritka és telepesen 

fészkelő madárfajok 
felmérése

BNPI
őrszolgálat BNPI működési területe

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

250
A felmérések során a ritka fajok esetében 32 

madárfajról, a  telepesen fészkelő fajok 
esetében 28 fajról gyűjtöttünk adatokat.

42. Fehérhátú harkály 
felmérés

Szalakóta
Egyesület

BNPI Nyugat-bükki Tájegység, 
Felsőtárkányi erdőtervezési körzet

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

750
A kutatás során rögzítettük a  bemért 

fehérhátú harkály adatokat és javaslatokat 
tettünk a  faj védelmével kapcsolatos területi 

korlátozásokra.

43.
Gyurgyalag és 

partifecske 
állományainak 
„ felmérése

Üröm
Egyesület Hevesi-homokhát

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

650

A felmérés eredményeit összevetve az archív 
adatokkal a gyurgyalag esetében az országos 

trendekkel szemben kismértékű, de 
határozott állománycsökkenés m utatható ki, 
míg a partifecske dél-hevesi költőállománya 
stabilnak, enyhén erősödőnek mutatkozik

44. Odúköltő madárfajok 
felmérése

Dr. Málnás 
Kristóf 
András

Kelet-bükki tájegység

. . ■ y

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

500

A két projektterületen 276 viselkedésadatot 
gyűjtöttünk, a  legtöbb adatot a  nagy 

fakopáncsról, a  legkevesebbet a hamvas 
küllőről. Mindkét területen sikerült 

kimutatni a fokozottan védett fehérhátú 
fakopáncs jelenlétét.

45. Országos 
Ürgemonitorozó Akció

Pozsonyi
András
(BNPI)

Makiár: reptér, lőtér, Miskolc: reptér
Természetvédelmi 

kártalanítás 
fejezeti kezelésű 

előirányzat
10

A makiári reptéren és a  lőtéren ürgék 
jelenlétét nem észleltük. A miskolci reptéren 

a korábbi százas nagyságrendű állomány 
kiemelt beruházás miatti áttelepítése után 

csupán néhány egyed maradt a  területen, de 
a  beruházás visszamondása u tán  az 

ürgepopuláció a  szomszédos területekről 
kiindulva újra növekedésnek indult.
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46.
Nagyragadozók 

felmérése (farkas, 
bamamedve, hiúz)

BNPI
őrszolgálat BNPI működési területe

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

900

A farkas állománya működési területünkön 
25-35 egyed közt valószínűsíthető, emellett 
néhány hiúz, valamint több bizonyítottnak 

tekinthető bamamedve adattal 
rendelkezünk.

47. Molnárgörény felmérés
Seres

Nándor
(BNPI)

Borsodi Mezőség
Természetvédelmi 

kártalanítás : 
fejezeti kezelésű 

előirányzat
50

Idén két adata volt a  fajnak a  területről: 
Mezőnagymihály, Szomolló-Fekete tábla és 
Tiszakeszi, Zúgó. Ezen kívül 2 házi görényt 
figyeltünk meg egy külterületi fasorban egy 

elhagyott rókakotorék bejáratában.

48. Magyar szöcskeegér 
: felmérése

Seres 
Nándor 
(BNPI) ■

Borsodi Mezőség
Természetvédelmi 

kártalanítás 
fejezeti kezelésű 

előirányzat
50

Az Ároktő mellett található Nagy legelőn 67 
csapdával két területen végeztünk felmérést. 
2019.08.18-án hajnalban sikerült fognunk 

egy fiatal egyedet.

49. Pelefajok
monitorozása

Szikra- 
Szabó Bt.

Tárd: Kutya-hegy, Gelej: Kapocsi-rét, 
Mezőkövesd: Szilos-tető

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

300

A mintavételi területen három pelefaj 
(mogyorós pele, erdei pele, nagy pele) 

odúfoglalását tapasztaltuk. Az odúk átlagos 
foglaltsági mértéke 8-20 % körül mozgott. A 
domináns faj az erdei pele volt, míg a  nagy 

pele egyetlen-egyedével csak októberben 
találkoztunk.

50.
Bagolyköpetek 

gyűjtése és kisemlős- 
határozás 

bagolyköpetből

Dr. Estók 
Péter Borsodi Mezőség

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

600

Három mintavételi helyről származó 
gyöngybagoly köpetanyag került elemzésre. 
700 zsákmányállat maradványai kerültek 

meghatározásra, melyek 13 
kisemlőstaxonhoz tartoztak. Kiemelendő a 

magyar szöcskeegér két példányának 
megkerülése.

51. Denevér közösségek 
monitorozása

Bükki 
Emlőstani 

Kutató- 
csoport 

Egyesület, 
dr. Estók 

Péter

BNPI működési területe
Természetvédelmi 

kártalanítás 
fejezeti kezelésű 

előirányzat
750

Az épületlakó denevérek monitorozása során 
23 épületből 8 denevérfaj 3051 egyede 

került elő. A nászbarlangi monitorozás során 
négy barlangban 16 denevérfaj 948 egyede 

került befogásra. A hosszúszámyú 
denevérek monitorozása során a 

kölykezőhelyek és a  gyülekezőhelyek 
vizsgálata történt meg, 5447 egyedet 

figyeltünk meg.
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52.
Magas Természeti 
Értékű Területek 

Monitorozása
Üröm

Egyesület

/

Hevesi-sík MTÉT
Természetvédelmi 

kártalanítás 
fejezeti kezelésű 

előirányzat
2800

Az élőhelyek struktúrájának elemzése során 
vizsgáltuk az egyes élőhelytípusok 

összterületét, felszínborítási arányát, az 
adott élőhelytípusba tartozó parcellák 
darabszámát és átlagos területét: Az 

eredmények alapján jól látszik, hogy a 
természetes élőhelyek aránya rendkívül 

alacsony, és azok is jellemzően 
szétszabdaltak. Az egyes tömbök közötti 

határokat az elmúlt időszakban egyre 
inkább megszüntetik, amelynek eredménye 

az, hogy a  szegélyen lévő, változatosabb 
életközösségek élettere beszűkül.

53.
Ex lege védett 
földvárak és 

kunhalmok felmérése
Kaptárkő
Egyesület

Ároktő, Cserépfalu, Erk, Mezőcsát, 
Salgótarján, Tamaörs, Vizslás, Zaránk

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

600 4 földvár és 8 kunhalom kataszterezése 
készült el. (2018. évi keretből)

54.
Ex lege védett 
földvárak és 

kunhalmok felmérése
Kaptárkő
Egyesület

Alsópetény, Dorogháza, Ecseg, 
Gyöngyös, Gyöngyössolymos, 

Mátramindszent, Miskolc, Szuha, 
Vanyarc

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

550 11 földvár kataszterezése készült el

55.

Védelemre érdemes , 
földtani 

alapszelvények, 
valamint ásvány- és 

ősmaradvány 
lelőhelyek felmérése

Kaptárkő
Egyesület

Bátor, Bükkzsérc, Felsőtárkány, Eger, 
Nagyvisnyó, Nézsa, Szilvásvárad, 

Szomolya

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

700
8 db alapszelvény és 2 db értékes földtani 
feltárás kezelési terve készült el. (2018. évi 

keretből)

56. Egyedi tájérték 
kataszterezése

Kaptárkő
Egyesület

Bükkaranyos, Hejőkeresztúr, 
Hejőszalonta, Szakáid

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

500 4 település egyedi tájértékeinek felvétele 
(2018. évi keretből)

57. Egyedi tájérték 
kataszterezése

Kaptárkő
Egyesület Girincs, Kiscsécs, Muhi, Nagycsécs

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

400 4 település egyedi tájértékeinek felvétele
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58. Ex lege források és 
víznyelők felmérése

Kaptárkő
Egyesület

Eger, Ostoros, Mónosbél, Noszvaj, 
Sajópüspöki

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

500
7 forrás és 3 forráscsoport (összesen 16 

forrás) természetvédelmi felmérése (2018. évi 
keretből)

59. Barlangjáratok felszín 
alatti meghatározása

Ariadne 
Karszt- és 

Barlangkuta 
tó Egyesület

Jáspis-bariang
Természetvédelmi 

kártalanítás 
fejezeti kezelésű 

előirányzat
351

Jáspis-bariang részletes térképe 270 m 
hosszban (2018. évi keret, 2019-es 

teljesítéssel)

60.
Barlangi térbeli 

fotómodell készítése 8 
barlangról

Ariadne 
Karszt- és 

Barlangkuta 
tó Egyesület

8 db barlang
Természetvédelmi 

kártalanítás 
fejezeti kezelésű 

előirányzat
800 8 barlang 3D fotómodell elkészítése (2018. 

évi keret, 2019-es teljesítéssel)

61.
Barlangtani 

Bibliográfiai adatbázis 
aktualizálása

Révai 
Digitális 

Kiadó Kft.

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

850
Barlangtani Bibliográfiai adatbázis 

kiegészítése, aktualizálása (2018. évi keret, 
2019-es teljesítéssel) .

62.
Barlangi térbeli 

fotómodell készítése 8 
barlangról

Ariadne 
KarSzt- és 

Barlangkuta 
tó Egyesület

8 db barlang
Természetvédelmi 

. kártalanítás 
fejezeti kezelésű 

előirányzat
740 8 barlang 3D fotómodell elkészítése

63. Maja-barlang lezárása Bátori
Károly Maja-barlang

Természetvédelmi 
kártalanítás 

fejezeti kezelésű 
előirányzat

245 A lezárás a  bejárat alatt 20 m-rel, egy szűk 
hasadékban, rúdszerelvénnyel történt tneg.

64.
Idegenforgalmi 

barlangok lámpaflöra 
mentesítése

Meteor
Természetba

rátok
Turista

Egyesülete

Szent litván-barlang, Anna-barlang
Természetvédelmi 

kártalanítás 
fejezeti kezelésű 

előirányzat
500

Szent István- és Anna-barlangban a 
cseppköveket, barlangi képződményeket 

ellepő, veszélyeztető lámpaflóra mentesítés 
megtörtént.
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Erdőrezervátum felmérésének

No. Kutatási projekt 
tárgya, Kutató

, Kutatási 
projekt 

helyszíne
Kutatás forrása

Forrás 
nagysága (e 

Ft)
Kutatás főbb eredményei

1.
Nagygomba
közösségek

monitorozása

Dr.
Benedek

Lajos
Krisztián

Bükk Őserdő 
erdőrezervátum

Természet-védelmi 
kártalanítás fejezeti 
kezelésű előirányzat

450
Összesen 77 vörös listás, veszélyeztetett nagygomba fajt 

sikerült kimutatni, ez 22 fajjal több, mint 2018-ban. Ezen fajok 
száma a  legmagasabb a  magterületen volt (57 faj), lényegesen 
kevesebb a  kezelt állományban (24 fai) és a  lúcosban (21 fai).

V. Természetvédelmi területkezelés, élőhelyek fenntartása és rehabilitációja

Élőhely-fenntartási, kezelési tevékenységek

No. A terület megnevezése
Az érihíett 

terület 
nagysága 

(ha)

Élőhely
(használat) Fenntartás célja - fő beavatkozások/ kezelések

1. Dél-Borsodi Tájegység 1000,00 legelő,
kaszáló

Legeltetés, kaszálás a  Borsodi Mezőségre jellemző életközösség 
megőrzése céliából

2. Dél-Borsodi Tájegység 44,50 szántó Abrak takarmány (őszi árpa; tavaszi zab) előállítás a  területen tartott 
állatállomány számára.

3. Dél-Borsodi Tájegység 78,38 szántó Lucerna, füves lucerna - szálas takarmány előállítása céljából

4. Nyugat-bükki Tájegység, Felsőtárkány 7,3 szántó Visszagyepesített terület, kaszálás a  kialakított kultúrállapot 
fenntartását érdekében '

5. Nyugat-bükki Tájegység, Cserépfalu 053/d 57,8 legelő Tisztító kaszálás, legeltetés (juh, kecske állománnyal) vállalkozó 
bevonásával (fás legelő kultúrállapot megőrzése érdekében)

6. Kelet-bükki Tájegység, Tárd . 1,7 szántó. Szórvány gyümölcsös ápolási munkái
7. Tama-Lázbérc Tájegység, Borsodszentgyörgy 9 gyümölcsös Gyümölcsös fenntartási munkái, csemeték ápolása, kézi kaszálás
8. Mátrai Tájegység, Mátraszentimre: Tugár- és 

Fallóskúti-rét 2 hegyi rét Hegyi rét fenntartása kaszálással, a területszélek szárzúzása.

9. Mátrai Tájegység, Párád: Somhegy-bükki 
legelő 3 hegpd rét Hegyi rét fenntartása legeltetéssel, a  területszélek szárzúzása, 

saijleverés, inváziós keserűfű kaszálása '
10. Mátrai Tájegység, Mátraszentimre: Hidegkút, 

Kutyatörő rét 4 hegyi rét Hegyi rét fenntartása kaszálással, a  területszélek szárzúzása, a 
területszélek szárzúzása, saijleverés, inváziós keserúfü kaszálása

11. Mátrai Tájegység, Gyöngyösi Sár-hegy TT 5 szlyeprét Kaszálás, saijleverés
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No. A terület megnevezése
Az érintett 

terület 
nagysága 

(ha)

Élőhely
(használat) Fenntartás célja - fő beavatkozások/kezelések

12. Dél-hevesi Tájegység: sarudi, dormándi táblák 138 szántó Őszi búza gyomirtása, tápanyag utáinpótlása, betakarítása 
2018/2019

13. Dél-hevesi Tájegység: sarudi, dormándi tábláik 81,4 száintó Őszi búza talaj-előkészítése, vetése 2019/2020
14. Dél-hevesi Tájegység: sarudi, dormándi táblák 65,4 szántó Durumbúza talaj-előkészítése, vetése 2019/2020
15. Dél-hevesi Tájegység: sarudi, dormándi tábláik 69 szántó Őszi talajelőkészítés
16. Dél-hevesi Tájegység: sarudi, dormándi tábláik 49,7 szántó Őszi árpa betakarítása 2018/2019

17. Dél-hevesi Tájegység: sarudi, dormándi táblák 45 száintó Dumm búza gyomirtása, tápanyag utánpótlása, betakarítása 
2018/2019

18. Dél-hevesi Tájegység: sarudi, dormáindi táblák 18,5 szántó Triticale gyomirtása, tápanyag utánpótlása, betakarítása 2018/2019
19. Dél-hevesi Tájegység: sarudi, dormáindi táblák 64,7 száintó Sörárpa talaj-előkészítése, vetése 2019/2020
20. Dél-hevesi Tájegység: sarudi, dormándi táblák 74 száintó Napraforgó talaj-előkészítése, vetése, betakarítása
21. Dél-hevesi Tájegység: sarudi, dormándi tábláik 132 szántó Lucerna kaszálása
22. Dél-hevesi Tájegység: sarudi, dormándi táblák 18,2 szántó Triticale vetése 2019/2020'
23. Dél-hevesi Tájegység: sarudi, dormáindi táblák 16,3 szántó Méhlegelő mezsgyék kaszálása
24. Dél-hevesi Tájegység: sarudi, dormándi táblák 170,2 szántó Zöldugar telepítések kaszálása

25. Dél-hevesi Tájegység: sarudi, dormáindi tábláik 13,5 szántó Kukorica talaj-előkészítése, vetése, betakarítása, kukoricaszár 
bálázása

26. Dél-hevesi Tájegység: sarudi, dormándi tábláik 14,7 szántó Kukorica talaj-előkészítése

27. Dél-hevesi Tájegység: Hamvajáirás, 
Tamaszentmiklós 531 legelő Magyar szürke szarvasmarhával történő legeltetés

28. Dél-hevesi Tájegység: dormándi, poroszlói, 
tamaszentmiklósi tábláik 204 kaszáló Széna betakarítás, bálakészítés

29. Dél-hevesi Tájegység: sarudi, dormándi tábláik 18,5 szántó Triticale gyomirtása, tápanyag Utánpótlása, betakarítása 2018/2019
30. Dél-hevesi Tájegység: sarudi, dormándi tábláik 64,7 szántó Sörárpa talaj-előkészítése, vetése 2019/2020
31. Dél-hevesi Tájegység: Tamaszentmiklós, Pély 

községhatárok 2 vizes élőhely Gátrendszer, műtárgyak környékének ápolása, inváziós és tájidegen 
fajok irtása

32. Nógrád-Ipoly Tájegység turistaútjainak és 
tanösvényeinek hulladékmentesítése 40

A természeti képet rontó, sokszor ökológiai csapdaként megjelenő 
(futóbógarak, cickányok számára) hulladék kézi összegyűjtése és 
lerakóhelyre történő szállítása -

33 Nógrád-Ipoly Tájegységben lévő rehabilitáilt 
bányák hulladékmentesítése 7

A környezeti állapotjavítása, a  természeti képet rontó, illetve a  sokszc 
ökológiai csapdaként megjelenő (futóbogarak, cickányok számára) 
hulladék kézi összegyűjtése és lerakóhelyre történő szállítása
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No. A terület megnevezése
Az érintett 

terület 
nagysága 

(hal

Élőhely
(használat)

t- ' ' * ' - r
Fenntartás célja - fő beavatkozások/kezelések

34. Nógrád-Ipoly Tájegységben legelő művelési ágú 
területek fenntartása 130 legelő Nagy természeti értékű, korábban helyreállított gyepek fenntartása 

szárzúzással, tisztító kaszálással

35. Nógrád-Ipoly Tájegység területe, több helyszín 
és művelési ág, inváziós fajok visszaszorítása 20 gyep

A természeti és ökológiai állapot javítása, a  lokálisan jelentkező 
inváziós növényfajok (parlagfű, feketéllő farkasfog, selyemkóró, fehér 
akác, nebáncsvirág, kisvirágú őszirózsa, ezüstfa) visszaszorítása 
mechanikai módszerekkel

36. Nógrád-Ipoly Tájegység területe, több helyszín 1 vizes élőhely, 
gyep

Védett kétéltűfajok élő- és szaporodó helyeinek fenntartása, védett 
madárfajok odútelepeinek karbantartása

37. Nógrád-Ipoly Tájegység, Baglyaskő-vár 
Természetvédelmi Látogatóközpont 1 létesítmény Bel- és kültéri bemutatóhelyek karbantartása, madármenhely 

működtetése
38. Nógrád-Ipoly Tájegység, Ipolytamóc TT, 

Látogatóközpont területe 6 , kivett Őshonos rackaállomány bemutató jelleggel történő fenntartása

39. Nógrád-Ipoly Tájegység, Ipolytamóci 
Ősmaradványok TT 5 vizes élőhely Vizes élőhely fenntartása, kaszálás, karbantartási m unkák

40. Nógrád-Ipoly Tájegység, Ipolytamóci 
Ősmaradványok TT, Felső-Hólya tanya 1 gyümölcsös Gyümölcsösök kezelése, fenntartási munkái

41. Nógrád-Ipoly Tájegység, Ipolytamóc TT, 
Látogatóközpont területe 10 kivett A látogatóközpont körüli parkolók és árkok,, ú t menti területek 

folyamatos karbantartása, régi drótkerítések felszámolása
42. Nógrád-Ipoly Tájegység, Ipolytamóci 

Ősmaradványok TT 12 gyep Ökoturisztikailag érintett térségek környezetének gyepkezelése

43. Dél-hevesi Tájegység: Tamaszentmiklós, Pély 
községhatárok 2 vizes élőhely Gátrendszer, műtárgyak környékének ápolása, inváziós és tájidegen 

fajok irtása

44. Nógrád-Ipoly Tájegység turistaútjainak és 
tanösvényeinek hulladékmentesítése 40

A természeti képet rontó, sokszor ökológiai csapdaként megjelenő 
(futóbogarak, cickányok számára) hulladék kézi összegyűjtése és 
lerakóhelyre történő szállítása
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Jelentés ű Bükki Nemzeti Párk Igazgatóság 2019t “4vl&ékejwiégérŐl

No. Helyszín
Az érintett 

terület 
nagysága 

(ha)

Élőhely
típusa Forrás

Kezdete,
befejezés

e
A rehabilitáció célja - fő 

beavatkozások /kezelések

1.
Nyugat-bükki
Tájegység,
Szilvásvárad,
Nagyvisnyó

85 hegyi
rétek

Természet-
védelmi

kártalanítás
2018-
2019

Kaszálás, szárzúzás, kézi 
cseijéirtás - a  fajgazdag hegyi 
rétek életközösségeinek 
megőrzése érdekében

2. Kelet-bükki 
Tájegység, Miskolc 40 hegyi

rét
Természet-

védelmi
kártalanítás

2018-
2019

Kaszálás, szárzúzás, kézi 
cserjeirtás - a  fajgazdag hegyi 
rétek életközösségeinek 
megőrzése érdekében

3.

Tama-Lázbérc
Tájegység,
Bánhorváti,
Bükkszenterzsébet,
Tamalelesz
Borsodbóta,
Uppony,
Szentdomonkos

51,12 rét
Természet-

védelmi
kártalanítás

2018-
2019

Kaszálás, saijleverés, szárzúzás, 
akácinjektálás a  területen 
található fajgazdag életközösség 
megőrzése érdekében

Erdőterületek, erdőgazdálkodás

A saját vagyonkezelésben lévő erdőtervezett területen bejegyzett 
erdőgazdálkodóként 4.696,75 ha kiterjedésű területet kezelünk, amelyből a 
faállománnyal borított terület 4.422,46 ha. Az egyéb részletek (tisztás, nyiladék, üt, 
erdei vízállás, vízfolyás stb.) területe 274,29 ha-t tesz ki. Ezek az erdők 7 
tájegységben, 5 megyében és összesen 62 községhatárban találhatóak. Az 
erdőrészletek üzemmód szerinti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti.

Üzemmód Vágásos Örökerdő/ Szálaié FANÉ Átmeneti/Átalakító Összes

Terület(ha) 1302,86 743,66 869,02 1506,92 4422,46
Megoszlás(%) 29,46 16,82 19,65 34,07 100,00

Az elvégzett erdőművelési és fahasználati m unkák összesítő táblázata

Munkaművelet Terület
(ha)

Erdőterületről 
kihozott faanyag 

(nettó m3)

Kitermelt 
faanyag 

(bruttó m3)
Erdőfelújítások ápolása vállalkozóval* 69,38
Pótlások (idegenhonos faállományok őshonos 
fafajú erdővé történő átalakítása)** 17,2 -

Faállomány nevelés (TI, TKGY, NFGY, SZ, ET) 24,89 141 208
Egészségügyi termelés 12,31 84 102
Véghásználat (TRV, SZV, FVB, FW) 6,1 130 170
Összesen: 355 480

* halmozott terület munkaműveletenként
** egyszeres terület (padkázás, tányérozás, csemeteültetés)

t
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entes a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi teyt

VI. Vadászterületek, vadgazdálkodás

ikenysegerol

No. Vadászterület megnevezése 
(ahol az Igazgatóság a vadászatra jogosult)

Kiterjedése (nettó 
vadászterület ha)

1. Nógrád megyei 12-552010-2-0-2 sz. vadászterület 497,9

2. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 05-653300-2-0-5 sz. vadászterület 22 340,0

Összesen: 22 837,9

Igazgatóságunk két vadászterületen érintett közvetlenül a 
vadgazdálkodásban.

A Nógrád megyei 12-552010-2-0-2 kódszámú, Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság Ipolytamóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület elnevezésű 
vadászterületen önálló vadászati joggal rendelkezünk. 2019-ben az 507,9 hektár 
területű, különleges (természetvédelmi) rendeltetésű ipolytarnóci vadászterületen 
bérvadászat és szakszemélyzeti vadászat keretében 14 db gímszarvas, 12 db őz, 43 
db vaddisznó, 3 db róka és 3 db borz került terítékre.

A Borsodi Mezőségben lévő vadászterület 2 /3  részén, lényegében a védett 
természeti területen -  ami 2008. óta a  Ramsari egyezmény hatálya alá is tartozik -  
hivatásos vadászok irányításával kizárólag természetvédelmi célból folyik vadászati 
tevékenység.

Az elmúlt vadászati évben 147 . db őz (71 bak, 26 suta, 50 gida), 154 db 
vaddisznó (27 kan, 39 koca, 76 süldő és 12 malac), 313 db fácán, 26 db nagy lilik, 
16 db tőkés réce, 157 db dolmányos varjú, 165 db szarka, 27 db szajkó és 289 db 
róka, 58 db borz és 11 db aranysakál, 2db nyestkutya került terítékre (élő vad 
befogás nem volt).

2019 évben a  beszedett vadásztársaságok többlethasználati díjai 6.469.778- 
Ft. A 2016-os NFK szerződésben foglaltak alapján az 50%-át letéti számlán 
elkülönítettük az NFK részére.

VII. Génmegőrzés

Az Igazgatóság génmegőrzési tevékenységét két állattartó telepén folytatja. 
A Dél-borsodi Mezőség 1500 hektáros védett természeti területén 2015. évben 
átadásra került egy területkezelési központ, mely biztosítja a  védett terület 
kezelését az őshonos, génmegőrzésben kiemelkedő szerepet játszó Furioso-North 
Star közel 100 egyedből álló ménesével, 250-300 egyedből álló merinó juh , valamint 
100 egyed körüli magyar tarka szarvasmarha állománnyal. A Dél-hevesi Tájegység 
tamaszentmiklósi állattartó telepén 300 egyedes magyar szürke szarvasmarha és 
a  fájta elismerésre váró, őshonos kárpáti borzderes gulyával kezeljük a védett 
területet és végezzük a génmegőrző, és génhasznosító tevékenységet.

A Dél-borsodi Tájegységben lévő Batúz-tanyán 2019-ben tovább folytattuk a 
Furioso-North Star lófajta genetikai állományának fenntartását. Ennek keretében 
a  Furioso-North Star Országos Lótenyésztő Egyesülettel kialakult kapcsolatunk 
felhasználásával célpárosításokat hajtottunk végre a tárgy évben is. A génmegőrzési 
programunk keretében ritka, csak az Igazgatóság ménesében fellelhető vérvonalak 
stabilizálása és lehetőség szerint a  vérvonalak bővítése a célunk. A célpárosításnak
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köszönhetően a  ménes létszáma 19 db csikóval (11 db kancával, és 8 db ménnel) 
gyarapodott.

Jelenleg a fajta országos törzskanca állományának 20%-a, törzsmén 
állományának 10%-a található a tenyészetünkben.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a 2019. évben a  Furioso-North Star lófajta 
génmegőrzési feladattervet hajtott végre az Agrárminisztérium anyagi 
támogatásával. Teljesült a  rövid távú célunk, megvalósítottuk a  nyers, ménesbeli 
tartáshoz szokott lovak folyamatos fejlesztését, képzését, illetve az ehhez szükséges 
feltételek megteremtését. Ezen célok eléréséhez gondoskodni kellett a  Batúz-tanya 
humánerőforrás fejlesztéséről, továbbá a  minőségi munkavégzéshez, a 
trenírozáshoz szükséges eszközbeszerzésekről és infrastrukturális beruházások 
végrehajtásáról/

A génmegőrzési feladatterv két pillérre épült:
Az 1. pillért a ló állomány tartásához szükséges feltételek, infrastruktúra 

biztosítása képezte, melynek eredményeképpen javítani tudtunk az állatok 
életkörülményein, növelni tudtuk  az épületek, épületrészek, építmények 
kihasználtságát, komfort és minőségi fokozatát, ami nagyarányú pozitív változást 
hozott az állatok ellátásában,

A 2. pillért az állomány ígéretes egyedeinek kipróbálása; az állomány kézhez 
szoktatása, a  kezelésben, trenírozásban, képzésben történő részesítése képezte, 
továbbá egy fő lovász továbbképzésére is lehetőségünk nyílt.

A 2019. évben több szakmai rendezvényen is meg tudtunk jelenni lovainkkal, 
ahol díjakat és elismeréseket gyűjtöttünk kiváló egyedeinkkel, valamint STV 
vizsgáin történő eredményes megmérettetésen. Ezáltal a  lovas szakma elismerte 
kiemelkedő egyedeinket, és a  szakemberek ménesbeli látogatásai is pozitív 
visszajelzéssel zárultak. /
Két kancával részt vettünk a  hódmezővásárhelyi XXVI. Alföldi Állattenyésztési és 
Mezőgazda Napokon, ahol a  lovak küllemi és mozgási pontozására került sor. Egy 
kancával és egy ménnel részt vettünk a  XXVIII. Farmer Expón Debrecenben, ahol 
a  lovaink mind a  szabadonugró versenyben, mind a  felvezetők versenyében jól 
szerepeltek. Részt vettünk a  79. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállításon, ahol szintén egy ménnel és egy kancával képviseltettük magunkat. 
2019. október 19 -  2019. október 20-án, Nagycenken a  Furioso - North Star 
Lótenyésztő Országos Egyesülete Vadászlovaglást és mén saját teljesítmény vizsgát 
rendezett. A ménvizsgán az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő, 6001 Furioso 
XLIV-101 Üti nevű mén sikeres STV II nyereg alatti vizsgát tett, mellyel megkapta 
a  végleges tenyésztési engedélyt. 2019. november Ó6-án a Furioso - North Star 
Lótenyésztő Országos Egyesülete STV I és STV II nyereg alatti vizsgát rendezett 
mének és kancák részére, melyen az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő, Furioso- 
60 Lutri és Furioso-65 Liget sikeres STV 1 vizsgát tettek.

A Dél-Borsodi Mezőség területkezelésére vonatkozóan a  Batúz-tanya 
területkezelési központban tartunk  továbbá magyar tarka szarvasmarha 
állományt, hiszen a  védett területet a lovak és a  szarvasmarhák is más legelési 
intenzitással tartják karban. 2019. év elején 117 egyeddel indultunk, 56 db borjú 
került értékesítésre, így év végén a  magyar tarka szarvasmarha állományunk 49 db 
tehénből 9 db vemhes üszőből és 3 db tenyészbikából állt.

Szintén ezt a  területet kezeli a  magyar merinó juh 183 anyaállománnyal, 
melynek növelése a  cél, ezért a  növendék jerkék felnevelése kapott nagyobb
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hangsúly . Ezáltal a 2019. évben a született jerke bárányok kisebb hányada került 
értékesítésre.

A Batúz-tanyai állattartó telepünkön van elhelyezve az őshonos hortobágyi 
fekete rackajuh állományunk. Az állomány létszáma jelenleg 27 db anyajuh, 
aminek egyharmada idős egyed. A 2 db tenyészkos az Ipolytamóci telepen van 
elhelyezve, bem utatás céljából.

A Tarnaszentmiklósi állattartó telepen tartott magyar szürke szarvasmarha 
állományunkkal a  Dél-hevesi Tájegység közel 360 ha-os egybefüggő gyepterületét 
kezeljünk, mely más állatfaj legeltetésére adottságai, illetve sajátos vegetációja 
m iatt nem alkalmas. Az állomány teljes létszáma 2019 végén 272 egyed volt, a  gulya 
95 százalékban fajtatiszta egyedekből áll. Célunk, hogy olyan fajtatiszta 
tenyészállományt hozzunk létre, amelynek utódai jó minőségi alapanyagot 
jelentenek majd a tenyészállat értékesítésben. Az elmúlt évben ennek a m unkának 
az eredménye volt, hogy 13 db bikaboijút tudtunk értékesíteni tenyészállat nevelés 
céljából. A többi borjú-szaporulatot hizlalás u tán  vágó állatként értékesítettük.

Kiemelt feladatunk az ország kárpáti borzderes szarvasmarha állományának, 
génmegőrzési tevékenységének összehangolása. Az Igazgatóság kárpáti borzderes 
egyedszáma az elmúlt évben 35-ről 44-re növekedett.

2019. évben jelentős előrelépés történt az országos állomány fenntartása 
terén. Az Igazgatóság az Agrárminisztérium anyagi támogatásával egy 3 pillérből 
álló génmegőrzési mintaprogramot hajtott végre a Kárpáti borzderes szarvasmarha 
génmegőrzésével kapcsolatban. Ez kiterjedt a Magyarországon lévő állomány 
felmérésére, az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő állomány közép-, és hosszú 
távú fenntartásához szükséges feltételeinek megteremtésére, valamint a fajta 
népszerűsítéséhez szükséges marketing tevékenységekre. 2019-ben a  hazai 
állomány nagy részét sikerült felmérni. A felmérés kiterjedt a  vérminta, esetleg 
szőrminta levételére, küllemi jegyek elvárásainak meghatározására, küllemi 
felmérésekre, az egyes egyedekről fotódokumentáció készítésére, valamint a 
kezelési és tartási információk összegyűjtésére. A levett m inták alapján a  genetikai 
vizsgálatokat elvégezére sor került, illetve vizsgálatok történtek az állomány más 
szarvasmarháktól történő genetikai távolságának bemérésére. Az Egyesülettel 
együttműködve jelentős adatbázist sikerült felállítani az országos állományról, mely 
segítségül szolgál a  fajtaelísmertetés alapadatainak teljessé tételéhez.

A program keretében bem utatkoztunk a XXVI. Alföldi Állattenyésztési és 
Mezőgazda Napokon, a  79. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon 
történt élőállat bem utatással, kárpáti borzderesből készült termékek 
kóstoltatásával, kiadványok, szórólapok osztásával, valamint honlap készítésével 
népszerűsítettük a fajtát.

A nemzetipark-igazgatóságok ősi magyar kutyafajták génmegőrzésére irányuló 
tevékenységéről szóló döntés alapján Igazgatóságunk a puli fajta tenyésztésében 
vállalt feladatokat. Állattartó telepek őrzésére komondorokat, pásztorok) legeltetési 
feladatának ellátására mudi fajtájú kutyákat tartunk.

Jelentés a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről
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VIII. Fajmegőrzési tevékenységek

Rövidítések magyarázata: V: védett; FV: fokozottan védett, Be: Berni Egyezmény, Bo: Bonni Egyezmény

No. A faj magyar és 
tudományos neve

Faj
meg

őrzési
terv

Védettség
foka Tevékenység helyszíne A tevékenység és az eredmények rövid ism ertetése

1. Túzok
(Otis tarda) Van

FV, Be, Bo, 
NATURA 

2000, 
CITES

: 7 •
Borsodi Sík KMT HUBN 10002 
Hevesi Sík KMT HUBN 10004

2019-ben csak a  Hevesi-Borsodi- síkon 5 tyúkot és 2 kakast 
sikerült összesen felmérni költési időben. Elláttuk a  fajmegőrzési 

tervben szereplő feladatokat. A LIFE program terhére 
megvásárolt földterületeken túzokkímélő gazdálkodást 

folytatunk. Az új LIFE program keretében elsősorban a  fajt 
veszélyeztető predációs nyomást próbáljuk mérsékelni.

2. Fekete gólya
(Ciconia nigra)

Van
MME

FV, Be, Bo, 
NATURA 

2000, 
CITES

Borsodi Sík KMT HUBN 10002 
Bükk hegység és peremterületei 

KMT HUBN 10003 
Hevesi Sík KMT HUBN 10004 

Mátra KMT HUBN 10006 
Nógrád megye

Az ismert költőállománya stabilnak mondható a  BNPI működési 
területén. A faj fészkelőhelyein kezdeményeztük erdészeti 

korlátozások elrendelését az illetékes természetvédelmi 
hatóságoknál. Összesen 26 pár került felmérésre 2019-ben. 15 

biztos fészkelésből 8 volt sikeres ezekből 22 fióka repült ki.

3. Fehér gólya
(Ciconia albá) Van

FV, Be, Bo, 
NATURA 

2000, 
CITES

Borsod-Abaúj Zemplén 
Heves

Nógrád megyék települései, lakott 
területei.

Az áramszolgáltatóval együttműködve, folytattuk az aktív védelmi 
tevékenységet. 2019-ben összesen 30 db fészektartó állványt 
készíttettünk el. Az ismert fészkek kontrollját is folyamatosan

végeztük.

4. Réti sas
(Haliaeetus albicílla)

FV, Be, Bo, 
NATURA 

2000, 
CITES

Borsodi Sík KMT HUBN 10002 
Hevesi Sík KMT HUBN 10004 
Kesznyéten KMT HUBN 10005

2019-ben a  16 ismert revírből 14 pár költött sikeresen, melyből 
minimum 20 fióka repült ki. A faj fészkelőhelyein ebben az évben 

is kezdeményeztük erdészeti korlátozások elrendelését az 
illetékes természetvédelmi hatóságnál.
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5. Parlagi sas
(Aquila heliaca) van

FV, Be, Bo, 
NATURA 

2000, 
CITES

Borsodi Sík KMT HUBN 10002 
Hevesi Sík KMT HUBN 10004 
Kesznyéten KMT HUBN Bükk 

hegység és peremterületei KMT 
HUBN 10003 

Tardonai dombság 
Mátra KMT HUBN 1000610005

2019-ben, a  faj 56 ismert territóriumából 48-ban volt biztosan 
költés. A 33 sikeres költésből 58 fióka repült ki. Monitorozást 

végeztünk a  faj védelme érdekében. A faj bizonyos 
fészkelőhelyein kezdeményeztük erdészeti korlátozások 
elrendelését az illetékes természetvédelmi hatóságoknál.

5. . Békászó sas
(Aquila pomarina)

Európa
Tanács

FV, Be, Bo, 
NATURA 

2000, 
CITES

Bükk hegység és perémterületei 
KMT HUBN 10003 
Tardonai dombság 

Mátra KMT HUBN 10006

2019-ban 15 ismert revírben 12 helyen volt bizonyított költés. A 
9 sikeres költésből összesen 9 fióka repült ki. A faj 

fészkelőhelyein ebben az évben is kezdeményeztük erdészeti 
korlátozások elrendelését.

6. Kígyászölyv
(Circaetus gallicus) Nincs

FV, Be, Bo, 
NATURA 

2000, 
CITES

' t ■
Bükk hegység és peremterületei 

KMT HUBN 10003 
Mátra KMT HUBN 10006 

Nógrád Megye

Fészkelő állománya stabilnak mondható. 16 ismert revírből 11- 
ben volt bizonyított fészkelés. A 10 sikeresen fészkelő pár 10 

fiókát reptetett ki. A faj fészkelőhelyein kezdeményeztük 
erdészeti korlátozások elrendelését az illetékes természetvédelmi

hatóságoknál.

7. Kerecsensólyom
(Falco cherrug) Van

FV, Be, Bo, 
NATURA 

2000, 
CITES

Borsodi Sík KMT HUBN 10002 
Hevesi Sík KMT HUBN 10004 
Kesznyéten KMT HUBN 10005

Költési eredmények: 18 ismert territóriumból 11 esetében volt 
bizonyított fészkelés. 7 sikeres költésből 21 fióka repült ki. Két 

fészeknél pedig táplálékvizsgálatokhoz kameracsapdát 
helyeztünk ki a  Prey of LIFE+ program keretében.

8 . Kékvércse
(Falco vespertinus) van

FV, Be, Bo, 
NATURA 

2000, 
CITES

Borsodi Sík KMT HUBN 10002 
Hevesi Sík KMT HUBN 10004

2019 évben folytatódott a  faj védelmét szolgáló LIFE+ afterLIFE 
programja. Ennek keretében a  meglévő költőtelepek felújítását 

karbantartását és ellenőrzését végeztük. Valamint folytatódott a 
gyepterületek legeltetéses és kaszálásos kezelése Dél-hevesi 

Tájegység Területén.

9. Gyöngybagoly
(Tyto álba) FV, Be.

Borsod-Abaúj Zemplén 
Heves ,

Nógrád megyék településein.
2019-ben 2 új költőládát helyeztünk ki a  faj védelme érdekében. 

A meglévő költőládákat ellenőriztük.

10. Uhu
(Bubo bubo) Nincs FV,

Bükk hegység és peremterületei 
KMT (10003), Mátra KMT (HUBN 

10006)
18 ismert fészkelő pár volt, 6 esetben sikerült a  fészket 

megfigyelni.

11. Kuvik
(Athéné noctua) Nincs FV

Borsod-Abaúj Zemplén 
Heves 

Nógrád megyék
A fajvédelme érdekében költőládákat helyeztünk ki a működési 
területünkön. A faj felmérését végeztük egyes tájegységekben.
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12. Uráli bagoly
(Strix uralensis) nincs

FV, Be, 
NATURA 

2000, 
CITES

Bükk hégység és peremterületei 
KMT HUBN 10003 

Mátra KMT HUBN 10006
Állományfelmérés, adatgyűjtés történt működési területünk 

potenciális élőhelyein. 2019-ben 27 fészkelő párról volt adatunk.

13. Vízirigó
(Cinclus cinclus) nincs FV

Bükk hegység és peremterületei 
KMT (10003), Mátra KMT (HUBN 

10006)
2019-ben nem volt ismert költési adata a  fajnak.

14.
Fehérhátú
fakopáncs

(Dendrocopos
leucotos)

nincs FV Bükk, Mátra hegység, Tamavidék, 
Karancs-Medves

Ebben az évben 70 reyírt sikerült felmérni. A faj veszélyeztetett 
fészkelőhelyein korlátozást kezdeményeztünk az illetékes 

természetvédelmi hatóságnál.

15. Szalakóta
(Coracias garruhis)

Van
MME

FV, Be, Bo, 
NATURA 

2000

Borsodi Sík KMT HUBN 10002 
Hevesi Sík KMT HUBN 10004 
Kesznyéten KMT HUBN 10005

2019-ben folytatódott a  mesterséges odúk kihelyezése és 
ellenőrzése a  Dél-borsodi és Dél-Hevesi tá  tájegységekben a  LIFE 
projekt keretében. A Dél-Hevesi tájegységben 220 költőpár volt

ismert.

16, Gyurgyalag ,
(Merops apiaster)

Van
MME FV, Be, Bo Borsod-Abaúj Zemplén 

Heves és Nógrád megyék Az idei évben is monitoroztuk az ismert fészkelőhelyeket.

17. Haris.
(Crexcrex) Nincs FV Borsod-Abaúj Zemplén 

Heves Nógrád megyék Ebben az évben 37 revírt sikerült felmérni.

18.
Boldogasszony

papucsa
(Cypripedium

calceolus)
van FV, NATURA 

2000 Bükki Nemzeti Park
2019-ben a  felsőtárkányi élőhely őrzése valósult meg, valamint 
az állományok monitorozását végeztük el. A faj fajvédelmi tervét

aktualizáltuk.

19. Mocsári kardvirág
(Gladiolus palustris) van FV, NATURA 

2000 Mátrai Tájvédelmi Körzet Az élőhely kezelése 2019-ben is megvalósult.

20. Zöld koboldmoha
(Buxbaumia viridis) van NATURA

2000 Bükki Nemzeti Park A faj előfordulásának szisztematikus keresése zajlott specialisták 
bevonásával, amelynek során több helyen került elő.

21.
M agyarföldi • 

husáng
(Férula sadleriana)

van FV, NATURA 
2000 Bükki Nemzeti Park

A fa j élőhelyének mllanypásztorral történő lekerítése valósult meg 
amelynek célja a virágzatok lerágásának megakadályozása. Az 

élőhelyen a cserszömörce visszaszorítása folytatódott.



IX. Földtani és táji értékek megőrzése

Barlangok megőrzése

Megnevezés Barlangok 
száma (db)

Felszíni 
védőövezet 
kiteijedése 
(ha), összes

Ebből 
fokozottan 

védett 
barlang (db)

Változás a 
tárgyévben (db)

Ex-lege védett barlangok 1 254 54 5
Összesen 1 254 54 5

2019-ben a  „Bükki barlangok megőrzését, természeti állapotának 
helyreállítását szolgáló beruházások IV. ütem” KEHOP pályázat kivitelezési 
m unkálatainak befejezése megtörtént. Ennek során 2019-ben 1 barlang új 
lezárást kapott (Odor-vári K-i hasadék), 1 barlangban pedig á lezárás cseréjét 
valósítottuk meg (Esztáz-kői-barlang). A munkálatok során az Odor-vári K-i 
hasadék bejárati biztosítása, valamint a  Kis-kőháti-zsombolyból és az Esztáz-kői- 
barlangból a  járatokat feltöltő illetve bejárhatóságot veszélyeztető kitöltés 
valamint robbantási törmelék eltávolítása történt meg. A KEHOP pályázat 
kapcsán 18 ismertető tábla került kihelyezésre a  pályázattal érintett barlangok 
bejáratához. _/ ‘ v ' ^ _

2019-ben lezártuk a Maja-barlangot. A lezárás a  bejárat alatt 20 m-rel, egy 
szűk hasadékban, rúdszerelvénnyel történt meg.

Nem idegenforgalmi jellegű barlangjainkban 70 overallos barlangtúrát 
bonyolítottunk le. A barlangokban folyamatos műszaki ellenőrzések, és 
zárkarbantartások zajlottak (lakatcserék, lakat karbantartások, kulcsmásolás 
próbával stb.), ezen kívül az Esztáz-kői-barlangban egy járórács beépítése vált 
szükségessé a Templom-teremben.

Kilenc új barlang helyszínelésére és dokum entálására került sor 
m unkatársunk által, melyek közül egy barlang korábban karsztos objektumként 
volt nyilvántartva, ha t lakossági bejelentés alapján került felvételre, kettő 
m unkatársaink által lett megtalálva.

Összesen 16 barlang fotórealisztikus 3D modelljét készíttettük el, ebből 8-at
2018-ról áthúzódó kártalanítási keretből. )

A természetvédelmi kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat terhére Jáspis- 
barlang részletes térképe készült el 270 m hosszban (2018. évi keret, 2019-es 
teljesítéssel).

Védett m esterséges üregek
2019-ben a Béke-táró lezárását két alkalommal is kellett javítani, illegális 

behatolók rongálása miatt. Az Antal-táróban rendszeresen ellenőrizzük a 
denevérek megtelepedést.

Kaptárkövek védelme
2019-ben a  Szomolyai Kaptárkövek környezetéből inváziós fajok eltávolítása, 

a sziklák növénymentesítése zajlott.

Egyedi tájértékek védelme
A természetvédelmi kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat terhére 400 000 

Ft-ot fordítottunk az egyedi tájértékek felvételezésére. Ebből 4 településen 
(Girincs, Kiscsécs, Muhi, Nagycsécs) összesen 77 egyedi tájértéket regisztráltunk 
a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület bevonásával. Az egyedi
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tájértékek felvétele szerződés szerint 2019. november 30-áig teljesült, 
elkészült felvételei adatok minőségbiztosítása, ellenőrzésé.

Település Felmerés dá tu m a  '■ É r té ke k  szám a
Girincs 2019 27
Kiscsécs 2019 10
Muhi 2019 21
Nagycsécs 2019 19
Összesen: 2019 77

X. Jogi és ügyiratforgalommal kapcsolatos tevékenység

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ügyek száma

Szakvéleményadás, adatközlés a  hatóságok számára 3.646
Jelentési feladatok a Minisztérium számára 518
Ügyfelekkel történő levelezés, egyeztetés 15.767
Összesen: 19.931

Szabálysértés, term észetvédelmi bírság

Megnevezés Ügyek száma 
(db)

Kiszabott bírság 
összege (e Ft)

Befizetett birság 
összege (e Ft)

Szabálysértési eljárás 4 ismeretlen  ̂ismeretlen
Természetvédelmi bírság 7 537,5 0
Helyszíni birság 0 0 0

Büntető ügyek

. Megnevezés Feljelentések
száma Eredményes Eredménytelen

Természetkárosítás 8 4 4
Egyéb büntető ügyek 10 . 2 8

Polgári perek

Megnevezés Ügyek száma Nyert Vesztett Folyamatban
Polgári perek 30 23 1 6
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XI. Természetvédelmi őrszolgálat

Megnevezés Felsőfokú
végzettségű

Középfokú
végzettségű Összesen

Létszám 32 2 34

Megnevezés Átlagosan Minimum Maximum
Az egy főre eső működési terület (ha) 26 979 11 195 86 596

Az egy főre eső védett természeti terület (ha) 4 573 0 9 416

Hatósági feladatellátás
A hatósági feladatellátás során a legjelentősebb mértékben az ügyiratkezelés 

jelentkezik. Számszakilag kisebb mértékű, természetvédelmi jelentősége alapján 
viszont kitüntetett faladat a  közigazgatási határozatok ellenőrzése. A hatósági 
feladatellátás során a  preventív feladatokat helyezzük előtérbe a szankció alapú 
tevékenységekkel szemben.

A hatósági feladatok során elsősorban természetvédelmi őrzés és az 
engedélyköteles tevékenységek ellenőrzése, hatósági határozatok ellenőrzése, 
technikai sportok (pl. sziklamászás) és régészeti lelőhelyek ellenőrzése jellemző. 
Tipikus jogsértések: engedély nélkül gépjárművel védett területre behajtás, 
falopás, engedély nélküli fakivágás, szemetelés, hatósági engedélyben foglaltak 
megsértése, hatósági és információs táblák ellopása, rongálása, tűzgyújtás.

Védett területek általános őrzése
Natura 2000 területek ellenőrzése
Továbbképzések -  gyakorlatok
Határozatok ellenőrzése
Erdészeti eljárások előkészítése és ellenőrzése
Egyéb eljárások

Nem hatósági feladatok ellátása -  az igazgatóság minden természetvédelmi 
szakterületén a természetvédelmi kezelési tevékenységében való területi részvétel, 
koordináció, feladat-ellátás.

Természetvédelmi m entőtevékenység
A védett fajokkal kapcsolatban természetvédelmi őrszolgálatunk az egész év 

során végzi a  természetvédelmi mentési feladatokat. A mentés során 13 000 km 
gépkocsifutás került felhasználásra, melynek során 63 állatfaj 318 példányával 
kerültünk szorosabb kapcsolatba.

XII. Bemutatás, oktatás, társadalmi kapcsolatok

Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság bemutatóhelyeinek regisztrált látogatói (2019)

Bemutatóhely neve
Fizetős

látogatók
(fő)

Nem fizetős 
látogató (fő)

Összesen
(fő) Megjegyzés

j „Karszt és élővilága” kiállítás 
(Felsőtárkány) 1 175 140 1 315 Az ingyenes látogatók száma 

/konferencián résztvevők,
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egyéb ide szervezett program j 
és külön rendelt modul ) 
résztvevői/

2. Anna-barlang (Lillafüred) 34 940 0 34 940 Téli időszakban napi egy túra  ; 
indul. 1

3. Szt. István-barlang (Lillafüred) 52 888 0 52 888

4. Múlt emlékei a Bükkben 
kiállítás (Lillafüred) 0 0 0 A kiállítás elbontásra került ; 

2019. márciusban. I

5.
Ipolytarnóci ősmaradványok tt 
„Borókás-árok” geölógiai 
tanösvény

67387 67 387
. í

6. Hollókő -  Táj és a nép c. 
kiállítás 0 0 0 2019-ben zárva

7.
Salgótarján -  Baglyas-kő Vár
Természetvédelmi
Látogatóközpont

0 2881 2 881

8. Ároktői táj ház 0 0 0 2019-ben zárva |
9. Oszlai tájház (Cserépfalu) 0 0 o 2019-ben zárva

10 Szilvásvárad Millenniumi 
Kilátó 24 910 0 24 910 - v ]

11 -Szomolyai kaptárkövek 
tanösvény 11 044 11 044 vezetett programokkal együtt 

26 095 fő
12 Szalajka völgyi információs 

ház 10458 10458
, • - - , . v-; ' - i

Regisztrált látogatók összesen: 181 300 24 523 205 823 "■ • . . * 1

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelési és turisztikai szolgáltatásainak regisztrált
igénybevevői (2019)

B em utatóhely neve
Fizetős

lá togatók
(fő)

Nem fiz e tő s  
látogató (fő)

Összesen
(fS) Megjegyzés

Szakvezetéses túra, nyílt tú ra 763 144 907 V

Nyílt nap, jeles nap, saját szervezésű 
rendezvény 0 „ 2 185 2 185

Erdei iskolai program 1775 0 1 775
Természetvédelmi táborok 22 22 " ; ■ '•• • . . . ■ ■■■

Barlangi kalandtúra 437 0 437
könnyű és "extrém", 
overallos barlangtúrák

Regisztrált igénybevevők összesen: 2 997 2 329 5 326

Szálláshelyek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működtetésében (2019)

Vendégéjszakák száma (fő) 6 487
Szállóvendégek száma (fő) 3 889

Bemutatóhelyet, szolgáltatást igénybe vevők száma (fő) 211149
Szálláshelyet és szolgáltatást igénybe vevők száma összesen: 215 038
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Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület Bemutatóhely
Az Ipolytarnóci Ősmaradványok bemutatóhelyen közel 70.000 vendéget 

fpgadtunk 2019-ben. Új fejlesztésként ebben az évben átadásra került az Idősíkok 
találkozása című kiállítás, a fogadótérben digitális homokozót helyeztünk el, 
illetve év végére elkészült az Egy a természettel Nonprofit Kft. támogatásával egy 
olyan komplex bemutató csomag, amely különböző platformokon interaktív 
formában m utatja be az Ipolytarnóci Ősmaradványok múltját és a jelenlegi 
különleges rendeltetésű vadászterületet. Ez á  fejlesztés év végén 5 rendezvény 
keretében került bem utatásra Ipolytamócon, Miskolcon, Egerben, Debrecenben 
és Budapesten.

A vendégforgalom növekedése és a technológia korszerűsítése miatt a terület 
elavult, tönkrement alapinfrastruktúrájának a fejlesztése elkerülhetetlen. 2019 
első felében a  miocén erdő kerti bútorzatának egy része és a  hidak egy része került 
megújításra, valamint év végén bekötésre került az üvegszálas internet a  
fogadóépületbe, amely lehetővé teszi a kártyás fizetést, valamint a  vendég WIFI 
működtetését is.

Másik jelentős infrastruktúra elemként a beléptető-rendszer korszerűsítésére 
is sor került.

Bábakalács Erdei Iskola
A Bábakalács Erdei Iskola szállás szolgáltátásait 2019-ben összesen 1 786  

fő, 2 821 vendégéjszakával vette igénybe.
Az erdei iskola program illetve modulok mellett a természetismereti és 

oktatási osztály szervezésében megtartott egyéb programválasztékkal várta a 
látogatókat különböző tem atikus napok (növényismereti, terepi ismeretszerzés, 
orchidea nap, lápok napja, pókász túra, mikroszkopizálás, kézműves 
foglalkozások, éjszakai túrák, denevérestek, csillagászati megfigyelések) keretén 
belül. .

Nyári természetvédelmi napközis táborok, szaktáborok, szakmai- és 
terepgyakorlatok lebonyolítása mellett a  természet- és környezetvédelmi jeles 
napokhoz kapcsolódó foglalkozásokat, terepi bem utatókat is tartunk (pl. az 
Esztáz-kői-barlangban, a Taijánka-szurdokban és a  Szomolyai kaptárkövek 
természetvédelmi területen). A felsőtárkányi Nyugati Kapu Látogatóközpontban 
szakmai tanácskozásokat, civil fórumokat, továbbképzéseket szerveztünk.

A természetismereti és oktatási osztály szervezésében megtartott 
programokon 14 643 fő vett részt.

Rejtek Kutató ház és Oktatóközpont
2019-ben a vendégszám 45%-kal nőtt, a  vendégéjszakák száma 21%-kal, a 

bevétel pedig 88%-kos növekedést m utatott, így az évben 1 488 fő összesen 2 256 
vendégéjszakát töltött a  házban.

Salgótarján -  Baglyas-kő Vár Természetvédelmi Látogatóközpont
A nógrádi tájegységirodának is helyet adó * Természetvédelmi 

Látogatóközpontot 2011-ben adtuk át, építését a „Novohrad/Nógrád Geopark

Salgótarján - Baglyaskö Természetvédelmi Központ létrehozása” című ETE-HUSK 
pályázatból finanszíroztuk.
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Megvalósult funkciók:
1. Látogatóközpont és természetvédelmi kezelői központ bemutatóhellyel 

Baglyaskőn.
2. Iskolák, családok, turisták számára a természetvédelmi, földtani, biológiai 

ismeretek bővítése.
3. A Karancs-Medves Tájvédelmi Körzettel a határon érintkező szlovákiai 

Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet (Cerova vrchovina CHKO) bemutatása.

Millenniumi kilátó
A Millenniumi Kilátó 2019 tavaszán átfestésre került, az épületben 

keletkezett hibákat és a  tetőszerkezet javíttattuk. Az év folyamán a kilátót külső 
üzemeltető partnernek adtuk ki, amely jó döntésnek bizonyult, mivel több mint 
30%-os forgalomnövekedést sikerült elérnünk.

Szalajka-völgyi Információs Ház

A Szalajka-völgyi Információs Ház forgalmát megnégyszereztük a  2019-es 
évben. A tavaszi nyitást követően Nemzeti parki termék bemutatókkal, valamint 
az erdőben található termésekre épülő kézműves foglalkozásokkal vártuk az 
érdeklődőket. Ez a házunk lett év végére a Nemzeti Parki termék központ, ahol 
igyekeztünk a  legszélesebb körű termékkínálatot elérhetővé tenni a  védjegyes 
termékekből.

Barlangi bemutatóhelyek - Szent István-barlang és  Anna-barlang, Lillafüred
2019-ben a  két barlangban több mint 80.000 vendég fordult meg. Az év 

újdonsága a  Szent István-barlangban a  beléptetőrendszer kialakítása, amely mind 
a  jegyértékesítést, mind a beléptetést meggyorsítja. Mind a két barlangban 
működik az online jegyvásárlás turnusos formában, ez is jelentősen könnyíti a 
beléptetést.

Hollókő „Táj és a nép** kiállítás
A ház Húsvét kivételével egész évben zárva volt. 2020 tavaszára készül el az 

épületben a  BNPI új Natura200Ö kiállítása, így a  nyitás a  tervek szerint 2020 első 
felére tehető.

Új ökoturisztikai és környezeti nevelési létesítm ények
Május 11.-én, a  3. Kaptárkő Nap keretében nyitottuk meg a terület könnyebb 

bemutathatóságát, bejárhatóságát és a  kaptárkövek védelmét egyaránt szolgáló 
járöplatformmál felszerelt tanösvényünket. A tanösvényen online elérhető 
autom ata látogató-számláló rendszer működik, így pontos képet kapunk a 
területre irányuló látogató-forgalomról. A megnyitó alkalmából Varga Miklós 
előadásában bem utatásra került a Kaptárkő-himnusz.

Bükkszentkeres^ten a Bükk-vidék Geopark információs és ökoturisztikai 
központjaként 2019 őszén nyitottuk meg a  Géopark Panziót.

Mentés a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről
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Szakvezetéses túrák, speciális túrák, rendezvények

• Ipolytamóci Ősmaradványok természetvédelmi területen, a lillafüredi Szent 
István- és Anna- barlangok területén, Esztáz-kői barlanban (a szakvezetés 
része a bemutatóhely szolgáltatásainak).

• Előre meghirdetett túráink, terepi bemutató programok (április 22. Föld 
Napja, május 10. Madarak és fák Napja, május 24. Európai Nemzeti Parkok 
Napja, május 23-június 9. Geodiverzitás Napja, Geparkok Hete, június 5. 
Környezetvédelmi Világnap, szeptember 26. Tiszta hegyek Napja, 
szeptember 20-21. Kulturális Örökség Napjai, október 4. Állatok Világnapja. 
A nyugati Kapu Látogatóközpontban zajló programokon 2019-ben 1.728 fő 
(zömében iskolás korosztály) vett részt. A küldő helyszíneken megtartott 
jeles napi résztvevők száma: 897 fő volt.

• Felsőtárkányban, a  Bábkalács Erdei Iskolához kapcsolódóan tematikus 
tú rák  szervezése.

• A KőkulTÚRA szakvezetett túrasorozat túrasorozát
• Transzbükki átkelés; szakvezetések, túraversenyek;
• Kaptárkő Nap -  Szomolya (2019. m ájus 13.); A rendezvény a  Bükki Nemzeti 

Park Igazgatóság, Szomolya község Önkormányzata és a  Kaptárkő 
Természetvédelmi és Kulturális Egyesület közös szervezésében valósult 
meg. Idén Varga Miklós énekes a  helyszínen előadta a  Németh Nyiba Sándor 
által komponált Kaptárkő himnuszt.

• Tájséta az egri szőlőhegyeken át a  kaptárkövekhez (2019. november 3.);
• Geotuíisztikai nyílt nap a  lillafüredi barlangokban (2019. április 6.);
• Szakmai napok (ME, EKE) turizm us szakos hallgatói részétre (2019. 

november 5.);
• Geotóp napok bükk-vidéki helyszíneken (2019. október).
• Magyarhoni Földtani Társülat Progeo Földtudományi Természetvédelmi 

Szakosztály tematikus előadóülése (MBFSZ Stefániái ú ti épület, 
Budapest) (2019. november 11.)

• Nyári természetvédelmi tábor, napközis tábor. A 2019-es Túramanó tábor 
160 aktív elérést jelentett.

• Természetismereti vetélkedősorózat. A 2018/2019-es tanévben harmadik 
alkalommal indítottuk el nyolcfordulós természetismereti vetélkedő
sorozatunkat felső tagozatos diákok számára. A vetélkedő-sorozatba 11 
általános iskola 50 diákja kapcsolódott be, közülük közel harminc tanuló 
részesült díjazásban. Komplex program

• Vadászat á  természetvédelemben előadássorozat főbb nagyvárosokban
• Kárpáti borzderes fajtanépszserűsító sorozat szakmai rendezvényeken
• szakvezetéseinken 790 fő, jeles napi rendezvényeinken, természetismeréti 

foglalkozásainkon 2 114 fő vett részt.

Nemzeti Parki Termék Védjegyrendszer m űködtetése, p á ly á za ti  
eredm ények, program ok bem utatása

A 2019-ben meghirdetett védjegy pályázat eredményhirdetésére 2019 
októberében a Geopark panzió átadóján került sor.

Jelentés a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről
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XIII. Pénzügyi és humán erőforrás tevékenység

A pénzügyi szakterületen az előírt és vállalt feladatokat teljesítettük. 
Likviditásunk biztosított volt az év folyamán. Igazgatóságunknak hum án erőforrás 
problémái jelentkeztek 2019. évben.

A személyügy területén Igazgatóságunk részére a  legnagyobb változást a  2019. 
március 1-én hatályba lépett kormányzati igazgatásról szóló 2018.évi GXXV. törvény 
(továbbiakban: Kit.) hozta. Ennek következtében a  kormánytisztviselők és 
munkavállalók álláshelyi azonosítószámra kerültek a  törvény szerinti új besorolási 
kategóriákhoz megfelelően. Az új besorolásokhoz a törvény új bérkategóriákat 
rendelt, ezáltal szükséges volt a beosztási okiratok és munkaszerződések módosítása 
minden dolgozóra vonatkozóan. A béremelés visszamenőleg 2019. január 1-től 
érvényesítésre kerülhetett, amelynek a kifizetése a  márciusi bérrel együtt áprilisban 
meg is valósulhatott, ugyanis ennek fedezetére szolgáló pótelőirányzatot az 
Agrárminisztérium rendelkezésünkre bocsátotta.

A Kit. hatályba lépésével az álláshelyek nyilvántartására új informatikai 
rendszer került kialakításra. Az Álláshely Nyilvántartó Rendszerben (ÁNYR) 
naprakészen nyomon követhető az Igazgatóság rendelkezésére bocsátott álláshelyek 
azonosító számai, az álláshelyek státusza, az álláshelyen lévők jogviszonya, az 
álláshely milyen forrásból finanszírozott, továbbá az álláshelyek érvényességi ideje, 
jellege, besorolása, hovatartozása. Igazgatóságunk naprakészen vezeti az Álláshely 
Nyilvántartó Rendszert.
A törvényi változásokkal a  KIRA számfejtő rendszerben is szükségessé vált a 
módosítások átvezetése.

A Kit. hatályba lépése u tán  megjelentek sorra a  végrehajtási rendeletek. Az 
ezekben foglaltak további feladatokat és újabb kötelezettségvállalásokat terheltek az 
Igazgatóságra. így például: gyermeknevelési támogatás és az iskolakezdési 
támogatás. Több millió forint többletkiadást jelentett, úgy hogy az eredeti 
költségvetésünkben ezzel még nem számoltunk. Központi forrás erre nem állt 
rendelkezésre, kénytelenek voltunk a saját bevételeinkből finanszírozni.

A Kormányiroda 2019. május hónapban új adatszolgáltatási kötelezettséget 
írt elő Igazgatóságunk részére, melyet az Agrárminisztérium részére is 
teljesítenünk kell. Az adatszolgáltatás körébe tartozik a kormányzati igazgatási 
létszámgazdálkodással kapcsolatos adatok, az összeférhetetlenségre vonatkozó 
adatok, valamint, a nem rendszeres személyi ju ttatással kapcsolatos adatok. Az 
Igazgatóságunk ezen adatszolgáltatást a Kormányiroda által meghatározott havi 
rendszerességgel teljesíti.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal „a létszámgazdálkodással kapcsolatos egyes 
intézkedések elrendeléséről szóló Korm. határozatokban foglaltak végrehajtásának 
vizsgálata” tárgyában szeptemberben ellenőrzést kezdett. Ennek kapcsán többszöri 
adatszolgáltatást kellett tennünk.
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A kormány 2019. évben két alkalommal rendelt el létszámzárlatot. Az elsőt 
2019. augusztus 15-től a létszámgazdálkodással kapcsolatos egyes intézkedések 
elrendeléséről szóló 4061/2019. számú Korm. határozattal, a következőt a 
4116/2019. számú Korm. határozattal 2019. november 6-tól. A Kormány a 
létszámzárlatot a  4128/2019. számú Korm. határozattal 2019. november 29. 
napjával vonta vissza.
A létszámzárlat ideje alatt 2 fő beléptetése m ár folyamatban volt. Igazgatóságunk 
külön kérelmezte és kormányhatározattal . engedélyt kapott a személyek 
felvételére.
"11 fő központosított állományba tartozó álláshely határozott ideje 2019.12.31-én 
lejárt volna, de kérelemre ezen álláshelyekből 8 álláshely határideje 2022.12.31- 
ig meghosszabbításra került. 3 álláshely hosszabbítására nem kaptunk engedélyt, 
ezáltal a  létszámunk 161 főre csökkent le 2020. január 1-ére.
2019. évi átlagos statisztikai létszámunk: 154 fő volt.

Létszámunk 2019-ben a  következőképpen alakult:

A 2019. évi költségvetésünkben elfogadott létszám 2019. évre 180 fő volt. Azonban 
a Kit. új, álláshely alapú létszámgazdálkodást vezetett be, ezzel együtt egy új 
álláshely nyilvántartó informatikai rendszer jött létre, ahol az Igazgatóságunk 
szervezeti alaplétszáma 153 fő, központosított álláshelyen lévők létszáma 11 fő, 
így összesen 164 főt engedélyezett a  kormányzati igazgatási szerv.
Az eredetileg elfogadott 180 főhöz képest csak 164 fő létszámmal lehetett 
gazdálkodnunk. A tervezett 16 fő erdész felvétele nem valósulhatott meg, ezáltal 
az Igazgatóságunk által elindított projektek tovább folytatása nem volt 
biztosítható, a  megvalósulás akadályoztatva lett ezáltal.
Az Igazgatóság azon KEHOP projektje, mely a hazai erdőkbe őshonos fafajokat 
kíván telepíteni, teljes mértékben ellehetetlenült amiatt, hogy nem kaptunk több 
álláshelyet. Két teljes brigád 8 fővel nem tud ta  elkezdeni a  munkát.
A Life40akForests „Természetvédelmi kezelési eszközök a  Natura 2000 tölgyesek 
biológiai sokfélesége szerkezeti és összetételi növeléséhez” című, LIFE 16 
NAT/IT/000245 számú LIFE pályázat keretében betervezésre került két négy fős 
brigád (főként fizikai munkára), akiknek a  feladatai közé tartozik többek között a 
kezelésünkben levő őshonos tölgyes állományok erdőszerkezetének javítása, 
ezáltal ezen erdők biodiverzitásának növelése, kis léptékű beavatkozások, 
valamint a hatások folyamatos monitorozása. Ezen feladatok kiadásaira (bér és 
dologi kiadások) hozzávetőleg 170 000 000 Ft LIFE támogatás lett élkülönítve a 
projekt időszaka alatt. A fent felsorolt feladatok ellátásához szükséges , 
szakértelemmel és szabad kapacitással a  Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nem 
rendelkezik. A projekt sikeres megvalósításához az említett munkaerő megléte 
elengedhetetlenül szükséges lett volna, mely nélkül a pályázatban vállalt feladatok 
nem teljesíthetők.

A létszámgazdálkodásunk során felmerült problémákat az alábbi intézkedésekkel 
oldottuk meg:

• vállalkozások bevonása által
• tevékenységek, létesítmények külső vállalkozás általi üzemeltetésével
• két pályázat esetében, a projektben foglalt feladatok ellátása hátráltatva volt, 

nem sikerült megoldani 2019. évben a pozíciók betöltetlensége miatt.

Jelentés a Bűm Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről
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Jelentés a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről

Pénzügyi területen külön megoldandó feladatként jelentkeztek a
következők:

• Egyre több a havi rendszerességgel jelentkező adatszolgáltatás, mely újabb 
feladatokat indukál.

• A legjelentősebb Igazgatóságunk pénzügyi működését is érintő változás az 
államháztartási törvény végrehajtási jogszabályának v (Ávr.) módosításával 
következett be, mely szerint 2019. év elejétől szigorodtak a tárgyévi 
kötelezettségvállalásokra, illetve a költségvetési maradványokra vonatkozó 
szabályok.

• Ezek a változások érintették a  központi költségvetési szervek költségvetésének 
terhére történő kötelezettségvállalások (szerződéskötés, megrendelés) 
tervezésével, megkötésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Az Ávr. 
46. §-a (2) bekezdése alapján 2019. január 1-jétől tárgyévi kötelezettséget csak 
úgy lehet vállalni, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési 
évben (tárgyévben) december 3 1-ig megtörténik. Ez Igazgatóságunktól is teljes 
szemléletváltást követelt meg, hiszen a változások egyik fontos és alapvető 
eleme, hogy a  2019. évről 2020. évre átvihető maradványok egy korábbinál 
nagyobb hányada minősül kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványnak, s ily módon azokat a  jogszabályban foglaltak szerint be kell 
fizetni a Központi Maradványelszámolási Alap (KMA) javára. Ezen változások 
betartása, és a  kötelezettségvállalások szabályszerűsége a  naprakész 
nyilvántartást és azok folyamatos figyelemmel kísérését követeli még tőlünk.

• Az Ávr. 172.§ (1) bekezdése alapján évi hat alkalommal szükséges előrejelzést 
készítenünk. Megpróbálunk a  legnagyobb tudásunk, információnk, adataink 
alapján a  legpontosabb adatokat szolgáltatni, ennek ellenére az alábbi 
problémák többször jelentkeznek: A pályázatok dologi/beruházási kiadásai 
nehezen tervezhetők meg, pontosan. A vállalkozó ígéretéinek egy-két nap 
csúszása, az adatszolgáltatás szempontjából akár egy hónapot is jelenthet. A 
bevételek tervezésénél is nehéz helyzetben vagyunk az MVH-tól kapott 
támogatások is kiszámíthatatlan időpontban érkeztek.

• Rendszeres szolgáltatás a  devizaprognózis, keretszámláról szóló, valamint az 
AT-01 a  tartozásállományról, a  központosított bevételekről szóló 
adatszolgáltatás. Továbbá az előírás szerint közzé tesszük honlapunkon a 
gazdálkodási adatainkat.

• A GriffSoft Forrás.net program alkalmazása során még mindig sok problémát 
vet fel. A program működése, a  lekérdezések bonyolultsága és lassúsága 
nagymértékben hozzájárul a területen jelentkező többletfeladathoz. 
A kötelezettségvállalások nyilvántartására használandó modul több 
nehézséget okoz. Az adatok visszanyerése, lekérdezése nehézkes.
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• A feladataink elvégzését nehezíti az elavult számítástechnikai rendszer és a 
számítógépek folyamatos meghibásodása. Gondot okoz a  központi gerinc 
hálózat nem megfelelő kapacitása is.

• a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek 
eszközbeszerzéseiről szóló, 1025/2014. (I. 30.) Korrn. határozattal módosított 
1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. 
határozat) beszerzési tilalmat rendelt el a Kormány irányítása vagy felügyelete 
alá tartozó költségvetési szervnél a beruházások keretében -  kivéve kisértékű 
tárgyi eszköz -  történő informatikai eszközök beszerzése, létesítése 
(rovatszáma K63), valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítésén 
belül (rovatszáma K64) a  bútorok, személygépjárművek, és telefon beszerzése 
vonatkozásában. A 2019. április 19-i módosítása óta a Korm. határozat 2. i. 
pontja alapján a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a 
Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DKÜ 
Zrt.) és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési 
rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) meghatározott beszerzések kivételt képeznek a Korm. 
határozat 1. pontjában meghatározott beszerzési tilalom alól. Ennek 
köszönhetően tudtunk néhány számítógépet és laptopot beszerezni, de még 
így is szükséges, hogy az informatikai eszközök egy részét bérlet fenntartásával 
oldjuk meg.

• A pályázatokhoz kapcsolódó ÁFA megelőlegezések a kifizetések ütemezésével 
nem okoztak Igazgatóságunknál likviditási problémát. Folyamatosan figyeltük 
a  likviditási helyzetünket, s ennek megfelelően intézkedéseket vezettünk be.

'r •/- ■ j r \ í - '
- Az év folyamán több esetben történt külső ellenőrzés a  m ár említett témában 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által.
- Az Állami Számvevőszék 2015-2017 időszakra „Központi költségvetési 

szervek ellenőrzése Bükki Nemzeti Park Igazgatóság” című ellenőrzésének záró 
jelentését 2019, december 30-án küldte meg részünkre. A jelentésben tett 
észrevételeikre intézkedési tervet készítettünk, melyet megküldtünk határidőben 
az ÁSZ részére.

... f ' '
1.3 Az év fo lyam án  a z  intézm ényen belü l bekövetkezett szervezeti -  
szerk eze ti vá ltozások, ezen belül á  szervezeti és fe la d a ts tru k tú ra  
korszerűsítésére in tézm ényi hatáskörben te t t  in tézkedések  és azok  
eredm ényének bem utatása

Igazgatóságunk, mint központi költségvetési szerv továbbra is, önállóan működő 
és gazdálkodó intézmény.

Az Agrárminiszter 2019. jún ius 5-én módosította Alapító Okiratunkat.

A 2019. évi költségvetésünkben elfogadott létszám 2019. évre 180 fő volt. Az új 
kormányzati személyügyi igazgatási szerv által vezetett álláshely nyilvántartó 
rendszerben 164 fő létszámmal gazdálkodhattunk.
A különbözeti 16 fő erdész felvétele nem valósulhatott meg, mivel többszöri 

kérésünk ellenére sem kaptuk meg az álláshelyeket.
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Előző évekhez képest kevesebb csökkent munkaképességű dolgozó alkalmazása 
volt lehetséges, amely a  rehabilitációs hozzájárulási fizetési kötelezettségünket 
növelte.

Jelentés a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2019

Az ’ elmúlt időszakban több jogszabályváltozása is érintette a  feladatainkat, 
gazdálkodásunkat.

■ 2018. május 25-től kell alkalmazni a GDPR-t (General Data Protection 
Regulation: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 
RENDELETE 2016. április 27.) a  természetes személyeknek a  személyes 
adatok kezelésé tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 9 5 /4 6 /EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, 
azaz az általános adatvédelmi rendeletet. Fontos feladat volt á  rendelet 
alkalmazására való felkészülés, pl.: adatvédelmi tájékoztatóinkat meg 
kellett újítanunk, adatkezelési nyilvántartásunkat összhangba kellett 
hoznunk az irányelv rendelkezéseivel.

■ Kihirdették az Agrárminisztérium új Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a 2 /2 0 1 8 . (IX. 10.) AM utasítással , minisztériumi vezetőink 
és irányító főosztályaink:

>  Környezetügyért felelős államtitkár

> Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár

> Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

> Természetmegőrzési Főosztály

>  Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztály.

■ 14 /2018 . (VII. 3.) AM rendelet az Északi hegy- és dombvidéki 
Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási 
tervéről. Számos fontos természetvédelmi előírást tartalmaz, például.:

„Kívánatos a nagyragadozók (farkas, hiúz, barna medve) állandó jelenléte, 
ezért a vadgazdálkodási tevékenység során figyelmet kell fordítani a 
megőrzésükre. Azon területeken, ahol e fajok tartós jelenlétére lehet 
számítani, a vadászatokat úgy kell tervezni, hogy az ne zavarja indokolatlan 
mértékben e fokozottan védett ragadozókat. Mindent meg kell tenni annak 
érdekében, hogy e fajok egyedeit sem  szándékosan, sem véletlenül ne ejtsék 
el.”

■ 1535/2018; (X. 29.) Korm. határozat a közigazgatás modernizációja 
érdekében szükséges intézkedésekről. A miniszterek irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó szerveknél a  feladatok folyamatos és magas 
színvonalú fenntartása mellett a  foglalkoztatottak körében 4210

42



ev* tevekenysegerol

munkakörre kiterjedő létszámcsökkentést rendelt el. Igazgatóságunkat nem 
érintette.

■ Ket.-et 2018. január 1-jétől az Ákr. váltotta fel (2016. évi CL. törvény 
az általános közigazgatási rendtartásról).

■ 68 /2 0 1 8 . (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével
kapcsolatos szabályokról. Azért fontos ez a  jogszabály, mert az igazgatóság 
együttműködik a kulturális örökségvédelmi feladatkörrel rendelkező 
szervekkel azok külön jogszabályban meghatározott örökségvédelemmel 
kapcsolatos feladatainak ellátásában, emellett a természetvédelmi őröknek 
vannak a  régészeti örökség védelmével kapcsolatos jogosultságai és 
kötelességei.

■ 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról (Kit.). 2019. 
március 1-jével a  kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonya az 
e törvény szerinti kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakult át. Az 
érintetteket 2019. március 15-éig a jogviszony átalakulásáról tájékoztatni 
kellett, részükre az e törvény szerinti kinevezési okmányt ki kellett állítani. 
Illetményüket az új törvény alapján meg kellett állapítani.

■ 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiem elt térségeinek  
területrendezési tervéről. Olyan fontos természetvédelmi kategóriákat 
hirdetett ki, mint:

> Ökológiai hálózat magterületének övezete
> Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
> ökológiai hálózat pufferterületének övezete.

Egyéb igazgatási események:
■ A Heves Megyei Levéltár ellenőrizte ügyiratkezelésünket, nem állapították 

meg szabálytalanságot.
■ Központi irattárunkat átalakítottuk, helytakarékos gurulós polcrendszert 

alakítottunk ki.
■ Elkezdtük az elektronikus aláírás alkalmazását a  kiadmányozás során.
■ Lehetővé tettük az elektronikus ügyintézést. Csatlakoztunk az e-Pápír, a 

Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) és a  Személyre Szabott Ügyintézési Felület 
(SZÜF) rendszerekhez. Elektronikusan intézhető ügytípusunk a NATURA 
2000 gyepterületeken történő kaszálás bejelentések. A fentiekről 
tájékoztattuk a  Belügyminisztérium Elektronikus Ügyintézési Felügyeleti 
Főosztályát is. A SZÜF ügyleírást jóváhagyták. A folyamat a lehető 
legegyszerűbb, a  megadott, ún. deeplinkre kattintva ügyfélkapus 
azonosítást követően a már autom atikusan * kitöltött e-papír 
nyomtatványhoz kell csatolni a kaszálás bejelentőt, majd elküldeni az 
Igazgatóság Hivatali Kapujára.

■ Egyre növekszik a Hivatali Kapunkról Hivatali Kapura/Ügyfélkapura/ 
Cégkapura küldött, illetve ezekről a Hivatali Kapunkra érkezett

Jelentés a Bükk1 Nemzeti Park Jga^qtQsgg 20Iy,
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küldemények aránya, azaz a  hivatalos elektronikus kapcsolattartás egyre 
hangsúlyosabb.

Igazgatóságunkat több jogszabály módosítása, pontosítása is érintette, de csak a 
leglényegesebbek kerültek kiemelésre.

2. Az előirányzatok alakulása

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulásának bem utatása, 
részletezve a  kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételeket, ahol az előző évi 
eredeti, illetve módosított adatokhoz képest jelentős változás vagy eltérés 
tapasztalható (a %-os mérték, és az előirányzatból történő megvalósulás 
bemutatása)

A BNP Igazgatóság 2019. évi költségvetésében a bérjellegű juttatások, dologi 
és a  felhalmozási kiadások a  forrásoknak megfelelően, reálisan tervezett volt. A 
tárgyidőszakban ellátott tevékenységünket nagymértékben befolyásolta, a  futó 
pályázatok bonyolítása. Feladat volt a  támogatásokkal történő szabályos 
elszámolás (záró kifizetések előtti ellenőrzésekhez adatszolgáltatás), valamint a 
nettó kifizetésekhez kapcsolódó határidőben történő ÁFA kifizetések rendezése. 
Fontos feladat volt, hogy megőrizzük fizetőképességünket, likviditásunkat, 
kötelezettségeinknek határidőben eleget tegyünk, illetve a  kötelező feladatainkat 
-  bár nehézségek árán is elvégezzük.

2.1. E lőirányzatok a laku lása
adatok eFt-ban

Megnevezés
/év

2018. év 2019. év Változás %-a

eredeti módosított eredeti módosított
2019/
2018
eredeti

2019/
2018
módosított

Személyi
kiadások 531 040 748 423 568 240 989 317 107% 132%
Járulékok 102 506 156 009 103 031 182 423 101% 117%
Dologi
kiadások 502 933 1 359 384 509816 1 641 509 101% 121%
Felhalmozási
kiadások 10 500 1 618 908 10 700 1048 079 101% 64%
Egyéb
(működési,
felhalmozási
célú
átadások,
kölcsönök)

2 673 \ 14 208 5 173 411 743 - 194% 2898%
•1

Összesen 1 149 652 3 896 932 1 196 960 5 173 071 104% 133%
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2019. évben az eredeti költségvetésűnk minimális növekedést m utat az 
előző évhez képest.

A pályázatokhoz kapcsolódó támogatások önerő, illetve AM támogatása 
(hazai forrás) már évek óta beépülnek az eredeti költségvetésünkbe. A működési 
kiadáshoz kapcsolódó támogatások időarányosan, a  felhalmozási kiadások 
finanszírozása teljesítmény arányosan történtek.

A módosított előirányzatunk 2018. évről 2019. évre jelentősen nőtt:
A jelentősebb előirányzat növekmények:
- személyi kiadásoknál 240 894,- eFt
- egyéb működési, felhalmozási célú kiadásoknál 397 535,- eFt,
- a  dologi kiadásoknál 282 125,-eFt,

A módosított előirányzatok esetében jelentős, 1.276.139,-eFt-os 
növekedésre került sor az előző évhez viszonyítva.

Ennek több oka is van:
• . A személyi kiadások és járulékok növekedése köszönhető a  kormányzati 

igazgatásról szóló törvény hatására bekövetkezett béremelésnek, mely 
fedezetéül szolgáló többletforrás az Agrárminisztérium biztosította 
számunkra. (397 073 eFt).

2 .1 .1 . Az elő irányzatok  évközi vá ltozása inak , illetve a  tényleges  
te ljesítéseke t befolyásoló főbb tényezőknek bem utatása

A BNP Igazgatóság 2019. évi eredeti költségvetése 1.196.960 eFt

Az intézményi működési bevételeknél 44.000,- eFt többlettel terveztünk az 
előző évhez képest (529 mFt-ról 573 mFt-ra). A mezőgazdasági termény 
értékesítés tervezett többletbevételéből, termékértékesítésből (nemzeti parki 
termék bevezetése, új kiadványok, választék bővítés, stb.), valamint a 
szálláshelyeink bevételéből tevődik össze.
Az előző évhez viszonyítva az intézményi finanszírozásunk 6,5 mFt-al csökkent.

A működési bevételeink nagymértékben függenek a piaci szereplők anyagi 
helyzetétől (bemutató helyeink látogatottsága), illetve a fizetési moráljuktól 
(bérlőink fizetési hajlandóságai). A várható bérleti díj bevételek a 
szerződéskötéskor ismert összegek, a pályázatok fordított ÁFÁ-hoz kapcsolódó 
bevételei viszont nem ismertek, ezért nem tervezhetőek az eredeti költségvetésben.

Eredeti költségvetésünkben csak a  várhatóan visszafizetendő lakásépítésből 
befolyt összegeket tervezzük ú jra folyósítani. A lakásépítési kölcsöneink folyósítás 
pontos összegei szintén nem ismertek a  költségvetés készítésekor. Az összegek 
pontos ismerete csak az igények beérkezésekor, s azok elbírálása u tán , adott év 
folyamán derül ki.

A többi, pályázatokhoz kapcsolódó működési és felhalmozási bevételeink nem 
voltak reálisan tervezhetőek, mert azok pályázati forrásokhoz kapcsolódnak, 
illetve a  vállalt feladatok végrehajtásakor kerülnek finanszírozásra (Interreg, LIFE, 
KEHOP). A KEHOP pályázatok nagy részénél a kiadások finanszírozása a 
pénzmaradvány terhére történik, m ert 2016-ban megérkeztek ezekhez a 
pályázatokhoz kapcsolódó előlegek. Az MVH támogatást reálisan terveztük.
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Orszáflflyűlési hatáskörben történt előirányzat módosítás

Nem volt.

Kormányzati hatáskörben történt előirányzat módosítás

adatok eFt-ban
Megnevezés Módosítás összege

Kit. 289.§ (2) szerinti szabadságmegváltás 6 620
A kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel kapcsolatos 
illetményfejlesztés 397 073
2019. évi garantált bérminimum elszámolása 108
Kit. 289.§ (2) szerinti szabadságmegváltás 168
Kit. 285. & (9) szerinti felmentés 6 710
1592/2019. (X.16.) Korm. határozat alapján 1 250
2019. évi bérkompenzáció elszámolása 56
2019. évi minimálbér, garantált bérminimum elszámolása -88
Összesen: 411 897

Kormányzati hatáskörben legnagyobb módosítást, a  Kit. végrehajtására 
kapott bérfejlesztés jelentette. Módosították a költségvetésünket a várható 
(108,- 56,- eFt), törvény által kötelezően kifizetendő kereset kiegészítésekkel. Ezen 
összegekkel a  törvény által előírt határidőben elszámoltunk, melynek során 88,- 
eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. .

irányítói hatáskörben történt előirányzat módosítási
: adatok eFt-ban

Megnevezés Módosítás
összege

Bükki Csillagda megvalósításának támogatása 426 000
Natura 2000 tölgyesek biodiverzitásának növelése, LIFE pályázat 
támogatása 51 828
A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában LIFE pályázat 
támogatása 4 770
Réjteki Természetvédelmi Tábor szervezéséhez 650
Védett természeti területek helyreállítására 133 399
Természetvédelmi kártalanításra- természetvédelmi állapot- 
felmérési, kármegelőzési és kezelési intézkedésekre 92 705
Állami génmegőrzési feladatok támogatására-Kárpáti Borzderes 50 000
Állami génmegőrzési feladatok támogatására-Furioso lófajta 30 000
A pannon gyepek és élőhelyek -  LIFE IP tám ogatására 7 200
Kék vércse megőrzése a Kárpát-medencében LIFE pályázat - 
fenntartási kötelezettségekre 46 306
A kerecsensólyom védelme LIFE pályázat - fenntartási 
kötelezettségek 1 650
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Parlagisas védelem Magyarországon LIFE pályázat - fenntartási 
kötelezettségekre 1 000
Kék vércse megőrzése a Kárpát-medencében LIFE pályázat -  
fenntartási kötelezettségekre 57 106

Többletbevétellel kapcsolatos kérelem alapján 97 120
Geopark Panzió megvásárlásának támogatása 125 000
Összesen \ 1 124 734

Legnagyobb tételt a  Bükki Csillagda beruházás megvalósítására kapott, 
támogatói okirattal átadott támogatási összeg jelentette. Ennek azonban a 
kifizetése a tervek szerint nem történt meg, oka a  jelen beszámolóban több helyen 
kifejtésre került. Másik nagyobb tétel a  Bükkszentkereszten megvásárolt 
turistaház, melynek forrását a  Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezeti kezelésű 
előirányzat átcsoportosításával végül az Agrárminisztérium uta lta  át. Az 
előirányzatokat a megadott .feladatokra használtuk fel. Az átcsoportosított 
összegek elszámolására a  támogatási szerződésben meghatározott határidőben 
eleget tettünk. .Többletbevételi kérelmet nyújtottunk be a  Minisztérium részére, 
azzal az indokkal, hogy a  pályázatok ÁFA visszatérítéséből többletünk keletkezik, 
melynek összegét fel kívánjuk használni. Egyrészt az állattartó-telep dologi és 
beruházási kiadásaira fordítottuk, másrészt az informatikai tilalom feloldása 
következményeként az elavult informatikai berendezések újítása volt régóta 
időszerű, amit eddig nem tud tunk  megvalósítani.
Melléklet: „A” jelű tábla

Intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítási
adatok eFt-ban

Megnevezés Módosítás összege

2018. évi maradvány felhasználása 2 097 451

LIFE program támogatása 146 504

Interreg támogatás 27 514

Hulladékgazdálkodás támogatása 6 000

Energetikai felújítás támogatása 9 330

Vadkiállítás tám ogatása 50 000

Dél-Heves 2. 62 501

MVH által nyújtott támogatás 39 109
- / * 

Kékes tanösvény támogatása 71
Vadgazdálkodás és term.védelmi célú csapdázás tám 1 000
Összesen 2 439 480

Intézményi hatáskörben történő előirányzatok módosításainak nagy része 
az előző évi maradvány felhasználása, azon belül is a  pályázatokhoz
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kapcsolódnák. A LIFE programjaink is tovább futnak 2019. évben is, melyhez 
átvett pénzeszközök kapcsolódnak pl: m adártani egyesülettől.

Összességében a  BNP Igazgatóság módosított bevételi előirányzata 
5 173 071 eFt volt, így 3 976 111 eFt előirányzattal lett több az eredeti 
előirányzathoz képest.

Imentes a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevekenysegerol

2.1 .2 . A szem élyi ju tta tá so k  elő irán yza tán ak  a l a k u l á s a a  
létszám változások, illetve a z  ahhoz kapcsolódó szem élyi ju tta tá s i  
elő irányzatok  a laku lása , a z  előző évhez v iszon yíto tt á tlagille tm ény  
(futtatás) változás. i

(beszámoló 1-es táblából) adatok eFt-ban
Megnevezés Eredeti

előirányzat
Módosított
előirányzat Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 528.325 809.924 678.247

Normatív jutalm ak 0 150 0

Céljuttatás, projektprémium 0 77.404 74.276
Készenléti, helyettesítési díj 0 2.936 2.935
Végkielégítés 0 5.464 5.464
Jubileumi jutalom 2.415 7.901 7.593
Béren kívüli juttatások 27.600 27.600 18.927

Ruházati költségtérítés 0 26 25
Közlekedési költségtérítés 7.100 7.100 3.688
Egyéb költségtérítés 0 3.045 2.395

Szociális támogatások 0 8.884 8.884
Foglalkoztatottak egyéb 
személyi iuttatásái 2.800 20.022 19.845

Egyéb külső személyi juttatások 0 18.861 6.315

Összes személyi ju ttatás 568.240 989.317 828.594
Munkaadókát terhelő 
járulékok 103.031 182.423 157.290

2019. évben a  BNP Igazgatóság személyi ju tta tásait az eredeti tervhez képest 
sikerült növelni, illetve pótolni pályázati forrásokból.
Jubileumi ju talm at 7.593,- eFt összegben 7 dolgozónknak fizettünk ki. 
Dolgozóinkat jogszabály szerint időarányosan, a  tárgyévben alkalmazotti idő 
szerint bankszám la költségtérítésben részesítettük 2 .395 ,-eFt értékben. ,

Év közben, a  törvényben meghatározott adómentes ju ttatások  közül a 
közlekedési költségtérítés, m unkábajárás és temetési segélyek kerültek 
kifizetésre. A közlekedési költségtérítéshez azonban, csak a  9 forint/ km összeget 
tudtuk  fizetni a  dolgozóknak.

A kedvezményes adózással adható ju ttatások lehetőségét kihasználva 
200 eFt/év/fő bruttó összegben fizettünk „cafetéria” jogcímen hozzájárulást 
dolgozóinknak a  belső szabályozáísunknak megfelelően:
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□ Szép kártyára történő támogatás (üdülésre, szállásra, étkezésre, 
szolgáltatásokra) biztosítása

A kormányzati igazgatásról szóló törvény kötelezően biztosítandó 
támogatásként írta elő a gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatás 
kifizetését, melynek eleget tettünk.
Az év közben tartott szigorú költségvetési fegyelem lehetővé tette, hogy év végén 
m unkatársainkat motivációs elismerésben részesítsük.

Jelentes a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről

2018. évi maradványoknak minimális részét képezik a  személyi ju ttatásnál 
keletkezett 43.588,- eFt a hozzátartozó járulékaival 10.032,- eFt. Ezek teszik ki 
6 hónapra vonatkozóan a határozott idejű munkaszerződések béreit és közterheit. 
Kifizetésük 2019. jún ius 30-ig megtörtént. Ezen összegeket növelte a  pályázati
forrásokból rendelkezésre álló, áthúzódó pénzmaradvány is.

Külső szem élyi ju tta tá so k  között egyszerűsített foglalkoztatásból eredő és 
reprezentációs kiadások szerepelnek, összesen 6.315,- eFt összegben. 2019. 
évben az új álláshely alapú létszámgazdálkodás, valamint a  többszöri 
létszámzárlat azt eredményezte, hogy egyszerűsített foglalkoztatást kellett 
alkalmaznunk azon szakterületen, melynek működése veszélybe kerülne, ha  az 
emberi erőforrást nem tudjuk biztosítani. így például az állattartó telepeinken egy 
gulyás hiánya.

A m unkaadókat terhelő  já ru lékok  növekedésének oka a  céljuttatás, 
végkielégítés, többlet személyi juttatásokhoz kapcsolódó járuléknövékedés, 
valamint a nem tervezett táppénz hozzájárulás.

A személyi jellegű kiadásokhoz kapcsolódó módosított előirányzatunkat nem 
használtuk fel, mert a  pályázatokból tervezett létszámok feltöltése nem történt 
meg 2019-ben- A módosított előirányzat és a teljesítés közötti eltérés oka annak a 
16 főnek a ki nem fizetett bére, melynek létszámára nem kaptunk engedélyt, a 
bére viszont rendelkezésre állt a pályázatok keretei között.

2019-évben előirányzat és teljesítés közötti eltérés 185.856 eFt
Személyi kiadást érintő különbözet 160.723 eFt
Munkaadói járulékot érintő különbözet 25.133 eFt

Az eltérést a  pályázatokhoz kapcsolódó személyi ju ttatások előirányzatosítása 
okozza.

Maradvány_____.■■ . .,________ ■::: .... .. . ________
2019. évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt személyi ju tta tás  és 

munkaadókat terhelő járulékok u tán  maradványt nem képeztünk, nem is 
képezhettünk a  megváltozott új maradványokra vonatkozó szabályozásokra 
tekintettel.
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Jelentés a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2019: évi tevékenységéről

A szociális hozzájárulási adó mértéke, az eredeti költségvetésben 
tervezetthez képest, 19,5%-ról 17,5%-ra csökkent. Igazgatóságunknál ez összesen 
950 ezer forintot jelentett
2019. évi átlag illetmény 376.300,- F t/hó. (20Í8-ban 222.523,- F t/hó  volt) 
Illetményváltozás előző évhez képest 69 ,1%-os növekedés. Az átlag illetmény 
k im u t a t á s á b a n  torzítást okoz az arány eltolódás a  fizikai foglalkoztatottak javára 
a kormánytisztviselőkkel szemben. 2019. évben a fizikai dolgozók száma 57 fő,
2018. évben 63 fő.

Az Álláshely nyilvántartó rendszerben rendelkezésre álló létszámunk 164 fő. Átlagos 
statisztikai létszámunk: 154 fő, 72 fővel kevesebb, mint 2018. évben, ennek 
legnagyobb oka a  közfoglalkoztatás kiesése 2019. évben.
Év végén 1 fő GYED-en lévő foglalkoztatottunk van állományban.
A korábbi évekhez hasonlóan megváltozott munkaképességű dolgozókat is 
foglalkoztattunk, sajnos a  létszámuk egyre csökken, mely megnöveli ezzel a  fizetendő 
rehabilitációs hozzájárulást. Átlagos állományi létszámunkhoz képest 8 fő 
megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén elkerülhető lett volna 
rehabilitációs hozzájárulás fizetése, azonban csak 5 főt tudtunk foglalkoztatni. így
2019. évre 4.023 eFt hozzájárulási kötelezettségünk keletkezett.

2019-ben történt személyi változások:
Kormánytisztviselőink közül 3 fő jogviszonya közös megegyezéssel, 2 fő 

jogviszonya nyugdíjba vonulás miatt szűnt meg.
21 fő kormánytisztviselő kinevezésre került sor
19 fő esetében kötött az Igazgatóság munkaszerződést

Igazgatóságunkon a képzettségi szint megfelelő, felsőfokú végzettségű 
kormánytisztviselőink aránya 87 %.
Igazgatóságunkon a nyelvismereti szint javítása fontos feladat (nyelvismerettel 
rendelkezők aránya 62,6 %), ezért dolgozóink nyelvtanulását támogatjuk. Beszélt 
nyelvek a  következők: angol, német, orosz és portugál, finn.

2019-ben több dolgozónk is részt vett továbbképzésért, illetve vizsgázott. Ezek a 
következők:

• 1 fő sikeresen alapvizsgázott
• 2 fő sikeresen szakvizsgázott
• 2 fő felsőfokú képzésben sikeresen végzett
• probono által meghirdetett képzéseket minden kormánytisztviselő 

sikeresen elvégezte.
• 6 fő kötelező mérlegképes továbbképzésen vett részt.

Tárgyévben is sor került a  89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján -  annak 
ellenére, hogy a Korm. rendelet nem teszi már kötelezővé - a  közszolgálati egyéni 
teljesítményértékelési rendszer (TÉR) használatára. Ez a központosított webes 
a l k a l m a z á s  segíteni kívánja az értékelési folyamat végrehajtását. A 
teljesítményértékeléseket az értékelő vezetőknek január 31-ig kellett 
elkészíteniük.
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Mentes a Bum Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevekenysegerol

Létszám 2019. 12. 31.

megnevezés tényleges megjegyzés

ÁNYR-ben
rendelkezésre
álló

kormánytisztviselő

Főosztályvezető 1 1
Osztályvezető 13 13
Vezető-
hivatalifőtanácsos 1 1

Hivatali főtanácsos I. 24 24
Vezetó-
hivatalitanácsos 56 56

Hivatali tanácsos 11 11
összesen 106 106

munka
törvénykönyve

szerint
foglalkoztatott
munkavállaló

szellemi 4 4

fizikai 53
ebből állat

tartásban 13' 
fő

54

összesen 57 58
Igazgatóság összes 163 164

1 fő GYES-en lévő, álláshelyét nem töltöttük be.
A BNP Igazgatóság dolgozóinak végzettség szerinti megoszlása:

□ Alapfokú végzettségű 6 fő
□ Középfokú végzettségű 55 fő
□ Felsőfokú végzettségű__________ , • -_____  102 fő

Összesen: 163 fő

2.1 .3 . A dologi k iadások  elő irán yza ta  vá lto zásán ak  bem utatása, 
fe ltü n te tve  a  k iadáscsökken tő , takarékosság i in tézkedéseket is
A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2019-re nézve, illetve az ebben 
bekövetkezett változások levezetése 2017-2019. között. A tartozásállomány évközi 
alakulásának, a változás okainak bem utatása.

adatok eFt-ban

Megnevezés
/év 2017. év 2018. év 2019. év változás % 

2018/2017
változás % 
2019/2018

eredeti
előirányzat 379.987 502 933 509 816 132,35 101,37
módosított
előirányzat 1.031.047 1 359 384 1 641 509 131,85 120,75
teljesítés 595.334 796 816 1 090 090 133,84 136,80
teljesítés/ 
módosított % . 57,74 58,62 66,40
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A tervezett dologi kiadás elmaradás 551.419,- eFt. Az elmaradás oka, hogy több 
pályázatunkat (Ginop, KEHOP-ok) nem sikerült megvalósítási szakaszba 
fordítani. A 2018. év maradványait előirányzatként fel kellett adni, azonban a 
teljesítésük még nem valósult meg 2019-ban.

Jelentési* Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről

Dologi kiadásainkat módosító tételek
adatok eFt- aan

Megnevezés Összeg

2018. évi maradvány (intézményi) 29.738
2018. évi maradványból Csillagda 15 235
2018. évi maradványból GINOP 203 435
2018. évi maradványból Invazív fajok 74
2018, évi maradványból Interreg 3 267
2018. évi maradványból KEHOP 375 823
2018. évi maradványból LIFE 18 159
2018. évi maradványból MEDVE 6
2018. évi maradványból Természetvédelmi kártalanítás 53 712
Kártalanítási keretből költségterv módosítás miatt, szakmai 
szolgáltatásokra 44 652
LIFE programokból (kék vércse, szalakóta, after LIFE-ok) 120488
Hulladékgazdálkodási feladatok támogatási összeg (ITM)

1 450
Felsőtárkány ENERGETIKAI felújítás támogatási összeg 1 634
Living Heritage támogatásból 6 023
Eco Karst pályázat terhére kifizetett számla elszámolása 
bevételként 6 345
Vadászati kiállítás támogatásából 50 000
Dél-Heves 2, támogatásból 56017
Rej teken természetvédelmi 
gyerek tábortámogatása 650

Furioso program támogatásából 7 672
Borzderes program támogatásából 38 963
Többletbevétel miatti kérelem 20 000
KEHOP támogatásból 600
MVH támogatásból 6 330
Átcsoportosításból 71 420
Összesen 1 131 683

BNP Igazgatóság elemi költségvetésében biztosított dologi kiadások az 
alapvető üzemeltetés költségeit fedezik (gépjármű-üzemeltetés, közüzemi díjak, 
telefonköltség, karbantartási kiadások, központi irányítás költségei).

A különböző szakmai-, és egyéb programok bonyolítása során felmerülő 
működési kiadásokat pályázati forrásból egészítjük ki.
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Dologi kiadásaink teljesítésének jelentős növekedése az elmúlt évhez 
viszonyítva 36,7 %. Ennek oka, hogy 2019-ben nagyon sok plusz támogatást 
kaptunk melynek felhasználása a  dologi kiadások között szerepel.

Problémát jelentett a  meglévő épületeink üzemeltetési, fenntartási kiadási 
többlete, amit a  költségvetési támogatás nem biztosít, de sajnos az intézményi 
többletbevételekből, valamint a  pályázati forrásokból sem lehet biztosítani. 
Eredetileg a  szakmai kiadásokra tervezett, és pályázatból megvalósított összegek 

•biztosítják a szükséges épületüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat. Az újonnan 
létrehozott épületek fenntartására is szűkös anyagi forrással rendelkezünk. 
Az elkövetkezendő években, a használat során jelentkező karbantartások, 
üzemeltetési kiadások biztosítása is nehézséget fog okozni, melyre minden évben 
újabb és újabb megoldást kell keresni. ...
A bérleti díj kiadásaink összege 17 644,- eFt. Ennek oka, hogy nem rendelkeztünk 
informatikai eszközök beszerzéséhez engedéllyel. Az informatikai beszerzésekre 
vonatkozóan élt az a  Korm.határozat, mely megtiltja ezek beszerzését. 2019. év 
végén kaptuk azon információt, mely korábban m ár felvetette azt a kérdést, hogy 
az 1982/2013. (XII.29.) Korm.határozat április 19-i módosítása meghatározott 
beszerzések esetében kivételt képeznek a beszerzési tilalom alól, így az 
informatikai eszköz is. y.

Továbbra is az informatikai parkunk működését bérelt eszközökkel 
biztosítottuk, valamint a tájegységi adminisztrációs munkához 3 helyen 
(Borsodnádasd, Tepélypuszta, Tiszakeszi,) is iroda helybérlésre kényszerülünk, 
valamint a Dél-hevesi térségben az állattartásra tanya bérlése történik. 
Igazgatóságunk 3 db elektromos autót bérel, ezek bérleti díja 2019-ban 3 429,- 
eFt Szilvásváradon a Kalapati kilátóhoz két darab mobil WC-t helyeztünk ki, éves 
szinten 607,- eFt bérleti díjért.

A BNP Igazgatóság vagyonkezelésében lévő és saját hasznosítású területek, 
létesítmények, erdőterületek, vadászterületek fenntartását dologi 
költségvetésünkből és a  Magyar Államkincstár MVH által folyósított átalakított 
mezőgazdasági támogatásokból biztosítjuk.

Kezelési feladatainkat 2019. évben nagy részben a  vállalkozók bevonásával 
végeztük el. /

Az Igazgatóság gépjármű állományában jelentős változások nem történtek. 
Az év során arra törekedtünk, hogy a  természetvédelmi őrállományt teljes 
mértékben a  m unkájuk elvégzése céljából gépjárművekkel ellássuk. A 2019. 
évben pályázatból 2 db tehergépkocsi került beszerzésre. Tárgy év végén 
igazgatóságunk 70 db gépjárművel rendelkezett, ebből 23 db személygépkocsi, 47 
db pedig tehergépkocsi. A gépjárművek átlagéletkora 8,7 év, így - számolva a terepi 
használatból járó fokozott amortizációval -  az idősebb járművek folyamatos 
cseréje indokolttá vált, szükséges volt pályázatból való gépkocsik vásárlása.

Ezen felül az Igazgatóság vagyonkezelésében még további mezőgazdasági 
eszközök és járm űvek állnak rendelkezésre, különösen traktor, fűnyíró traktor 18 
db, segédmotor-kerékpár 2 db, lakókocsi 3 db, utánfutó és pótkocsi 32 db, 
rakodógép 1 db, továbbá egyéb mezőgazdasági eszközök, úgymint bálázók, 
rendsodrók, stb.

Jelentés a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről
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Jelentés á  Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről

Az év során 9 darab gépjárműben keletkezett káresemény.*A károk pénzügyi 
rendezését a Casco biztosítás terhére történt, valamint az Igazgatóság vonatkozó 
szabályzatának megfelelő munkavállalói befizetésekkel történt meg.

Járm űvek éves fenntartási, üzemeltetési kiadásai 87.987,- eFt, amiből nettó 
40.318,- eFt, az üzemanyag és hajtóanyag beszerzés. Negyedévente kim utatásra 
kerülnek, elemezzük a  gépkocsi állományunk felhasznált fajlagos költségeit 
gépjárművenként.

Alaptevékenységünk főbb kiadási tételeinek jelentős részét a  szakmai 
tevékenységet segítő szolgáltatások tették ki, 56,7 %-al nőttek az előző évhez 
képest, ennek fő oka az, hógy 2018. július 31-ével megszűnt Igazgatóságunknál a 
közfoglalkoztatási program, így a feladatok elvégzését vállalkozási szerződések 
megkötésével oldottuk meg.

Ezek a  következő területeket érintik:
= takarítási szolgáltatás BNPI Központ
- takarítási szolgáltatás látogató központok
- területkezelési feladatok
- karbantartási feladatok.

A gépjárművek üzemeltetése, az energia költség, szakmai anyagok költségei, 
karbantartási költségek, üzemeltetési szolgáltatások is jelentős hányadot 
képviselnek a dologi kiadások között. Ez évben, tovább növekedtek a  rezsi 
kiadásaink, természetesen a  megnövekedett vagyongyarapodás 
következményeként, a takarékosságunk ellenére is.

Nagyobb volumenű kiadási tételek   adatok eFt-ban
Főbb kiadási tételek Összeg
Telefon kiadások 3 205
Karbantartások, kisjavítások 49 391
M unkaruha, védőruha 7.897
Díjak és egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások 11 624
Működési célú előzetesen felszámított áfa 186 889
Bérleti díjak 17 644
Villamos energia, Víz -  és csatornadíjak, Gázdíj 20 205
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 20 620
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 1 415
Üzemanyag, hajtóanyag, kenőanyag 40 318
Szakmai anyagok (vegyszer nélkül) 35 270
Vegyszerbeszerzés 18 483
Árubeszerzés 9 715
Pénzügyi szolgáltatások 9 566
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 564 869
Közvetített szolgáltatások 3 829
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Kiadásaink csökkentése érdekében az alábbi takarékossági intézkedéseket
vezettük be:____ ■ . .________ ______  ; ■_______________  '' "___
□ Káresemény bekövetkezésekor dolgozói kártérítés megállapítása,
□ Biztosítási díjaink csökkentésére, felülvizsgálatára ingyenes szerződést 

kötöttünk egy alkusz céggel,
□ Szakmai feladatok forrásának biztosítása pályázati támogatásokból, ezáltal az 

eredeti költségvetésünkből erre fordított összegek folyamatosan csökkennek, a 
szakmai keret felelősök (keretgazdák) folyamatos tájékoztatása történik 
negyedévente a felhasználásáról,

kötöttük,
□ Vásárlásainkhoz előnyben részesítjük a bankkártyás fizetéseket, intézményi 

kártya fedezeti számlát nyitottunk,
□ Gépjárműveink magáncélú használat esetén az elszámolást és térítést 

megváltoztattuk, a  térítési összeget közelítettük a  piaci értékhez (automatikus 
km futás csökkenés jelentkezett),

□ Elektromos autók bérlésével üzemanyag megtakarítás jelentkezett,
□ Üzemeltetési szolgáltatások esetén szerződések felülvizsgálata történt, 

kedvezőbb szerződések megkötésével költségcsökkentést értünk el.

Fizetési kötelezettségeinkből 2019. december 31 -i forduló napon fennálló tartozás 
16 584,- eFt, amelyek dologi kiadásokra felmerült szállítói kötelezettségek. Ennek 
oka, hogy a  szállítói számlák 2020-ban érkeztek be a mérlegforduló napja után. A 
szállítói számlák kifizetése folyamatosan, határidőben megtörtént, kifizetési 
sorban állásra nem került sor. Fizetési problémák, átütemezések nem voltak.

2.1 .4 . A fe lh a lm ozási k iadások  elő irán yza tán ak  a laku lása , a z  eredeti 
elő irányzathoz k ép est a  vá ltozás okai
A felújítások és beruházások (beleértve a folyamatban lévőket is) tételes 
bem utatása, indoklása, összefoglalása (a melléklet D és E j élű táblázat szöveges 
összefoglalása)

Intézményi beruházási kiadások

BNP Igazgatóság 2019. évi eredeti intézm ényi beruházási előirányzata
8.200 eFt

Év közben azonban többletforrás keletkezett központi költségvetésből, pályázati 
forrásból, valamint a  2018. évi maradványból.

a  pályázati előlegek jelentős összegéből áll, nem teljesen valósultak meg 2017-

□ A likviditásunk biztosítása érdekében, illetve a számlaforgalom 
visszaszorítására a  kisösszegű kifizetéseket is engedélyezéshez, egyeztetéshez

A BNP Igazgatóság 2019. évi módosított előirányzata 
Tényleges teljesítés  ’  _ ___________

1 867 220 eFt 
1 066 710 eFt

A tervezett kiadás elmaradás 800 510 eFt. Oka, hogy a 2016. évi maradvány, mely
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2018-2019 évben. A kivitelezések a közbeszerzések engedélyeztetés lassúsága 
miatt jelentős csúszás tapasztalható a  pályázatoknál vállalt időbeli
megvalósulásoknál.

Beruházási kiadásaink értéke 1 066 710 eFt volt a  2019-as évben, melynek 
jelentős része pályázati forrásból valósult meg.
Beruházásaink a  következők:

- KEHOP pályázati forrásból: Forgató könyv írás, műtermi felvétel készítése; 
Mátrafüredi Látogatóközpont építése, kiállítás, installáció, bútorok 
beszerzése; barlangok, tárók megerősítése, lezárása, víznyelő építés, 
járófelület kiépítés; esőházak készítése, telepítése; táblatartó szerkezetek, 
erdei bútorok; Ford Transit, Ford Ranger gépkocsik; Összesen 383 221eFt

- Life pályázatok terhére: Szoftveres (adattárolásra, elemzésre alkalmas) 
környezet létrehozása; fásítás, fatelepítés; föld vásárlás; tanösvény bővítése; 
vadháló kerítéshez, optikai szalag; szerszámok, eszközök beszerzése; 
áruszállító, terepjáró (pick-up) ű, Ford Ranger; Toyota gk. beszerzés 
114 354 eFt

- Bükki Csillagda megvalósításához Kormányhatározat alapján fejezeti 
támogatásból információs rendszer tervezése; film; csatlakozási díj; 
számítógép beszerzés; VR attrakciós eszközök beszerzése; meteorit 
beszerzés mindösszesen 77 186 eFt

- Interreg pályázatból Baglyaskő vizes blokk kialakítása; külső winchester 
beszerzése; traktor, pótkocsi, fűkasza, szárzúzó; emlékmű szobor készítése; 
31 323 eFt

- ITM pályázatból Hulladék - foglalkoztató füzet felhasználói joga; 
Környezettudatos hull. tanösvény kialakítása; Hulladékgyűjtő edények, 
komposztáló, információs táblák 5 830 eFt értékben

- Téry Ödön program keretén belül Borostyán Panzió berendezési tárgyai 
6 071eFt

- Országos Magyar Vadászkamarai pályázatból csapdák 2 227eFt
- Természetvédelmi AM pályázatokból (Borzderes, kékvércse, energetika, 

Furioso, medve) kárpáti borzderes aloldal elkészítése; Interaktív tanösvény 
kialakítása; földvásárlások; régészeti feltárás; Batúz-tanya lómosó 
kialakítása, téli szállás építési munkái, körkarám építés, itatóvályú, mobil 
karám egyéb eszköz, lovas szerszámok beszerzése; Borzderes 
szarvasmarháknak félhajas téli szállása; extra erősített vadháló; 
Informatikai eszközök beszerzése; hő kamera, homlokrakodó, mászó 
felszerelés, rönkhasító, termény daráló; Felsőtárkányi berendezés; Ford 
Ranger, Mercedes tehergépkocsi, Pronar állatszállító, Bobcat rakodó 
beszerzés 105 956 eFt

- Természetvédelmi kártalanításra kapott támogatásból villanypásztor, 
csapda, kamera, nyakörv, aggregátor, mikroszkóp; vadvédelmi kerítés, 
m adár röpde, denevér szálláshely kialakítása 18 711 eFt

- Védettségi szint helyreállítása kapcsán földvásárlásra 121 915 eFt.
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Jelentés a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2019: évi tevékenységéről
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- Költségvetési és intézményi forrásból Ipolytamóc jegyértékesítő rendszer 
licence; DELL EMC Server és Windows Server licenc, vírus írtó, Windows 
licencek; Földvásárlás Ipolyvece 378 hrsz.; Telekom üdülő 
Bükkszentkereszt, 1237/4 h; Batúz-tanya-3 épület fűtési rendszer 
korszerűsítése; Batúz-tanya aszfaltos ú t készítés; Vadvédelmi kerítés 
építése; Szent István-barlang beléptető és jegy értékesítő rendszer; 
Számítógépek, informatikai eszközök; növendék kosok, ló vásárlás 199 916 
eFt

Melléklet: „D” jelű tábla 

F e l ú j í t á s

2019. évi eredeti költségvetésünkben 2.500 eFt felújítási keret állt 
rendelkezésre.

A tényleges felújításainkat a  Melléklet: „E” jelű tábla mutatja.

2019-ben tervezett és megvalósult felújításaink >
adatok eFt-ban

Jelentés a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2019- évi Uwékenységéről

■ f . -
Létesítmény, eszköz megnevezése Felújítás 

bruttó összege
Borostyáin Vendégház felújítása 64 914
Felsőtárkány Erdei Iskola energetikai felújítás 9 341
Előirányzat teljesítése összesen: 74 255

A táblázatból látható, hogy az eredeti előirányzatunk a  meglévő vagyonelemeink 
felújítására abszolút nem elegendő, ehhez pályázati forrásra van szükség, erre 
2019. évben kettő épületünk esetében is szert tudtunk tenni.

2 .1 .5  Egyéb m űködési célú tám ogatások  és á ta d o tt pén zeszközök  
fe lh aszn á lásán ak  bem uta tása

2019-ben is, mint minden évben nemzetközi kötelezettségként 213 eFt tagdíjat 
fizettünk az Europark Federation-nak. 2018. évi alaptevékenység szabad 
maradvány befizetési kötelezettségünk a  szociális hozzájárulási adóból 
keletkezett, amely 2 257 eFt jelentett. A Bükki Csillagda építésével kapcsolatosan 
pedig 314 353 eFt elvonást könyveltünk, amit 20019. jún ius 30-ig nem sikerült 
elköltenünk, vállalkozónak kifizetnünk a  meghiúsult közbeszerzés miatt. A Living 
Heritage Interreg pályázat kapcsán visszatérítendő felhalmozási támogatást 
kaptunk, amelyből ebben az évben 729 eFt-ot kellett visszautalnunk a 
Miniszterelnökségnek.
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jelentés a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2019* évi tevékenységéről

2 .2  Bevételek a laku lása , je llege, típu sa i bem utatása, rendszerezése

2.2 .1  A közhatalm i és in tézm ényi m űködési bevételek elem zése* főbb  
té teleinek bem utatása. A z esetleges fe lh a lm ozási bevételek rövid  
bem utatása.

2019. évben bevételeink összege 5 171 764 eFt volt, ez az előző évhez képest 
728 653 eFt-tal több, azaz 16 %-os növekedést m utat. Az Igazgatóságunk egyik fő 
célkitűzése volt a működési célú bevételek növelése. Ennek érdekében rengeteg 
újítást vezettünk be és énnek eredményeként bevételi többletünk is keletkezett.

Az előirányzat módosítások átvett pénzeszközökhöz, intézményi többletbevételhez 
és az előző évi maradványhoz kapcsolódnak. Az előirányzat módosításainak nagy 
részét pályázatokból megvalósított beruházási kiadásokra, valamint a  működési 
kiadásaink finanszírozására fordítottuk.

A BNP Igazgatóság bevételeinek megoszlása

Megnevezés

Eredeti
Előirányzat

eFt M
eg

os
zl

ás
%

Módosított
Előirányzat

eFt M
eg

os
zl

ás
% Teljesítés
eFt

Teljesítés/
Módosított

%

Működési célú 
támogatási 
bev.államházk 
belülről

106 005 8,86 276 682 5,35 276 682 100,00

Felhalmozási célú
visszatérítendő
támogatások

0 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú 
támogatás 
államházt. belülről

0 0 5 704 0,11 5 704 100,00

Felhalmozási célú
támogatások
államházt.belűlről

0 0 5 704 0,11 5 704 100,00

Készlet és 
áruértékestés

135 000 11,28 153 000 2,96 143 606 93,86

Szolgáltatások 162 000 13,53 162 000 3,13 169 108 104,39
Közvetített
szolgáltatások 5 500 0,46 5 500 0,10 3 408 61,96

Tulajdonosi
bevételek 215 000 17,96 215 000 4,16 > 218190 101,48

ÁFA bevételek 55 300 4,62 125 300 2,42 126 377 100,86
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Kamatbevétel, 
egyéb pénzügyi 
műveletek

0 0 0 0 8 -

Biztosítók által 
fizetett kárt. 0 0 3 000 0,06 2 759 91,97

Egyéb működési 
bevételek 0 0 6 000 0,12 5 735 95,58

Működési
bevételek 572 800 47,85 669 800 12,95 669 191 99,91

Felhalmozási
bevétel 0 0 120 0,00 120 100,00
Működési célú 
átvett pénzeszköz 0 0 137 581 2,66 137581 100,00
Félhalm.-i célú 
visszatérítendő 
kölcsönök 
államházt. kívülről

2 500 0,21 2 500 0,05 1 802 72,08

Egyéb felhalm. célú 
átvett pénzeszközök 0 0 28 068 0,54 28 068 100,00

Felhalmozási célú 
átvett
pénzeszközök

2500 0,21 30 568 0,59 29 870 97,72

Költségvetési
bevétel 681 305 56,92 1120 455 21,66 1119 148 99,88

Költségvetési
támogatás 515 655 43,08 1 955 166 37,79 1 955 166 100,00

Költségvetési
maradvány
igénybevétele

0 - 2 097 450 40,55 2 097 450 100,00

Finanszírozási
bevételek 515655 43,08 4 052 616 78,34 4 052 616 100,00

Összes bevétel 1 196 960 100,00 5 173 071 100,00 5 171 764 99,97

A 2019- évben gazdálkodásunk megalapozott, áttekinthető volt. 2018-ról 
2.097.450,- eFt kötelezettségvállalással terhelt maradványunk keletkezett. A 
maradvány felhasználása a  Bükki Csillagda beruházás megvalósításának 
kivételével jogszabályi előírásoknak megfelelően június 30-ig megtörtént.

Az évek óta fennálló működési kiadásaink hiányát a pályázati forrásból 
próbáltuk biztosítani (LIFE rezsi költség elszámolásra fordítható rész).

A BNP Igazgatóság vagyonkezelésében lévő és saját hasznosítású területek, 
létesítmények fenntartását dologi költségvetésünkből és a Magyar Államkincstár 
MVH által folyósított átalakított mezőgazdasági támogatásokból biztosítjuk.
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Jelentés a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2019: évi tevékenységéről

Szolgáltatások ellenértékből származó bevételünk 169 108 eFt, amellyel az 
eredeti előirányzatot 7 108 e Ft-tal túlléptük. Tulajdonosi bevételeink, a 
haszonbérbe adott területekből származó bevételek teljesítése 208 190 eFt volt, 
amellyel szintén túlléptük az eredeti előirányzatot 3 190 eFt-tál.

Az intézményi működési bevételünk 669 mFt, mellyel az eredeti 
előirányzatot 93 mFt-tal túlléptük, nagyrészt az ÁFA visszatérítésekből 
származnak a többletbevételeink.

2 .2 .2  A közhatalm i és in tézm ényi m űködési többletbevételek, ille tve a  
tervezettő l való elm aradás okai, a zok  egyszeri, ille tve  ta r tó s  je llege

A bevétel elmaradások miatt nem volt szükség tervezett kiadások 
átcsoportosítására, mert ettől nagyobb összegűek voltak a  kiadás teljesítések 
elmaradásai.

2019. évre tervezett bevételeinket a  készletértékesítésnél nem teljesítettük. 

Készletértékesítés bevétel elmaradásának alakulása:

A bevételi elmaradásunk ennél a  jogcímnél a  legmagasabb 9 394 eFt . Az egyik ok 
a  fakitermelési m unkák csúszása (az időjárási viszontagságok miatt). A másik ok 
a  kiadványok és ajándéktárgyak értékesítésénél hiába próbálunk egyre több 
védjegyes terméket és újabbnál újabb termékeket behozni a  rendszerünkbe a  piac 
telítettsége miatt m ár a kereslet nem tud  tovább növekedni. A vadászati “ 
tevékenység beépülésével növelni tud tuk  a vadállatok értékesítését. A 
növénytermesztési feladatok kapcsán pedig a  mezőgazdasági termékek 
értékesítésénél értünk el jelentős bevételi emelkedést.

Szolgáltatások ellenértéke
2019-ben 169 108 eFt, az előző évhez képest 17 %-os növekedést mutat. A 
turisztika célú beruházásainknak, köszönhetően (szálláshelyek bővítése,.felújítása 
és új szálláshelyek kialakítása, kiállítási installációk, online jegyértékesítés stb.) 
tudtuk a szolgáltatási bevételeinket növelni.

Tulajdonosi bevételek
Vadászati területek u tán  járó területhasználati díjak 50%-a illeti meg a  nemzeti 

parkot, amelynek bevétele 2019-ben 3 643 eFt. A Nemzeti Földügyi Központot 
megillető 50%-ot is a  nemzeti park szedi be és utalja tovább. Osztalékból származó 
bevétel 1 098 eFt. Haszonbérleti díjakból származó bevételünk 196 569 eFt, 
valamint egyéb bérbeadásból származó bevételünk 16 880 eFt.

Á ltalános Forgalmi Adó bevételek
A kiszámlázott általános forgalmi adó bevételénél 2,5 %-os többletet realizáltunk, 
az általános forgalmi adó visszatérítésénél pedig 312 eFt az elmaradás, ami a 
betervezett, de be nem érkezett szállítói számlákból adódik.
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Felhalm ozási és tőke  je llegű  bevételeink  egyszeri jellegűek. 2019. évben 
nettó 120 eFt. 2db dolgozói használt telefon értékesítés során 16 eFt, 1 db 
dolgozói használt fényképezőgép megváltásával 10 eFt, és 1 db ló értékesítésével 
94 eFt bevételünk keletkezett.

Következő évben még nagyobb marketinggel próbáljuk népszerűsíteni 
Igazgatóságunk szolgáltatásait, termékértékesítéseit, hogy emelni tudjuk az 
intézményi működési bevételeinket, illetve a  tervezett összegeket teljesíteni 
tudjuk.

2 .2 .3  A z VP és  MAHOP egyes Jogcímeihez kapcsolódóan, ille tve  a  
Technikai Segítségnyújtás (TS) keretében rea lizá lt bevételek és 
fe lh aszn álásu k . A közvetlen  európai uniós m ezőgazdasági tám ogatások  
fe lh a szn á lá sa

Igazgatóságunknál nem volt VP és MAHOP, illetve a  Technikai Segítségnyújtás 
(TS) keretében átvett bevétel.

í

2 .2 .4  Egyéb külföldi és belföldi p á ly á za ti bevételek (pl: GINOP, KEHOP) és 
azok  fe lh a szn á lá sá n a k  bem utatása

: Az átvett pénzeszközöket a Melléklet: „C” jelű tábla tartalmazza.

2019. december 31-ig átvett pénzeszközök összege: 448 035 eFt, az alábbi 
megoszlásban:

Működési és fe lh a lm ozási célú á tv e tt pén zeszközök  tervtől való eltérése 
csak a dolgozóktól visszatérítendő lakástámogatási kölcsön elmaradásából 
adódott. Ennek oka, hogy az igényelt támogatást dolgozóink hosszabb futamidővel 
kérik.

• AM-től Parlagi sas védelme pály. fenntart, köt.
• AM-től Kerecsensólyom védelme pály. fennt. köt.
• AM-től Kékvércse pályázat fennt. köt.
• AM-től Felsőtárkány energetikai felújítás,korsz.
• NÉBIH-től ASP diagn. kilövés u táni kártalanítás
• NAV-tól 2018. évi jövedéki adó visszaigénylés
• MÁK MVH-tól Agrártámogatások
• Miniszterelnökségtől Living Heritage pályázatra
• MÁK MVH-tól Ártalmatlanítás támogatása
• ITM-től Hulladékgazdálkodási feladatokra
• Egy a  term. Nönp.Kft-től Vadászati világkiállításra
• WWF Alap-tói Erdős Life programra
• MMTE-től Szalakóta Life pályázatra
• MMTE-től Kékvércse Life program

2 000 eFt
3 600 eFt 

105 001 eFt
9 330 eFt

5 275 eFt 
137 083 eFt 

13 544 eFt

6 000 eFt
50 000 eFt 

3 555 eFt
51 002 eFt 
43 847 eFt

477 eFt

76 eFt
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• Apolló Tyres Kft-tól Kékes tanösvényre 71 eFt
• Slovenian Forest Service-tői Interreg Eco Karst pály. 16 174 eFt
• OMV-tól Vadgazd. és term. véd. célú csapdázás 1 000 eFt

A LIFE pályázataink Uniós finanszírozása nem 100 %-os, de ezek összegei 
kiegészítésre kerülnek az AM részéről költségvetési támogatásként, így 100 %-ban 
finanszírozottak.

2019. évben a  M agyar Á llam kincstár MVH-s tám ogatása in ak  m egoszlása:

Kezelésünkben lévő területek kezelésére MVH támogatás 137 560 eFt összegben 
érkezett.
Az Igazgatóságunk folyamatosan évről évre bővíti a természetvédelmi célú saját 
hasznosítású területek nagyságát, de a támogatható terület nagyság maximálásra 
került. Emiatt az előző évhez nagyságrendileg hasonló támogatásokban 
részesültünk 2019.évben.

területalapú támogatásként 
zöldítés támogatására 
szálas fehérjetakarmány jogcímen 
anyajuh és anyatehén tartás
elhullott állatok elszállítására és megsemmisítésére 
pénzügyi fegyelem miatt visszatartott összeg kifizetése

Jelentés a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2019: évi tevékenységéről

53 683 eFt 
67 758 eFt 

3 356 eFt 
9 438 eFt 

477 e Ft 
2 848 eFt
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2019. évben futó pályázataink

Forrás
megnevez

ése

Projekt célok, 
tevékenységek  

röviden

Célterület
Pályázat

költségvetése
(Ft)

Elszámolt és 
jóváhagyott 
támogatás 

összegé  
2Ó19 
(Ft)

Pályázat 
2019. évi 
teljesítése

Projekt címe /  
azonosítója Időtartama

Megnevezése
Kiteljed

ése
(ha)

GINOP 7.1.5-16- 
2016-00005 

A Bükk Keleti 
Kapuja” -  A Szeleta 

Park 
Látogatóközpont 

kialakítása

2017.05.01.

2021.07.30
GINOP

Látogatóközpont 
építése a Bükk 

Keleti kapujában
Miskolc, 

31329/3 hrsz 2,33 1 399 755 202 0

Az épület kivitelezésére 
lefolytattuk a  közbeszerzési 

eljárást. A nyertesnek kihirdetni 
kívánt ajánlattevő ajánlata 

meghaladta az uniós értékhatárt, 
ezért a KFF új eljárás 

lefolytatására utasított. A 
beérkező ajánlat alapján közel 

800 MFt fedezethiány 
mutatkozott, amit jeleztünk az 
irányító hatóság felé. Ráemelési 

igényünkről döntés még nem 
született, ezért 2019-ben a 

projektben további előrehaladás 
nem történt.
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A Natura2000 
tölgyerdők szerkezeti 

és kompozíciós 
biodiverzitásának 

növelését célzó 
természetvédelmi 

eszközök 
LIFE 16 

NAT/IT/090245

2017.07.01. -
2026.12.31. LIFE

A nroiekt céljai:
A közösségi
jelentőségű
tölgyes élőhelyek
biológiai
sokfélesége
csökkenésének
megállítása, a
folyamat
megfordítása a
természetvédelmi
oltalom alatt álló
Natura 2000
területeken,
ökológiai
szemléletű
természetvédelmi
erdőkezelési
módszerekkel.
Közel 26
hektáron
idegenhonos
(akácos, fekete
fenyves)
faállományt
alakit á t tölgyes
élőhellyé.
A tevékenység és 
az eredmények a 
szakközönség és 
a  nagyközönség 
részére
bem utatásra és
publikálásra
kerülnek.

SPA területek
Borsodi-
Mezőség,
Bükk hegység 
és
peremterületei 
Hevesi sík, 
Kesznyéten, 
Mátra



36 307 

66 328 

77 049 

6 084

37 331

707 180 680 69 894 182

Felhasznált támogatás:
LIFE: 9 357 323,- Ft 
AM: 55 000 4 3 7 ,-Ft 

Önerő: 5 536 422,- Ft 
2019 évben az alábbi tevékenységek 
teljesültek a projekt keretében:
- Megtörtént az állományfelvételi 
monitoring pontok felfestése.

- Az alapállapot felvétel keretében 
zoológiái vizsgálatokat 
végeztettünk. 6 projekt terület 44 
pontján
-2019-ben 14,83 hektár 
megvásárlására került sor.
-A tölgyes termőhelyen álló 
idegenhonos faállományok 
átalakítását is megkezdtük.
-A projekt területek kedvezőtlen 
szerkezetű és/vagy fafajösszetételú 
tölgyeseiben tervezett 
beavatkozások jelölése mintegy 50 
hektáron történt meg.
- Az átalakítandó idegenhonos 
állományok és a lékek vadkár elleni 
védelméhez tervezett kerítések 
drótfonatának zömét beszereztük 
-Szintén beszerzésre került 2 db 
terepjáró gépkocsi is.
-Folyamatos volt a  kapcsolattartás 
a projekt partnerekkel, illetve á 
projekt felügyeletéért felelős 
személyekkel, szervezetekkel 
-Májusban az európai uniós 
ellenőrzés és az irányító testületi 
ülés a  BNPI-nél került 
lebonyolításra.
-A projekt kommunikációja során 
több médiumban, helyi és országos 
megjelenést is sikerült elérnünk
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„A szalakóta védelme 
a  Kárpát

medencében“ 
LIFE 13 

NAT/HU/000081
2014.09.01. - 
2020.03.31;

2014.09.01.
2020.03.31. LIFE

Szalakóta - 
megőrzése: 
felmérés, 

monitoring, 
fészekodúk 
kihelyezése, 
ellenőrzése, 
gyűrűzés,
- élőhely

rekonstrukciós 
tevékenységek 
(fatelepítések).

SPA területek 
Borsodi- 
Mezőség, 

Hevesi sík, 
Kesznyéten,



36 307 
77 049 
6 084

315 926 097 102 413 111

Felhasznált támogatás:
LIFE: 75 662 705,- Ft 
AM: 22 009 041,- Ft 

Önerő: 4 741 3 65 ,-Ft 
2019 évben az alábbi tevékenységek 
teljesültek a projekt keretében: 
-elkészült 3 adatelemzés (költési 
adatok kiértékelése és módszerek, 
Openbiomaps alapú szalakóta 
adatbázis készítése, terepi 
adatgyűjtés fejlesztése - QFIELD) 

-elkészült a  Dél-hevesi Tájegységre
egy tanulmány az országos
faj védelmi tervhez.

-Folytatódott a korábban telepített 
fasorok, facsoportok ápolása,
locsolása, és ahol szükség volt a 
pótlása. A 24 ha-os telepített gyepet 
2019-ben kaszálással
hasznosították.

-legyártásra és leszállításra került 
500 db D-típusú mesterséges odú, 
melyeket a 3 SPA területére
helyeztünk

-2 gazdafórumot szerveztünk a 
. pályázat keretén belül. A harmadik 

rendezvényünket, mely a pályázat 
több mint 4 éves eredményeit 
hivatott bemutatni, 2019. november 
15-én rendeztük meg.

- A BNPI teljes működési területén 
elvégeztük a mesterséges odúk 
ellenőrzését, ezzel párhuzamosan 
folyamatosan zajlott a  fiókák színes 
gyűrűs jelölése is.

- Átadásra került a szalakótás 
interaktív tanösvény Tiszabábolna 
határában.

- Megvalósult egy odúkamera 
felhelyezése az egyik mesterséges 
odúra, mely segítségével interneten 
keresztül lehetett követi á  
szalakóták mindennapjait.

- Folyamatos volt a médiajelenlét a 
különböző felületeken: internetes
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Projekt címe /  
azonosítója Időtartama

Forrás
megnevez

ése

Projekt célok, 
tevékenységek  

röviden

Célterület
Pályázat

költségvetése
(Ft)

Elszámolt és 
jóváhagyott 
támogatás 

Összege 
2019  
(Ft)

Pályázat 
2019. évi 
te jesítéseMegnevezése

Kiteljed
ése
(ha)

•

-

cikkek, rádiós riportok, rövid 
kisfilmek, valamint nyomtatott 
sajtóban megjelent cikkek is voltak.

- 2 gazdafórumot szerveztünk - 2 
gazdafórumot szerveztünk az év 
során (kihajtási rendezvény 
tavasszal, ősszel kétútközi 
élőhelyrekonstrukciós fórum)

a ■ Borsodi-sík SPA-n tavaly 
kihelyeztek egy odúkamerát, ami 
online közvetítést biztosított, 
valamint az interaktív tanösvény 
elkészítése folyamatosan zajlott
- mindezek mellett egész évben 
folyamatos volt a  sajtómegjelenés 
(internetes cikkek, Zöld Horizont, 
rádiós interjúk)
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Projekt címe /  
azonosítója Időtartama

Forrás
megnevez

ése

Projekt célok, 
tevékenységek  

röviden

Célterület
Pályázat

költségvetése
(Ft)

Elszámolt és 
jóváhagyott 
támogatás 

összege  
2019  
(Ft)

Pályázat 
2019. évi 
te jesítéseMegnevezése

Kiterjed
ése
(ha)

“A túzok határon 
átnyúló védelme Közép- 

Európában”
LIFE 15 

NAT/AT/000834

2016.07.25. - 
2023.12.31. LIFE

A globálisan 
veszélyeztetett 

túzok (Otis tarda) 
védelme a  faj 
nemzetközi 
fajvédelmi 

tervében, valamint 
az azzal ' 

összhangban lévő, 
a Közép-európai 
Túzokpopulációk 

Megőrzéséről szóló 
Egyetértési 

Memorandumban 
(MoU) szereplő 

kiemelt jelentőségű 
veszélyeztető 

tényezők 
mérséklésén 

keresztül.

Hevesi-sík,
Borsödi-
mezőség

113 256 111 740 000 13 523 424

Felhasznált támogatás:
LIFE: 4 433 6 1 5 ,-Ft 
AM: 9.089 809,- Ft 

Önerő: 0,- Ft

2019 évben az alábbi tevékenységek 
teljesültek a  projekt keretében:
- A túzok állomány rendszeres 
monitoringja, valamint megfigyelési 
adatok felvétele a telelő és fészkelő 
helyeken.
- , Feltérképezésre kerültek a 
mintaterületeken a  kotorékok illetve 
szarka, dolmányos varjú fészkek.
- Beszerzésre kerültek a  számunkra 
szükséges csapdák még hiányzó 
részei -  ezek működésének és 
megfelelő használatának, terepen 
való alkalmazásának elsajátítása - , 
amikkel a  túzokra veszélyt jelenthető 
szőrmés és szárnyas kártevők 
befogását szolgálják.
- A faj védelme érdekében felvettük a 
kapcsolatot az érintett 
vadásztársaságokkal, a jövőben 
együttműködés céljából.

67



Projekt címe /  
azonosítója Időtartama

Forrás
megnevez

ése

Projekt célok, 
tevékenységek  

röviden

Célterület
Pályázat

költségvetése
(Ft)

Elszámolt és 
jóváhagyott 
támogatás 

összege  
3019  
(Ft)

Pályázat 
2019. évi 
teljesítéseMegnevezésé

Kiteljed
ése
(ha)

A hosszú távú 
természetvédelmi 
területkezelés 
infrastrukturális 
feltételeinek 
megteremtése a  Dél
hevesi Tájegységben

KEHOP-4.1.0-15-2016- 
00029

2016.09.01. - 
2021.06.30. KEHOP

500 egyedből álló 
szürke marha 
szarvasmarha 
gulya téli 
tartásához, a 
meglévő és 
beszerzendő gépek, 
valamint a  
takarmánykészlet 
és term ények' 
elhelyezésére, 
valamint az itt 
dolgozók 
elhelyezését 
szolgáló 
épületegyüttes , 
kialakítása.

Dél-Heves 594 900 000 000 .0

Pályázat'előkészítési szakaszában a 
kivitelezési közbeszerzésre érkezett 
árajánlatok alapján forrásbővítést 
kezdeményeztünk az Irányító 
Hatóságnál, melyre még nem kaptuk 
meg az engedélyt. A projekt 
forráshiánya miatt a  fizikái 
megvalósulás még nem kezdődött el, 
a kivitelezővel feltételes szerződés 
került aláírásra. Területen régészeti 
feltárás és lőszermentesítés 
megkezdődött.

Fülkés sziklák, 
kaptárkövek — A Bükki 
Nemzeti Park 
Igazgatóság működési 
területén lévő 
kaptárkövek megőrzése, 
bemutatása

KEHOP-4.1.0-15-2016- 
00031

2016.09.01. - 
2020.10.26. KEHOP

21 helyszínen a
kaptárkövek
természetvédelmi
célú bemutatása, a
kaptárköveket
veszélyeztető
növényzet
eltávolítása^

Bükkaljai 
kaptárkövek és 

környezetük
42 180 000 000 129 692 721

A kivitelezés befejeződött, az erdei 
bútorok, ismertető táblák 
kihelyezésre kerültek. Ezt követően 
az eszközbeszerzési közbeszerzések 
előkészítése történt meg. Az 
eszközbeszerzés a  szerződést követő 
5 hónapon belül megvalósul.
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Projekt címe /  
azonosítója Időtartama

Forrás
megnevez

ése

Projekt célok, 
tevékenységek  

röviden

Célterület
Pályázat

költségvetése
(Ft)

Elszámolt és 
jóváhagyott 
támogatás 

Összege 
2019  
(Ft)

Pályázat 
2019. évi 
teljesítéseMegnevezése

Kiterjed
ése
(ha)

Cseppkövek és 
denevérek - Barlangok 

megőrzése a Bükki 
Nemzeti Park 

Igazgatóság működési 
területén 

KEHOP-4.1.0-15-2016- 
00017

2016.02.01. - 
2020.10.26. KEHOP

.

25 fokozottan 
védett, 11 

megkülönböztetett 
jelentőségű és 

2 védett 
barlangban és 
azok közvetlen 
környezetében 
barlangvédelmi 
beavatkozások.

Bükk hegységi 
barlangok 5,795 380 000 000 45 580 972

A projektben szereplő 35 barlang 
közül 2019-ben a még hiányzó 3 
barlangban is megtörténtek a 
kivitelezési munkák 
(barlanglezárások, lezárás cserék, 
járatbiztosítások)
2019-ben elkészültek az 
ismeretteijesztő táblák, a táblatartó 
szerkezetek. A projekt keretében 27 
db ismeretteijesztő tábla került 
kihelyezésre. 2500 db példányban 
elkészült a barlangokról szóló 
kiadvány.
A monitoring eszközbeszerzés 
közbeszerzési eljárása hamarosan 
lezajlik. Az eszközbeszerzés a 
szerződést követő 5 hónapon belül 
megvalósul.
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Projekt címe /  
azonosítója Időtartama

Forrás
megnevez

ése

Projekt célok, 
tevékenységek  

röviden

Célterület
Pályázat

költségvetése
(Ft)

Elszámolt és 
jóváhagyott 
támogatás 

összege  
2019  
(Ft)

Pályázat - 
2019. évi 
te jesítéseMegnevezése

Kiteljed
ése
(ha)

Kapu a Mátra 
kincseihez -  Látogató-, 

oktatási- és 
kezelőközpont 

kialakítása 
Mátrafüreden 

KEHOP-4.1.0-15-2016- 
00032

2016.09.01.-
2020.10.26. KEHOP

Amátráfüredi 
tájegységiroda 

átépítése, látogató- 
és oktatóközpont, 

valamint 
kezelőközpont 

funkciók 
ellátására.

Mátrai
Tájegység 564 m2 332 669 301 59.257.399

Az épület és a  kiállítás kivitelezésére 
a közbeszerzési eljárást 2018-ban 
lefolytattuk. Az épület kivitelezéséhez 
forrásemelésre volt szükség, ezért a 
kivitelezővel a  kivitelezés II. ütemére 
vonatkozóan feltételes szerződés 
került aláírásra. A forráshiány miatt 
a kivitelezés a  II. ütemre vonatkozóan 
csak később kezdődhetett meg. A 
forrásemelést 2018.11.30-án 
megkaptuk.
A kivitelezés I. része 2019-ben 
megvalósult. 2019. októberében 
befejezésre és átadásra került a 
látogatóközpont épülete. A kivitelezés 
II. része 2020-ban kerül átadásra. 
2019-ben elkészültek a kiállítási 
installációk; és beszerzésre kerültek 
a látogatóközpont bútorai, 
berendezései.
A bemutatási eszközök 

közbeszerzési eljárása hamarosan 
lezajlik. Az eszközbeszerzés a 
szerződést követő 5 hónapon belül 
megvalósul.

Évmilliók 
- dokumentumai - 

Földtani alapszelvények 
és feltárások 

rehabilitációja a  Bükk 
hegységben 

KEHOP-4.1.0-15-2016- 
00022

2016.09.01. - 
2020.06.15. KEHOP

Földtani 
alapszelvények és 

feltárások - • 
rehabilitációja 17 

egymástól 
független 

helyszínen (5 
egykori kőbánya, 

egy kutatóvágat, a 
többi pedig 

útbevágás vagy 
természetes 

kőzetfeltárás).

Bükk hegység 
földtani 

alapszelvények 
és környezete

9285 180 000 00Ó 53 869 122

Elkészültek a pályázathoz 
kapcsolódó kiadványok, ismertető 
táblák. (2500 db A2-es földtani 
alapszelvényeket bemutató térképes 
leporelló, 23 db tanösvény tábla, 11 
db kőparki tábla) Elkészültek a 
projektben tervezett táblatartó 
szerkezetek, esőházak. A projekt 
keretében 15 db táblatartó szerkezet 
és 3 db esőház került kihelyezésre.
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Projekt cimé /  
azonosítója Időtartama

Forrás
megnevez

ése

Projekt célok, 
tevékenységek  

röviden

Célterület
Pályázat

költségvetése
(Ft)

Elszámolt és 
jóváhagyott 
támogatás 

összege  
2019  
(Ft)

Pályázat 
2019. évi 
teljesítéseMegnevezése

Kiteljed
ése
(haj

Földvárak, tájképi és 
kulturális értékeink -  

Földvárak természet és 
tájvédelmi 

rehabilitációja a  BNPI 
területén 

KEHOP-4.1.0-15-2016- 
00030

2016.09.01. - 
2020.10.26. KEHOP

Földvárak, 
természet és 
tájvédelmi 

rehabilitációja a  
BNPI működési 

területén.

BNPI Észak- 
Magyarország 

hegyvidéki 
területei és a 

hegylábat ölelő 
alföldi 

területeken 
található 

földvárak és 
vonzáskörzetük

498 180 000 000 148 162 810

Elkészültek a pályázathoz 
kapcsolódó kiadványok, ismertető 
táblák. (2500 db A2-es térképes 
leporelló, 37 db tanösvénytábla, 800 
db földvárakat bemutató atlasz) 
Elkészültek a projektben tervezett 
táblatartó szerkezetek, esőházak, 
erdei bútorok. (25 db táblatartó 
szerkezet, 6 db esőház, 7 db erdei 
bútor)
A monitoring eszközbeszerzés 
közbeszerzési eljárása hamarosan 
lezajlik. Az eszközbeszerzés a 
szerződést követő 5 hónapon belül 
megvalósul.

A területi jelenlét és 
természetvédelmi őrzés 

hatékonyságának 
javítása a  Bükki 

Nemzeti Park 
Igazgatóság 

természetvédelmi 
őrszolgálatának 

komplex fejlesztésével 
KEHOP-4.2.0-15-2016- 

00005

2016.09.01. - 
2020.07.31. KEHOP

Természetvédelmi 
Őrszolgálat 

hatékonyságának 
fokozása, ezen 
belül Tardon

őrszolgálati iroda 
építése, 

gépjárművek és 
monitoring 
eszközök 

beszerzése.

Teljes működési 
terület 892 000 190 000 000 11 046 156

A projektben az építési, beszerzési 
tevékenységek már korábban 

megvalósultak 
2019-ben elindult a monitoring 

eszközök közbeszerzési eljárása. Az 
eszközbeszerzés közbeszerzési 
eljárása hamarosan lezajlik. Az 

eszközbeszerzés a szerződést követő 
5 hónapon belül megvalósul.
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Kisvízi élőhelyek -  
Források, forráslápok 

és a  kapcsolódó 
élőhelyek védelme a 
Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság működési 
területén 

KEHOP-4.1.0-15-2016- 
00058

2016.12.01.
2020.12.31. KEHOP

A Mátra, a  Keleti- 
Cserhát és az 

Ipoly-völgy vizes és 
vízi élőhely
hálózatának 

fejlesztése, az 
élőhelyek 

állapotának 
javításával, új 

élőhelyek 
létrehozásával.

Mátra, a  Kelet- 
Cserhát és 

Ipoly-völgy vizes 
és yízi élőhely

hálózata



9 640

Megkötöttük a kivitelezés által 
érintett ingatlanok vagyonkezelőivel, 
tulajdonosaival az együttműködési 
megállapodásokat, megszereztük a 
vagyonkezelői/ tulajdonosi 
hozzájárulásokat illetve beszereztük 
az NFK és Magyar Állam tulajdonosi 
hozzájárulásait. A kivitelezéshez 
szükséges engedélyeket beszereztük, 
felkészült és benyújtásra került a 2 
db Előzetes Vizsgálati Dokumentáció. 
Az illetékes hatóság határozatában 
kizáró okot állapított meg és 
tényfeltáró dokumentáció
elkészítését írta elő. A terveket az 
egyik helyszínen (Szent-Anna tó) 
csökkentett műszaki tartalommal át 
kellett dolgozni, melyet így elfogadott 
az illetékes hatóság. Elkészültek a 
kiviteli é s ' engedélyes tervek, 
beszereztük a  vízjogi engedélyeket. 
Beszerzésre került a „Vidra verda” 
nevű terepi bemutatáshoz szükséges 
gépjármű. Szerződést kötöttünk a 
Natura2000 területek
népszerűsítésére irányuló mobil 
kiállítás és egy természetfilm 
elkészítésére is. Szerződést kötöttünk 
nyomdai tevékenységek elvégzésére, 
felkészültek a projektben tervezett 
táblatartó szerkezetek és esőház. A 
projekt keretében 30 db táblatartó 
szerkezet és 1 db esőház került 
kihelyezésre. A tervezett gépjármű 
beszerzésre került.
A monitoring eszközbeszerzés 
közbeszerzési eljárása hamarosan 
lezajlik.
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Projekt címe /  
azonosítója Időtartama

Forrás
megnevez

ése

Projekt célok, 
tevékenységek  

röviden

Célterület
Pályázat

költségvetése
(Ft)

Elszámolt és 
jóváhagyott 
támogatás 

Összege 
2019  
(Ft)

Pályázat 
2019. évi 
teljesítéseMegnevezése

Kiteljed
ése
(ha)

Őshonos fafajok a hazai 
erdőkbe -  Tájidegen 
erdőállományok és 

fásítások 
átalakításának 

megkezdése, erdők 
természetvédelmi 
kezelése a  Bükki 

Nemzeti Park 
Igazgatóság területén”

2017. 02. 01.- 
2022.01. 31.

.1:

KEHÓP

A Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság 

vagyonkezelésében 
lévő védett és 
Natura 2000 

erdőterületekén az 
idegenhonos 

főfafajú 
erdőrészletek egyes 

tömbjeiben az 
őshonos, 

termőhelynek 
megfelelő fajokból 

álló, elegyes, 
mozaikos 
szerkezetű 

állományokra való 
átalakítás 

megkezdése.

Borsod-Abaúj- 
Zemplén, 

Nógrád, Heves 
és Szabolcs- 

Szafmár-Bereg 
megye védett és 

Natura 2000 
erdőterületein.

%

350 350 000 000 0

2019-ben szerződést kötöttünk 5 
községhatárban, 16 erdőrészletet 
érintően az injektálási feladatra 

(mivel saját brigáddal, munkaerővel 
már 2018 második felétől nem 
rendelkezhettünk a  munkaerő

korlátozás miatt). 
Beszereztük az alábbi tételeket: 

2400 db akáckaró, 1000 db 
műanyag fatörzsvédő lepel, 53.000 

db csemete, akkus fúró csavarozó és 
tartozékai, illetve egy Ford Ranger 

terepjáró.
2019 végén előkészítettük a 

csemeteültetés szerződéseit 10 
községhatárt, 38 erdőrészletet 

érintve. A szerződések 2020 
januárjában lettek aláírva, a 

teljesítés jelenleg is zajlik.
A monitoring eszközbeszerzés 

közbeszerzési eljárása hamarosan 
lezajlik. Az eszközbeszerzés a 

szerződést követő 5 hónapon belül 
megvalósul.
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Projekt címe /  
azonosítója Időtartama

Forrás
megnevez

ése

Projekt célok, 
tevékenységek  

röviden

Célterület
Pályázat

költségvetésé
(Ft)

Elszámolt és 
jóváhagyott 
támogatás 

összege  
2019  
(Ft)

Pályázat 
2019. évi 
teljesítéseMegnevezése

Kiteljed
ése
(ha)

„ECOKARST- 
Ecosystem services of 
karst areas -  driving 

force of local 
sustainable 

development” 
INTERREG DTP 1-159- 

2.2

2017.01.01. - 
2019.06.30

Interreg
Duna

Transzna
cionális
Program

Karsztterületek 
ökoszisztéma- 

szolgáltatásainak 
és a helyi 

közösségek 
fenntartható 

fejlődéséhez való 
hozzájárulásának 

felmérése és 
bemutatása.

Bükki Nemzeti 
Park 

törzsterület
43.168

ha 41.290.000
47.591,12 EUR 

azaz kb. 
16.600.000 Ft

A projekt tárgyévi időszakában 
véglegesítettük az akciótervet és a 

biodiverzitás-barát üzleti 
tevékenységeket bemutató 

kiadványt, melynek összeállítása 
érdekében újabb 1 műhely találkozót 
szerveztünk (közel 50-60 személyt, 

szervezetet értünk el ennek 
keretében). Meghirdettük a Zöld

vállalkozói képzést, melynek során 
szakértők tartottak előadásokat és 
beszélgetést a  közel 30 fő érdeklődő 

vállalkozó részére. 2019-ben első 
alkalommal került meghirdetésre a 
Zöld-vállalkozói díj, ami a  térségben 

működő már meglévő és ötlet 
- szintjén felmerülő biodiverzitás- 

barát vállalkozásokat célozta meg. A 
nyerteseket marketing csomaggal és 
szlovéniai tanúimányúttal díjaztuk.
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Projekt címe /  
azonosítója Időtartama

Forrás
megnevez

ése

Projekt célok, 
tevékenységek  

röviden

Célterület
Pályázat

költségvetése
(Ft)

Elszámolt és 
jóváhagyott 
támogatás 

összege  
2019  
(Ft)

Pályázat 
2019. évi 
teljesítéseMegnevezése

Kiteljed
ése
(ha)

LIVING HERITAGE 
Határon és korokon 

átívelő kulturális 
örökség bemutatása a 

történelmi Nógrád 
területén 

SKHU / 1601/ 1.1/267

2017. 09. 1- 
2020. 06. 30. SKHU

A projektben 
résztvevő 

partnerek közös 
célja a  kulturális 

és természeti 
örökség 

bemutatása, és egy 
határon átnyúló, 
fejlett észak-déli 
idegenforgalmi 

tengely kialakítása.

Salgótarján 
1380 hrsz., 
Salgótarján 
1374 hrsz

3,2511 88.555.533
153.241,21 

EUR*320 Ft= 
49.037.187,2 Ft

A projekt tárgyévi időszakában a 
Domyay Béla Múzeum ásatásokat 
végzett, melynek során 289 lelet 
került elő. A Három Szobrász Kft 
elkészítette a Nyáry Jenó 
emlékszobrot, mely a  szoborparkban 
került elhelyezésre. Az Innotime Kft 
elkészítette a regionális turisztikai 
stratégiát. Beszerzésre kerültek a 
fenntartási eszközök, 1 db 
Husqvama Rider 316T AWD 
fűnyírótraktor, 1 db BP-1000 
pótkocsi, 1 db BRK-3H fűkasza, 
rotációs, függesztett, fúvott gumival, 
kardán tengellyel és 1 db BVZ-100 
vízszintes tengelyű szárzúzó 
kardántengellyel. Bagíyas-kő 
Látogatóközpont területén 
kivitelezésre került egy vizesblokk a 
Nógrád ’kas’ Kft révén, melyet a 
Qvalitás Mérnökiroda Kft, mint 
műszaki ellenőr felügyelt.
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Natura2000
területek:
Bézma,
Borsodbótai
Kolyindó-tetó,
Borsodi-sík,

Pannon gyepek és A oroiekt céliai: Bükk fennsík és
kapcsolódó élőhelyek A Közösség számára Lök-völgy,

hosszútávú megőrzésé jelentős, Bükk hegység és
az Országos Natura Magyarországon peremterületei,

2000 Priorizált kiemelkedő és Gyöngyösi Sár
Intézkedési Terv jelentős értékkel bíró hegy,

stratégiai 2019.01.01. - LIFE természetközeli Hevesi-sík,
intézkedéseinek 2026.12.31. gyepterületes Hór-völgy és Déli-
megvalósításával élőhelytípusok és az Bükk,

LIFE 17 ezekhez kötődő fajok Kerecsendi-erdő
IPE/HU/000018, természetvédelmi és Lógó-part,

LIFE-IP GRASSLAND- helyzetének javítása Sóshartyáni
HU és hosszú távú 

megőrzése.
Hencse-hegy, 
Tárd környéki 
erdőssztyepp, 
Tepke,
Vár-hegy, Nagy- 
Eged,
Verpeléti Vár
hegy



886 ha
864.977 €, 

azaz 
268.142.870 

Ft

13.402.142
Ft

Felhasznált támogatás:
LIFE: 6.202.142,-Ft 
AM: 7.200.000,- Ft 

A projekt tárgyévi időszakában 
megtörtént a partnerségi 
megállapodás aláírása, a projekt 
nyitó rendezvénye, az első 
projektellenőrzés valamint az első 
Irányító Testületi Ülés. Megkezdtük 
a projekthelyszínek élőhelyeinek 
felmérését azok jelenlegi állapotának 
megismerése céljából. A 14 
Natuía2000 területből 13 
projekthelyszín bejárása történt 
meg. A bejárt területeken felmértük 
a szukcesszió mértékét, az inváziós 
fajok mennyiségét, azok kiteijedését 
a vizsgált területen, majd térképen 
lekerítettük a kezelni kívánt terület 
nagyságát. A közbeszerzés hatálya 
alá eső gépkocsi beszerzés is 
megtörtént. A LIFE IP projekt 
legfontosabb akciói között szerepel a 
szukcesszió megfékezése és az 
inváziós fajok irtása (C.3.1. és 
C.3.2.). Ezen akciók keretében a 
Verpeléti Vár-hegyen és a 
Bükkzsérci Kerek-dombon kezdtük 
meg a cserjeirtást, önkéntesek 
valamint a  BNPI m unkatársainak 
bevonásával. Az inváziós növények 
irtását is megkezdtük, Kerek
dombon és Kozárd térségében. A 
munkák kivitelezéséhez 
védőfelszerelést vásároltunk.
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A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnál 2019. évben 9 db KEHOP, 4 db LIFE, 1 db 
GINOP és 2 db INTERREG pályázatunk megvalósítása volt folyamatban.
A m ár futó pályázatainkkal összesítve 2019. évben összesen 5.925 millió forint 
támogatás felhasználásáról szóló kötelezettségvállalással rendelkeztünk. A 
Támogatás forrásonkénti megbontását a  következő diagram tartalmazza:

Támogatások kiírás szerinti 
eloszlása

Melléklet: „F” jelű tábla: nemzetközi

2 .2 .5  A követelésállom ány a laku lásán ak  bem uta tása  ö ssze té te l és le járat 
szerin t» a  követelések nyitó  állom ányához v iszon yíto tt vá ltozások  
bekövetkezésének okai

Likviditásunk megőrzése érdekében fokozott figyelmet fordítunk a  vevői 
követeléseink rendezésére. 2019. évben a  vevői követelés állományunk 30 599 eFt 
volt, melyből 21 429 eFt a  lejárt vevő tartozás.

Éven belüli intézményi működési bevételhez kapcsolódó követelések között 
5 441 eFt összegben szerepel a  ki nem u ta lt ÁFA követelésünk.

Kedvezményes munkáltatói kölcsönök állománya 6 895 eFt.

A lejárt tartozásokból 11 592 eFt éven túli követelés, melynek behajtása érdekében 
a szükséges intézkedéseket megtettük.

Igazgatóságunk rendszeresen, negyedévente fizetési felszólításokat küld adósainak. 
A nem fizetőkkel szemben behajtásokat kezdeményezünk. 2019. évben kis összegű 
behajthatatlan követelésként 5 eFt került leírásra.
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Követelés állomány megosztása: adatok eFt-ban

Megnevezés Élven belüli Éven túli összesen
2018. év
Áru és készletértékesítés 3.015 573 3.588
Szolgáltatási díjak 1.193 1.444 2.637
Közvetített szolgáltatás 245 3 248
Tulajdonosi bevételek 680 7.732 8.412
Egyéb működési bevétel 6.792 3.081 9.873
Intézményi működési 
bevétel,

11.925 12.833 24.758

Felhalmozási bevétel 3.210 0 3.210
Összes kintlévőség 15.135 12.833 27.968
2019. év
Áru és készletértékesítés 2.039 723 2.762
Szolgáltatási díjak 780 626 1.406
Közvetített szolgáltatás 706 0 ‘ 706
Tulajdonosi bevételek 1.247 7.122 8.369
ÁFA bevétel 6.474 178 6.652
Egyéb működési bevételek 866 . 2.943 3.809
Intézményi működési 
bevétel

12.112 11.592 23.704

Felhalmozási bevétel 4.765 2.130 6.895
Összes kintlévőség 16.877 13.722 30.599

2 .3  A költségvetési tám ogatás a laku lása  2 0 17 -2019 . közö tt

A 2019. évi eredeti működési költségvetési tám ogatásunk 515 655 eFt volt, ami a
2018. évhez képest 6 500 eFt-os csökkenést jelent.
A módosított támogatás azonban 1 955 166 eFt jelentős növekedést m utat, amely 
az alábbi feladatokhoz kapcsolódik.

Kit.289 §(2) szabadságmegváltás (Korm. Hatáskör)
Kit. illetményfejlesztés többletkiadására (irányítószervtől)
Kit. felmentéssel kapcsolatos többlet ktg. fedezete 
Minimálbér, Garantált bérminimum emelése (Korm.hatáskör)
2019. évi keret terhére Bükki Csillagda 
Telekom üdülő vásárlására 
MVH-s területi ellenőrzésre 
VSZT 2019 évi keret V 
Természetvédelmi Kártalanításra 
Life pályázatok támogatása 
Rejteki gyermektábor 
Borzderes, Furioso génmegőrzésére 
Kékvércse védőimére

6 789 eFt 
397 073 eFt 

6 709 eFt 
76 eFt 

426 000 eFt 
125 000 eFt 

1 250 eFt 
133 399 eFt 
92 705 eFt 

112 754 eFt 
, 650 eFt 

80 000 eFt 
57 106 eFt
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adatok eFt-ban

megnevezés /  év 2017. . 2018. 2019. változás % 
2018/2017

változás % 
2019/2018

működési
támogatás

eredeti 361 206 522 155 509 968 144,56 97,67
módosított 419 328 705 781 1 152 074 168,31 163,23

változás % 116,09 135,17 225,91 116,44 167,13

felhalmozá
si
támogatás

eredeti 0 0 5 687 0,00 T

módosított 100 000 456 348 803 092 456,348 175,98
változás % 0 0 14121,54 0,00 -

támogatás
összesen

eredeti 361 206 522 155 515 655 144,56 98,76
módosított 519 325 1 162 129 1 955 166 223,77 168,24
változás % 143,77 222,56 379,16 154,8 170,36

Összes bevételből a 
tám’ogatás aránya “Zo
ban

13,57 26,16 37,80
... ■

2.4 . Kö Itségvetési-m aradvány

2 .4 .1 . 2018 . évi kö ltségvetési m aradvány főbb fe lh a szn á lá si jogcím ei
k iem elt elő irányzatonként, a  fe lh a szn á lá s t befolyásoló tényezők
bem uta tása

' - V ... • • . '
2018-ban irányító szerv által előírt maradvány visszautalási kötelezettsége nem 
keletkezett Igazgatóságunknak.

2018-ban összes kötelezettséggel terhelt maradványunk 2.095.194 eFt, melyből 
966.870 eFt a  2017. évben előlegként kapott KEHOP pályázatok, valamint a 2017. 
évben érkezett 2 db KEHOP pályázat fel nem használt támogatási összege. 
Jogszabályi előírások alapján a nemzetközi pályázatokhoz kapott (KEHOP), fel nem 
használt előlegeket kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni.

2018. évben keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt maradvány
2.095.194,- eFt

Személyi juttatások
Szerződéssel foglalkoztatott dolgozók bér maradványa 
Reprezentáció

Munkaadókat terhelő járulékok
Szerződéssel foglalkoztatott dolgozók bér maradvány járuléka 
Adó változás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt

Dologi kiadások
Jelentősebb tételek:

Szakmai anyagok (szalakóta odú, egyéb)

41.715,- eFt
41.287 eFt 

428 eFt

10.032,- eFt
7.775 eFt 
2.257 eFt

287.025,- eFt

4.841 eFt
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Üzemeltetési anyagok (üzemanyag, munkavédelmi ruházat, 
fedezet lekötése stb.) 7.855 eFt

Kutatási feladatok (nappali lepkemonitorozás, különféle 
bagoly felmérések, földvárak- kunhalmok-, földtani
alapszelvények felmérése, gyeprekonstrukciók stb. 52.179 eFt

Közbeszerzési szaktanácsadás 27.186 eFt
Állattartási költségek 1.460 eFt
Területkezelések (szárzúzás) 2.994 eFt
Pályázathoz kapcsolódó kiadásaink (nyilvánossági feladatok, 

rendezvényszervezés, nyomdai szolgáltatások, fedezetlekötés)) 170.843 eFt

beruházási maradvány 786.343,- eFt
Pályázatokhoz kapcsolódó beruházások (gépkocsi beszerzés, 

fatelepítés, barlangkiépítés) 62.032- eFt
Mátrafüredi látogatóközpont 268.002 eFt
Bükki Csillagda 392.316 eFt
Borostyán Panzió 56-.000 eFt
Kártalanítási beruházási keret (medve csapda, nyakörvek, 

villanypásztor, mikroszkóp stb.) 7.843 eFt

BU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 966.870,- eFt
(KEHOP pályázatok előlegei)

2.4 .2 . A 2019. évi költségvetési maradványok kialakulása, összetétele, 
keletkezésének okai
(jogszabály megváltozásból eredő maradványok ,  feladat-elmaradás, áthúzódó 
kötelezettségek, bevételi többletek, stb.)

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet (Ávr.) 
változása hatást gyakorolt a  maradvány elszámolás szabályaira.

Ezek figyelembevételével az Igazgatóság maradványa következőképpen alakult:
2019-ben összes maradványunk 1.631.787 eFt volt.

Az  Igazgatóság a Bükki Csillagda beruházás megvalósítására 1974/2017. Kormány 
határozatban foglalt 990 000 eFt támogatásban részesült. 2019. évi központi 
költségvetésben erre előirányzott forrás 426 000 eFt-ot tartalmaz. A közbeszerzési 
eljárások meghiúsulása, majd az év végi új szabályzatok változásai nem tették 
lehetővé, hogy előleg kifizetésével elinduljon a  kivitelezés. így 401.795 eFt 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványunk keletkezett az „Bükki 
Csillagda” építésére fordítható forrásból.

Kötelezettségvállalással terhelt maradványunk: 1.229.992 eFt

Ávr. 150.§ (1) f) pontja alapján az európai uniós projektből finanszírozott 
költségvetési támogatások támogatási előlegként kapott, még fel nem használt 
összege: 1.180.540 eFt
Ávr. 150.§ (1) f) pontja alapján az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból 
folyósított támogatásokból származó, még fel nem használt összege: 48.012 eFt
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Ávr. 150 § (1) a) pontja alapján olyan B4 működési bevétel, amely bizonyítottan a 
költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a 
következő évben kerül felhasználásra: 1.440 eFt.

3. Egyéb

Az Igazgatóság feladatai bővülnek, mindezek ellenére elmondható, hogy megfelelő 
színvonallal, szakmai tudással végezzük a feladatainkat.
Kommunikációs és ökoturisztikai feladataink közül kiemelhető a Borostyán- 
vendégház felújítása, valamint a Bükk-vidék Geopark információs központjaként is 
üzemelő Geopark Panzió megnyitása. Az újonnan átadott, járóplatform rendszerű 
kaptárkő-tanösvény a  Szomolyai Kaptárkövek területén a bem utatást és a 
kaptárkövek védelmét egyaránt szolgálja.
Folytattuk hazai és nemzetközi pályázataink lebonyolítását, számos pályázatban 
partnerként vettünk/veszünk részt. KEHOP, LIFE/LIFE+, GINOP, Interreg, 
pályázataink sikeres menedzsmentje, a beszerzések, közbeszerzések lefolytatása, a 
tervezési és kivitelezési m unkák irányítása folyamatos megfeszített m unkát 
igényelt. Több programunk a  befejezés fázisába került, új projektjeink kivitelezési 
munkái is elindultak. 2019. év az az időszak, amikor a korábbi években pályázati 
forrásokkal létrehozott vagyont teljes egészében működtetni, fenntartani kell. 
Likviditási problémáink, fizetési nehézségeink nem adódtak, viszont az eredeti 
költségvetésünkben dologi kiadásainkra rendelkezésre álló keret, nem fedezi a 
teljes működési kiadásunkat. A kiegészítő támogatások segítenek abban, hogy az 
üzemeltetésre, működésre egyéb dologi kiadásokra megfelelő forrás álljon 
rendelkezésre. Mindemellett folyamatosan törekszünk a belső takarékosságra és 
költségoptimalizálásra.
Az év talán legnagyobb problémáját a humán-erőforrás okozta. A 16 fő 
központosított létszám elvesztése, mely akadályozta a  mai napig a pályázat által 
szabott feladat elvégzését, valamint az év végén elveszített további 3 fő (2020. 
január 1-től) központosított létszámunk is komoly nehézséget fog okozni. A 
feladatot meg kell oldani, vagy kevesebb létszámmal és többletmunkával, illetve 
vállalkozási szerződéssel külső vállalkozóval.

3.1. A belső szá m v ite li' szabályozásban , ille tve  a  belső kontrollok  
m űködtetésében végrehajto tt évközi vá ltozások  összefoglaló értékelése.

A BNP Igazgatóság „Számviteli Politika”-j á t módosította a folyamatosan változó 
jogszabályi környezet figyelembe vételével.

• A legjelentősebb Igazgatóságunk pénzügyi működését is érintő változás az 
állam háztartási törvény végrehajtási jogszabályának (Ávr.) módosításával 
következett be, mely szerint 2019. év elejétől szigorodtak a tárgyévi 
kötelezettségvállalásokra, illetve a  költségvetési maradványokra vonatkozó 
szabályok.

• Ezek a  változások érintették a  központi költségvetési szervek költségvetésének 
terhére történő kötelezettségvállalások (szerződéskötés, megrendelés) 
tervezésével, megkötésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Az Ávr. 
46. §-a (2) bekezdése alapján 2019. január 1-jétől tárgyévi kötelezettséget csak
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úgy lehet vállalni, ha  az abból származó valamennyi kifizetés a  költségvetési 
évben (tárgyévben) december 31-ig megtörténik. Ez Igazgatóságunktól is teljes 
szemléletváltást követelt meg, hiszen a változások egyik fontos és alapvető 
eleméj hogy a 2019. évről 2020. évre átvihető maradványok egy korábbinál 
nagyobb hányada minősül kötelezettségvállalással nem terhelt maradványnak, 
s ily módon azokat a jogszabályban foglaltak szerint be kell fizetni a  Központi 
Maradványelszámolási Alap (KMA) javára. Ezen változások betartása, és a 
kötelezettségvállalások szabályszerűsége a  naprakész nyilvántartást és azok 
folyamatos figyelemmel kísérését követeli meg tőlünk.

• A GriffSoft Forrás.net program alkalmazása során még mindig sok probléma 
jelentkezik. A program működése, a  lekérdezések bonyolultsága és lassúsága 
nagymértékben hozzájárul a területen jelentkező többletfeladathoz. A 
kötelezettségvállalások nyilvántartására használandó modul több nehézséget 
okoz. Az adatok visszanyerése, lekérdezése nehézkes, nem teljes körű, az 
azonnali döntést igénylő kérdésekben nem nyújt segítséget. A GriffSoft Kft. által 
üzemeltett programhoz kapcsolódó kiadásaink összege is tovább növekedett. 
Jelenleg közel 5 mFt a  kifizetett összeg, mert a  rendszerkövetési szerződésünk 
a  központosított közbeszerzésben szereplő árakkal került aktualizálásra. Az 
üzemeltető által szervezett továbbképzések magas összegű díjfizetés ellenében 
történnek. Ezáltal is többlet kiadásaink jelentkeznek.

• A feladataink elvégzését nehezíti az elavult számítástechnikai rendszer és a 
számítógépek folyamatos meghibásodása. Gpndot okoz a központi gerinc 
hálózat nem megfelelő kapacitása is. Rövidesen be kell terveznünk a központi 
server cseréjét a  tárhely bővítés miatt.

• a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek 
eszközbeszerzéseiről szóló, 1025/2014. (I. 30.) Korm. határozattal módosított 
1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. 
határozat) beszerzési tilalmat rendelt el a Kormány irányítása vagy felügyelete 
alá tartozó költségvetési szervnél a  beruházások keretében -  kivéve kisértékű 
tárgyi eszköz -  történő informatikai eszközök beszerzése, létesítése (rovatszáma 
K63), valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítésén belül 
(rovatszáma K64) a  bútorok, személygépjárművek, és telefon beszerzése 
vonatkozásában. A 2019. április 19-i módosítása óta a  Korm. határozat 2. i. 
pontja alapján a  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a 
Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DKÜ 
Zrt.) és a  kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési 
rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) meghatározott beszerzések kivételt képeznek a  Kórm. határozat 
1. pontjában meghatározott beszerzési tilalom alól. Ennek köszönhetően 
tudtunk néhány számítógépet és laptopot beszerezni, de még így is szükséges, 
hogy az informatikai eszközök egy részét bérlet fenntartásával oldjuk meg.

A MÁK 2019 évben sem büntetett a  nem határidőben történő adatszolgáltatás
miatt, köszönhető ez a  pénzügy területen dolgozó kollégák lelkiismeretes, és többlet
időráfordításának.
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Ezeket figyelembe véve nagyon nehéz felelősség teljesen tervezni, elvégezni a 
kötelező feladatainkat, illetve az irányító szerv által elvárt jelentési 
kötelezettségeinknek csak jelentős többletmunkával tudunk határidőben eleget 
tenni.

A belső kontrollrendszerről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése értelmében, a  belső ellenőrzés kialakításáról, 
megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság igazgatója gondoskodott, illetve a belső ellenőrzés működéséhez 
szükséges feltételeket biztosította.

Az igazgatóságon a belső ellenőrzési feladatokat 2019-ben a külső vállalkozási 
szerződéssel az Universal Audit Kft., ezen belül Győriné Új Mária belső ellenőr végzi. 
Tevékenységét a  BNPI igazgatójának közvetlenül alárendelve végezte.

A belső ellenőr az ellenőrzési tevékenységen kívül tanácsadói feladatokat látott 
el. Jogállását, feladatait a  2016. 05. 25 - én jóváhagyott Szervezeti és Működési 
Szabályzat, valamint a 2017. évben módosított, jóváhagyott Belső Ellenőrzési 
Kézikönyv tartalmazza. A belső ellenőr az ellenőrzéseket a kormányrendelet, 
valamint a kézikönyvben leírtak szerint hajtotta végre.
A belső ellenőrzési témák kijelölése kockázatelemzés alapján történik.
A belső ellenőr által megállapított hiányosságok pótlására, a  javaslatai, 
megállapításai alapján intézkedési tervet nem kellett készítünk, mivel a 
megállapításai nem igényelték. Ezen tűi a  napi munkavégzés során folyamatba 
épített ellenőrzéseket is alkalmazunk napi rendszerességgel az ellenőrzési 
nyomvonalak szerint.

3.2. A g a zd á lkodás és a  vagyonváltozás (azaz a z  e lő irán yza t -  te ljesítés  és 
a  mérleg, záró  á llom ányának összefüggései) a z  in tézm ényi vagyon  
állom ányváltozásának értékelése, nagy értékű  eszközök  értékesítése

Aktív pályázati tevékenységeink eredménye, hogy a  kezelésünkbe adott 
vagyonelemek nettó értéke az avulásukat is figyelembe véve folyamatosán 
gyarapszik. 2019-ben a vagyongyarapodásunk 693 335 eFt, azaz 9 ,31  %-os vagyon 
gyarapodást realizált.

2019. évben a  Dél-Heves állattartó telep fejlesztésére közel 120,- Mft-ot kapott 
az Igazgatóság. A pályázatból egy olyan gépüzempark összeállítása vált valóra, 
amely üzembiztos, megfelelő kapacitásával segíti az állatállomány fenntartását. 
Ezek közé tartozik a  homlokrakodó kanál, homlokrakodó villa, állatszállító 
pótkocsi, magasnyomású mosó, terménydaráló, bobcat stb.

Fontos feladata az Igazgatóságnak még az őshonos Furioso-North Star ló fajta 
génmegőrzése. A pályázat keretében a Batúz-tanyán található körkarám nyitott 
részének lezárására került sor, illetve a téli szállásokon található kifutó 
földcseréjére és a karámok nyitott részének felfalazására.

2019. évben az Igazgatóság a  Magyar Állam nevében több földvásárlást 
bonyolított VSZT-s keretből, melynek értéke több mint 121,- Mft. Legjelentősebb a 
kisnánai, á  hevesvezekényi, garábi és mzőnagymihályi területek vásárlása. A 
hevesvezekényi terület a  meglévő állami kezelési tervhez csatlakozó pusztai élőhely 
fokozottan védett kékvércse és szalakóta, költő és élőhelye. A Kisnánán található 
meglévő erdőtömbhöz vásároltunk erdőterületet. Vásároltunk még Barnán, 
Hollókőn, Párádon, Kerecsenden stb. is területeket.

83



A Bükk szívében sikerült megvásárolnunk egy turistaházat az 
Agrárminisztériumon keresztül a  Miniszterelnöki Kabinetirodától, 125 Mft 
értékben, így Bükkszentkereszten 2019 őszén a  Bükk-vidék Geopark információs 
és ökoturisztikai központjaként megnyitottuk a Geopark Panziót.

2019. évbén kettő ingatlant újítottunk fel pályázati forrás segítségével, a 
Felsőtárkány Nyugati-Kapu Látogató és Oktatóközpontot 9 341,- eFt, Borostyán 
Vendégház 64 914 eFt értékben. Borostyán Vendégház teljes körű átalakításon 
ment keresztül, külső homlokzatot, új tetőszerkezetet kapott, a  belső burkolatok, 
szaniterek, új bútorok szépítették meg a vendégházat, várva ezzel a  vendégeinket. 
Járm űveink felújítására 2019. évben nem volt kiadásunk. Karbantartásokkal, új 
anyagok beszerzésével szinten tartottuk a  gépjárművek állagát.

Az elmúlt évben ingatlanok tekintetében három helyen történt káresemény. A 
Batúz-tanyán, a Szalajka-völgyi információs házban és a  Millenniumi Kilátó 
pénztárának tetőszerkezetében. Mindhárom esetben szélkár és viharkár 
keletkezett. A vagyonbiztosításunk miatt a  biztosító ezekre a károkra 547 eFt-ot 
térített. •

2019. évben a gépjárművekben keletkezett károk kifizetése a  biztosító terhére 
történt, összesen 2 212 eFt összegben.
Az Igazgatóság vonatkozó szabályzatának megfelelően néhány esetben 
munkavállalói befizetéseket is eszközöltünk, amennyiben a  dolgozó m ár több 
alkalommal saját hibájából okozott kárt a  gépjárműben.

Összességében elmondható, hogy vagyon elemeink értéke folyamatosan 
növekszik, erőfeszítéseinkkel a  pályázatokból sikerűit megteremtenünk a 
gazdálkodásunkhoz szükséges valamennyi gép beszerzését, ezáltal is növelhetjük 
saját bevételeinket, megvalósíthatjuk hosszú távú céljainkat. Ezáltal az MNV Zrt.- 
vel kötött vagyongazdálkodási szerződésben vállalt kötelezettséginket is teljesítjük, 
hogy az értékcsökkenés mértéke minden esetben visszapótlásra kerül.
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Megnevezés Bruttó érték 
(eFt)

Értékcsökkenés
(eFt)

Nettó érték 
(eFt) 2019 év

Nettó érték (eFt) 
2018 év

változás
%-a

Vagyon értékű jogok 56.518 43.595 12.923 13.307 -2,89

Szellemi termékek 145.344 130.502 14.842 18.586 -20,14

•í
Földterület, telkek 2.398.425 - 2.398.424 2.254.209 6,4

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok

Épület 2.133.674 393.261 1.740.413 1.698.341 2,48

Építmény 3.308.416 601.272 2.707.145 2.651.384 2,10

Vagyonértékű jog 691 65 626 640 -2,19

Gépek, berendezések, 
felszerelések

Ügyviteli, számítástechnikai 94.642 82.062 12.580 9.068 ' 38,73

Egyéb 961.106 776.547 184.559 123.595 49,33

Járművek 748.770 639.554 109.216 162.064 -32,61

Tenyészállatok 63.548 33.566 , 29.982 28.538 5,06

Folyamatban lévő beruházások, felújítások 933.505 - 933.505 491,148 90,07

Összesen 10.844.639 2.700.424 8.144.215 7.450.880 9,31

\
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A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a  Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
között kettő vagyonkezelési szerződés került aláírásra, SZT-42096/5, és a  SZT- 
125985 azonosító számon. A vagyonkezelési szerződés aláírása után, 
megkerestük az illetékes földhivatalokat, hogy Igazgatóságunkat, mint 
vagyonkezelőt bejegyezze.

A Nemzeti Földügyi Központ és a  Bükki Nemzeti Park Igazgatóság között 
is létrejött a  VK-2019/1 számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
vagyonkezelési szerződés. A vagyonkezelési szerződés u tán  az illetékes 
földhivataloknál megtörtént Igazgatóságunk vagyonkezelői jogának bejegyzése. 
Az Okir-ban átvezetésre került a  vagyonkezelői jogunk, és a  vagyonkezelési 
szerződések is alrészlet szinten rögzítve lettek.

Igazgatóságunk 2019. évben összesen 142,3702 h a  térmértékű ingatlant 
vásárolt meg. Elővásárlási jog gyakorlásának lehetőségével egy esetben élt, a 
Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet Nógrád-Ipoly Tájegységében 0,5050 ha 
nagyságú területre vonatkozóan. Jogosulti kártalanítást a Kesznyéteni 
Tájvédelmi Körzet Dél-borsódi Tájegységében 1,3765 ha, a  Hevesi Füves 
Puszták Tájvédelmi Körzet Dél-hevesi Tájegységében 3,3477 h a területre hajtott 
végre.

A vásárolt 142,3702 hektár terület az alábbi művelési ágak szerint oszlik meg:
-  szántó: 13,3160 ha
-  legelő: 37,4279 ha
-  rét: 2,7880 ha
-  erdő: 87,6231 há
-  fásított terület 0,1956 ha
-  kivett: 1,0196 ha

Igazgatóságunk 2019. évben összesen 142,3702 h a  térmértékű ingatlant 
vásárolt meg. Elővásárlási jog gyakorlásának lehetőségével egy esetben élt, a 
Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet Nógrád-Ipoly Tájegységében 0,5 ha nagyságú 
területre vonatkozóan. Jogosulti kártalanítást a  Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet 
Dél-borsodi Tájegységében 1 ha, a  Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet Dél
hevesi Tájegységében 3 ha  területre hajtott végre.

Tárgy évben igazgatóságunknak területvásárlási célokra az alábbi 
pénzügyi források álltak rendelkezésre:

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény 1. számú melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 20. 
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 02 „Környezetvédelmi előirányzatok” alcím, 
09 „Természetvédelmi kártalanítás” alapján a  védett természeti területek 
védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény 
végrehajtására biztosított 30.000.000,-Ft;

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény 1. számú melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20 Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 02. „Környezetvédelmi célelőirányzatok” alcím, 08 „A védett 
természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei” 
jogcímcsoport előirányzaton (Áht.: 375584) a 1995. évi XCIII. törvény 
végrehajtására biztosított 133.398.580,- Ft;
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Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018, évi L. 
törvény 1. számú melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 
2 0 /0 2 /1 0 /0 0  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, „Természetvédelmi 
pályázatok támogatása” alapján a  „Natura 2000 tölgyerdők szerkezeti és 
kompozíciós biodiverzitásának növelését célzó természetvédelmi eszközök” 
projekt megvalósításhoz kapcsolódó területek vásárlására biztosított 
51.828.000,- Ft.

Az aláírt szerződésekben rögzített vételárak, melyek összértéke 
265.410.130,-Ft, tárgyi évben kifizetésre kerültek.

A vásárlások a Dél-borsodi Tájegység (5 ha), Dél-Hevesi Tájegység (48 ha), 
a Kelet-bükki Tájegység (1 ha), a Mátrai Tájegység (42 ha), a Nógrád-Ipoly 
Tájegység (29 ha), a  Nyugat-bükki Tájegység (17 ha) területén valósultak meg.

Az ingatlanügyi hatóságok a megvásárolt 142 ha teljes területére 
bejegyezték a  Magyar Állam tulajdonjogát, egyben a  kapcsolódó vagyonkezelői 
jogra vonatkozóan az Igazgatóságot 91 ha területre, a  tulajdonosi joggyakorlót 
51 h a  területre jegyezték fel nyilvántartásaikban.

A vagyongazdálkodás területén az alábbi egyéb vagyonmozgások 
történtek:

2019. évben az elavult, nullára leírt tárgyi eszközök esetében selejtezést 
hajtottunk végre. Ennek eredménye 8 261 ezer Ft, valamint az immateriális 
javaknál 37 ezer forint csökkenést jelent. Tenyészállatok kategóriából történő 
kivezetés (selejt) értékéből, valamint elhullás miatti kivezetésből 4 160 ezer Ft 
keletkezett.

Beruházások és felújítások m iatt 527 587 ezer forint, mely a  pénzforgalomból 
történő aktiválással függ össze.

3.3  A 2019 . évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, 
elidegenítés), a  befolyt bevétel és fe lh a szn á lá sa

2019. évben a beszedett vadásztársaságok többlethasználati díjai 
6. 469.778- Ft. A 2016-os NFK szerződésben foglaltak alapján az 50% -át letéti 
számlán elkülönítettük az NFK részére.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnál 2019. decemberében 21 blokk 
vonatkozásában földhaszonbérleti pályázat került kiírásra. A megpályáztatott 
területek nagysága összesen 663,042 ha, és 5069,03 AK.

2019. évben beérkező igények alapján, pályáztatás nélkül folyamatosan 
végeztük az 5 ha alatti területekre vonatkozó haszonbérleti szerződések kötését. 
13 db, 5 ha  alatti területre vonatkozó szerződés került megkötésre. Az osztatlan 
közös tulajdon megszüntetése és telekalakítás következtében 5 db szerződést 
módosítottunk.
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A 2019. évben 2 db szerződés került felmondásra díjtartozás miatt, 
(a peres eljárás folyamatban van). 6 db szerződést közös megegyezéssel 
megszüntettünk, mert a haszonbérlő családi és életkörülményeiben olyan 
tartós változás állt be, amely a haszonbérleti szerződésben vállalt 
kötelezettségei teljesítését akadályozta. Egy haszonbérlőnk halála m iatt 1 db 
szerződést az örököse nevére átkötöttük.

A 2019. évben megkötött szerződések haszonbérleti díjának kiszámítása 
esetén az NFA által ajánlott 1250 Ft/AK/év összeget érvényesítettük.

Az Igazgatóság a  régebben kötött, még élő szerződések haszonbérleti 
díjainak fajlagos mértékét 2019-ben a  Központi Statisztikai Hivatal által 
közzétett 2018. évre vonatkozó inflációs rá ta  mértékével, azaz 2,8 %-al emelte 
meg.

Művelési ág
Tárgyévi
változás

(ha)

Össz-
kiterjedés

(ha)

Saját használatban
Haszonbérbe

(hasznosításba)
adva

Ha % Ha %

Szántó 80,2 4 505,03 1 533,82 34 2971,21 66

Rét/legelő 300,96 20 384,49 5429,92 27 14 954,57 73

Kert 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Szőlő 0,00 3,04 2,06 68 0,98 32

Gyümölcsös 0,00 18,77 18,77 100 0,00 0

Nádas 0,00 117,41 117,16 100 0,25 Ö

Halastó 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Erdő/fásító tt  
terület 92,98 4 740,70 4690,11 99 50,59 1

Kivett 24,05 1 636,08 1601,09 98 34,99 2

Összesen 498,19 31 405,52 13 392,93 43 18 012,59 57

A Dél-borsodi Tájegységben lévő Batúz-tanyán, 2019-ban tovább folytattuk 
a Furioso-North Star lófajta genetikai állományának fenntartását.

Jelenleg a  fajta törzskanca állományának 20%-a, törzsmén állományának 
10%-a található a  tenyészetünkben.

A Batúz-tanyában tartott mágyar tarka szarvasmarha állományunk 40 db 
borjúval növekedett, (21 db nőivarú és 19 db hímivarú állat született) amiből 1 
db bika borjú elhullott. 2019. év elején értékesítettük 2018 évben született 
borjakat (17 db-ot), év végén pedig 2019 évben születetteket, (39 db-ot). 
Összesen 56 db borjú került értékesítésre. Az év végén a  magyartarka 
állományunk 49 db tehénből 9 db vemhes üszőből és 3 db tenyészbikából állt.

A magyar merinó ju h  állományunkban, az anyák száma 183 egyed. A jerke 
bárányok nevelésével az a  célunk, hogy az anya állomány létszámát növeljük.
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2019. évben a született jerke bárányok kisebb hányada kerültek csak 
értékesítésre, a juhászaiban a növendék jerkék felnevelése kapott nagyobb 
hangsúlyt. A 2019. évben egy kos és a  tenyésztésre nem alkalmas jerke és kos 
bárányok értékesítésre kerültek.

Batúz-tanyai állattartó telepünkön van elhelyezve az őshonos hortobágyi 
fekete rackajuh állományunk. Az állomány létszáma jelenleg 27 db anyajuh, 
aminek kb. egyharmada idős egyed. A 2 db tenyészkos továbbra is az 
Ipolytamóci telepen van elhelyezve, bem utatás céljából.

A tamaszentmiklósi magyar szürke szarvasmarha állományunk teljes 
létszáma a  2019. év végén 272 egyedből volt, a  gulya 95 százalékban fajtatiszta 
egyedekből áll. Célunk, hogy olyan fajtatiszta tenyész állományt hozzunk létre, 
amelynek utódai jó minőségi alapanyagot jelentenek majd a tenyészállat 
értékesítésben. Az elmúlt évben ennek a  m unkának az eredménye volt, hogy 13 
db bika borjút tudtunk értékesíteni tenyészállat nevelés céljából. A többi borjú 
szaporulatot hizlalás u tán  vágó állatként értékesítettünk.

A kárpáti borzderes szarvasmarha állomány 35 egyedről 44 db egyedre 
növekedett.

2019. évi bérleti díj bevételünk 218.190,- eFt volt, az előző évhez képest 
növekedett. Ebből a  vadászati jog bérbeadásából 3.235,- eFt, osztalékból 
származó 1.098.-eFt, haszonbérleti díjakból 196.569,- eFt, egyéb bérbeadásból 
17.288,- eFt érkezett be.

A vagyonhasznosításból befolyt bevételekből az épületeink állagának 
megóvását, az üzemeltetési kiadásainkat és szakmai feladatok ellátását 
finanszírozzuk, melyekre a  költségvetési támogatások és pályázati források nem 
nyújtanak fedezetet.

Igazgatóságunknál az alábbi kiadások jelentkeztek feladatonként:

Állattartásra 221 085,- eFt
Szálláshelyeink kiadásai 380,- eFt
Területkézelésre ebből:

- Erdőkezelésre 121 074,- eFt
- Szántóföldi növénytermesztés 114 932,- eFt
- Gyepgazdálkodás 8 365,- eFt

Erdei iskola működtetésére , 23 935,- eFt
Vadgazdálkodásra 4 118,- eFt
Natura 2000 területekre, 
monitorozásra 26 028,- eFt
Közhiteles nyilvántartásra 36 365,- eFt
Természetvédelmi programokra 29 763,- eFt
Bemutatóhelyeinkre 619 592,- eFt
Barlangok működtetésére 82 113,- eFt
Kiadványainkra 14 507,- eFt
Őrszolgálat működtetésére 283 588,- eFt
Földterületek vásárlására 127 459,- eFt
Védett értékek megőrzésére 664 013,- eFt
Gépjárművek üzemeltetésére 25 376,- eFt
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3.4. A gazdaság i társaságokban  váló részvéte l és indokai (a gazdaság i 
társaságokban  való részvéte l m értékének bem utatásával).

A BNP Igazgatóság gazdasági társaságban nem vesz részt.
A BNP Igazgatóság három alapítványnál alapító tag. Ezek alapításához adott 
összegek együttes értéke 151 eFt. Ezek a következők:

Alapítvány Alapítás éve Összeg
Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány 1991 100 eFt
Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány 1990 1 eFt
Füzérért Alapítvány 1992 50 eFt

Az alapítványok természetvédelmi és környezetvédelmi feladatokat látnak el. 
Az elmúlt időszakban az alapításon kívül m ás összeg nem került kifizetésre.
Az elkövetkezendő időszakban is meg kívánjuk tartani tagságunkat a  vállalt 
tevékenységük fontosságára való tekintettel.
Osztalék kifizetésére nem került sor a működés során.

3.5. A lakásép ítés m unkálta tó i tám ogatásra  fo rd íto tt k iadások  
alaku lása , a  kölcsönben ré szes íte ttek  szám a

A BNP Igazgatóság az előző években -  elkülönített számlán -  lakásépítési alapot 
hozott létre. Az alap célja a  munkavállalók lakásépítési és felújítási 
tevékenységének támogatása. 2012-ben célul tüztük ki, hogy segítséget 
nyújtunk dolgozóinknak az ingatlanhoz felvett hiteleik visszafizetéséhez, vagy 
annak kiváltását támogattuk.

2016-ban a K&H Bank feltételnek szabta a  kölcsönt igénybe vevő dolgozóink 
felé, hogy a bankjuknál kell a folyószámlájukat is vezetni. Ez kedvezőtlen a 
dolgozóinkra nézve, ezért új bank szolgáltatót kerestünk a munkáltatói kölcsön 
folyósítására, kezelésére. így az MKB-on keresztül történik az újabb kölcsön 
igények folyósítása. A K&H Banknál lévő dolgozói kölcsönök visszafizetése
2018. év végével lezárult. A szerződés és a bankszámla 2019. évben került 
megszüntetésre.

A Közszolgálati Szabályzat értelmében a hitelezés kapcsán felmerülő kezelési 
költséget a BNP Igazgatóság átvállalja, továbbá nem él az ingatlanra történő 
jelzálog bejegyzés lehetőségével

2019. évben 2 dolgozótól érkezett igény, valamint egy 2018-ban igényelt 
kölcsön kifizetése húzódott át erre az évre. A 2018. évi maradvány terhére 1 000 
eFt, a  2019. évi keret terhére pedig 4 486 eFt kifizetés történt. Az előző években 
adott kölcsönök törlesztése, ami 1 801 eFt volt nem fedezte az új igények 
összegét. így 3 000 eFt saját forrással kellett kiegészíteni a  lakásépítési számla 
egyenlegét. Minden dolgozónk határidőre törlesztette a tartozását, nincs 
áthúzódó lejárt-követelés.
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2019. december 31-i kölcsön állomány összege 6 895 eFt. Ebből a  következő 
évben esedékes törlesztő részlet 2 132 eFt.

Melléklet: „B” jelű tábla.

3.6. A hum ánszolgálta tások e llá tá sá ra  b iz to s íto tt norm atív á llam i 
hozzájáru lások fe lh a szn á lá sa
a feladatmutatók tervezett és tényleges nagyságának tételesen bem utatása

Igazgatóságunknál 2019. évben nem volt a  humánszolgáltatások ellátására
biztosított normatív állami hozzájárulás.

3.7. A le té ti szám lák  nyitó  és záró  állom ánya, valam in t a z  évközi 
forgalom  ta rta lm i értékelése

Igazgatóságunknak nincs letéti számlája.

3.8. A k in cstári fin an szírozás, a z  e lő irán yza t -g a zd á lk o d á s i rendszer, 
a  k in cstári in form ációszo lgá lta tá s ta p a sz ta la ta i

A kincstári finanszírozási rendszer keretében jónak értékeljük a nettó 
finanszírozás bevezetését. így nem történhet meg, hogy az Igazgatóságunknál 
adóhátralék keletkezik, valamint a bérekhez kapcsolódó adók és járulékok 
utalásáról sem kell gondoskodni.

Az előirányzát-gazdálkodási rendszer bevezetésével országos szinten is nyomon 
követhető a  költségvetési források kiáram lása jogcímenként. Nem fordulhat elő 
(helyes kódrendszer alkalmazása mellett) fedezet nélküli kifizetés.

Nem kell egyedi kötelezettségvállalásokat bejelenteni, de az egyéb irányú 
adatszolgáltatási kötelezettségek m iatt az adminisztrációs terhek nem 
csökkentek.

A KÉR rendszer bevezetése lassította a számlák beáramlását, emiatt fizetési ’ 
határidőben történő utalásokról sem tudtunk minden esetben gondoskodni. 
Egyre több partnerünk tér át az elektronikus számla kibocsátásra, ami 
gördülékenyebbé teszi a  kifizetéseket.

A GIRO rendszer alkalmazásával naprakész információkhoz ju thatunk, illetve 
napi szinten teljesíthetjük fizetéseinket.

A kincstári információszolgáltatás használata zökkenőmentesen alkalmazható. 
Ezért az új adatszolgáltatások alkalmazásával a MÁK és az irányító szerv, 
jelentős információ birtokába kerülhet az elérhető adathalmazok használatával. 
Nem minden esetben tapasztaljuk, hogy a  rendelkezésre álló adatokat az 
irányító szerv használja. Több esetben történt adatszolgáltatás bekérés áz 
intézményektől, olyan információk vonatkozásában is, amik a  központi bázisból
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lekérhetők lettek volna (KÉSZ egyenlegek, előirányzatok alakulása, személyi 
állomány, stb.)

A KGR-K11 rendszernél is sok esetben hajtanak végre szoftverfrissítést, emiatt 
leállásra kényszerítenek. Mindezek következménye, hogy sokszor csak 
túlmunkával teljesíthetők az adatszolgáltatási kötelezettségek, valamint kiesés 
miatt egyszerre dolgoznak a  rendszerben a  határidők előtt, így az országos 
leterheltség miatt lassú, nehézkes az elektronikus adatszolgáltatás.

Egyre több a havi rendszerességgel jelentkező adatszolgáltatás, mely újabb 
feladatokat indukál. Rendszeres szolgáltatás a devizaprognózis, várható kiadás 
-  bevétel, az AT-01 a  tartozásállományról, a kéretszámláról szóló, valamint a 
központosított bevételekről, személyi állományról, álláshelyekről szóló 
adatszolgáltatás.

3.9. A k incstári körön kívül lebonyolított pénzforgalom  és ügyletek  
alaku lása
(pL: devizaszámla, lakásalap számla)

Igazgatóságunknak több kincstári körön (KÉSZ) kívüli lebonyolítási számlája is 
van,. -;

Munkáltatói kedvezményes lakástámogatási kölcsön lebonyolítási számla:
- A K&H Kereskedelmi Banknál 2019.évben megszűnt minden dolgozónk 

kölcsönszerződése és a  205 231 Ft záró egyenleget beutaltuk a 
keretszámlánkra majd ezt az összeget tovább ütaltuk  a másik lakásépítési 
számlánkra.

- Az MKB Banknál is megnyitásra került a munkáltatói kölcsön kezelésére, 
folyósítására bankszámla. Itt történik a  2016-tól folyósított kölcsönök 
elszámolása, vezetése, nyilvántartása. A. kölcsön elszámolása napi 
rendszerességgel történik. A számla nyitó értéke 817 809 Ft, záró értéke: 
196 922 Ft. Év közben a  KÉSZ számlánkról átu taltuk a  205 231 Ft-ot a 
megszűnt számla egyenlegét, majd 2 795 064 Ft-ot, hogy a kölcsönök 
fedezete rendelkezésre álljon. 2019. évben 1 801 400 Ft kölcsön 
visszafizetés történt. Kölcsön folyósítás 5 486 000 Ft és kezelési költség 
kifizetés 141 813 Ft értékben került elszámolásra, mint folyószámla 
csökkentő tétel.

A Magyar Államkincstár Budapesti Központjában kerülnek vezetésre EUR 
pénznemű devizaszámláink, pályázati forrásonként elkülönítve. Év végi 
átértékelés történt 4 781 917 Ft összegben, árfolyamnyereség.

Az alábbi devizaszámlák egyenlegei voltak 2019. december 31-én:

• Bükki Nemzeti Park Igazgatóság általános EUR elszámolási számlája:
- nyitó értéke: 43.595,70 EUR, 321,51 árfolyamon számolva 14.016.453 
Ft.
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- Interreg pályázat keretén belül 1.830,04 EUR (601.516 Ft) jóváírás 
érkezett
- 2019-ben az interreg pályázathoz kapcsolódó külföldi szállítói számlák 
kerültek kifizetésre 42.090,37 EUR (13.543.652 Ft) értékben. A KÉSZ 
számlánkra 219,77 EUR (70.658 FT ) beutalása történt meg, valamint 
14,83 EUR kezelési költség (4.772 Ft)
- Év végén az árfolyam különbözet elszámolásával a  záró egyenleg: 
3.100,77 EUR azaz 1.024.867 Ft.

• A „Tölgyes LIFE” pályázathoz kapcsolódó EUR célelszámolási számla:
- nyitó értéke: 469.428,60 EUR (150.925.988 Ft)
- szállítói számla kifizetés nem történt és további jóváírás sem érkezett
- Év végén az árfolyam különbözet elszámolásával a  469.428,60 EUR 

értéke 155.155.541 Ft.

• Az „ECO KARST” pályázathoz kapcsolódó EUR célelszámolási számla:
- nyitó egyenlege 36.752.13 EUR (11.816.177 Ft)
- 2019 évben kifizetési kérelemre 44.805,83 EUR (14.408.569 Ft) 

jóváírás érkezett
- szállítói számlák kifizetése 2.188,3 EUR, a  KÉSZ számlára beutalás 

47.725,71 EUR, a  bankköltség 23.88 EUR, mindösszesen 16.049.599 
Ft

- Év végén az árfolyam különbözet elszámolásával a záró egyenleg: 
31.620,07 EUR, azaz 10.041.066 Ft.

• A Pannon Life pályázat EUR célelszámolási számlát 2019. évben nyitottuk
- 66.150 EUR jóváírás érkezett (21.603.257 F t )
- kifizetés nem történt
- Év végén az árfolyam különbözet elszámolásával a  záró egyenleg: 

66.150 EUR, azaz 21.863.898 Ft.

• A Túzok Life projekt EUR célelszámolási számla
- nyitó értéke: 27.798,65 EUR, árfolyamon számolva 8.937.544 Ft.
- 2019-ben a  bankszámlán forgalom nem történt.
- Év végén az árfolyam különbözet elszámolásával a  záró egyenleg: 
27.798,65 EUR, azaz 9.188.010 Ft.

3.10. Az in tézm ény vá lla lkozási tevékenységének bem utatása
(jellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési 
kötelezettsége; az eredmény felhasználási céljai, az alaptevékenység 
finanszírozására való fordítás nagysága)

Igazgatóságunk nem folytat vállalkozási tevékenységet.

3.11 . Annak bem utatása, hogy hogyan a la k u lt a  költségvetésből a z  
elm últ 3 évben k iszerveze tt tevékenységek, szervezetek  helyzete

Igazgatóságunknál az elmúlt években nem volt kiszervezett tevékenység, 
illetve szervezet. 2018. évben megszűnt a közfoglalkoztatás, mely komoly 
problémát okozott egyes feladat ellátás tekintetében. Akkor, gyors
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döntéshozatallal kellett megoldást találnunk, így vállalkozói szerződéssel 
voltunk kénytelenek természetvédelmi területkezelési központjaink (állattartó 
telepek), látogatóközpontjaink (területek karbantartása) üzemeltetését, 
valamint a takarítási feladatok ellátását megoldani. Ezeket a vállalkozói 
szerződéseket 2019. évben is fenn kellett ta rtanunk  az állatállomány 
ellátásának biztosítása valamint látogatóközpontjaink, szálláshelyeink, 
irodáink üzemeltetése céljából.

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2019. évi költségvetési előirányzataival és létszámával 
összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges 
beszámoló figyelembevételével:

> Jóváhagyom—
> Nem hagyom jóvá, ezért célellenőrzés lefolytatását kezdeményezem.

Dátum: -)Jr\



BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG A jelű tábla

Az intézmény részére 2019-ben átcsoportosított pótelőirányzatok* felhasználásának, elszámolásának tételes bemutatása

Átadó fejezet száma, megnevezése (pl. XII. AM fejezet XXIII. MTA 
fejezet, sfe.)

ilialáaos tartalék. Agrárkutatás támogatása. Természetvédelmi káraiaimas. 
stb.) A felhasználás célja

Előirányzat-módosítás 
összegé (ezer Ft) -

Elszámolás , 
latárideje

Elszámolt összeg 'h 
(ezer Ft) • j

XII. AM fejezet 20/02/40 A Bükki csillagda megvalósítása Bükki Csillagda megvalósítása 426 000 2020.01.30

XII. AM fejezet Feladatváltozás , '' Rejteki természetvédelmi tábor 650 2019.09.30 650

XII. AM fejezet 20/02/08 A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása Ingatlan beszerzés 133399 2020.01.30

XII. AM fejezet 20/02/09 Természetvédelmi kártalanítás
természetvédelmi állapotfelmérés, . 
kármegeződés és kezelés 92 705 2020.01.30

XII. AM fejezet 20/02/10 Természetvédelmi pályázatok támogatása

A pannon gyepek és kapcsolódó 
élőhelyek hosszú távú megőrzése 
LIFE IP pályázat megvalósítása 7 200 2020.01,30

XII. AM fejezet 2020/03/19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása

A Furioso-North Star lófájta 
génmegőrzésével kapcsolatos 
fejlesztések 30 000 2020.01.30

XII. AM fejezet 2020/03/19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása

Kárpáti borzdetes szarvasmarha 
mintaprogrammal kapcsolatos 
feladatok 50 000 2020.01.30

XII. AM fejezet 20/02/10 Természetvédelmi pályázatok támogatása >

Kék vércse megőrzése a Kárpát
medencében - fenntartási 
kötelezettségek 46 306 2020.01.30

XII. AM fejezet 20/02/10 Természetvédelmi pályázatok támogatása
A kerecsensólyom védelme - 
fenntartási kötelezettségek 1650 2020.01.30

XII. AM fejezet 20/02/10 Természetvédelmi pályázatok támogatása
Parlagisas védelem Magyarországon - 
fenntartási kötelezettségek 1 000 2020.01.30

XII. AM fejezet 20/02/10 Természetvédelmi pályázatok támogatása
Kék vércse megőrzése a Kárpát
medencében 57 106 2020.01.30

XII. AM fejezet 20/01/17 Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások
3557 Bükkszentkereszt, Oz utca 9. sz. 
ingatlan megvásárlása 125 000 2020.02.29

Összesen: 971 016

* Kiadási és költségvetési támogatási előirányzat-emeléssel kapott 
összegek (kivéve a Kormány döntése alapján kapott támogatásokat).

Eger, 2020. április 8.



BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

B jelű  tábla
Lakásépítés, lakásvásárlás tám ogatása

ezer forintban
Lakásépítési, lakásvásárlási számla 2019. évi nyitó (előző évi záró) egyenlege 1 023
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése 3 000
Saját költségvetésbe visszapótlás miatt a keret csökkentése 0

2019. évi kifizetések 3 fő részére összesen: 5 486
Visszatörlesztések, kamatok összesen 1 801
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások 141
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege 197

Kölcsönök állománya 2019. XII. 31-én__________________________________________ |___________6 895

Veres-Kun Ágnes

pénzügyi és számviteli 
osztályvezető

Eger, 2020. április 5.

* B  * 1
2 .



BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG C je lű  tábla

Átvett pénzeszközök 
2019. évben

Átadó intézmény, szervezet, fejezeti 
kezelésű előirányzat megnevezése

Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése Összege

B1 Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)
1. Agrárminisztérium Parlagi sas védelme pály.fenntartási köt 2 000
2. Agrárminisztérium Kerecsensólyom védelme pály.fennt.köt 3 600
3. Agrárminisztérium Kékvércse pály .fennt.köt.tám. 105 001
4. Agrárminisztérium Felsőt.energetikai felújítás,korszerűsítés 9 330
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, 
elkülönített állami pénzalaptól)
1. Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivat ASP diagnosztikai kilövés utáni kártalar 76
2. NAV Üzemanyagok jövedéki adója bev. 2018.évi jövedéki adó visszaigénylés 5 275
3. Magyar Államkincstár MVH Agrártámogatások 137 083
4. Miniszterelnökség Interreg lebony.szla. Living Heritage pály .tám. 7 840
5. Magyar Államkincstár MVH Ártalmatlanítás támogatása 477
6. Innovációs és Technológiai Minisztérium Hulladékgazdálk.feladatokra 6 000
Összesen: 276 682
B2 Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től) 0
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, 

elkülönített állami pénzalaptól)
1. Miniszterelnökség Interreg lebony.szla. Living Heritage pály.felh.tám. 5 704
Összesen: 5 704
B6 Működési célú átvett pénzeszköz
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től) 0
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, 

elkülönített állami pénzalaptól)
1. Egy a Természettel Nonprofit Kft. Vadászati világkiállításra 50 000
2. WWF Világ Természetvédelmi Alap Erdős Life program 3 555
3. Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület Szalakóta Life pályázat

25 224

4. Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület Kékvércs Life program

42 557

5. Apollo Tyres (Hungary) Kft. Kékes tanösvény támogatása 71
6. Slovenian Forest Service Interreg Eco Karst pályázat 16 174
Összesen: 137 581
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től) 0
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, 

elkülönített állami pénzalaptól)
1. Országos Magyar Vadászkamara Vadgazd. és term.véd.célú csapdázás 1 000
2. Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület Szalakóta Life pályázat

25 778

3. Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület Kékvércse Life program

1 290

Összesen: 28 068
Átvett pénzeszközök összesen: 448 035

Eger, 2020. április 5. Veres-Kun Ágnes

J í

pénzügyi és számviteli 
osztályvezető



BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGA TÓSAG D jelű  tábla

A  2019. év b en  m eg v a ló s íto tt  b e ru h á z á so k

ezer forintban
B e ru h á z á s  m egnevezése A b e ru h á z á s ra  fo rd í to t t  összeg  fo r r á s a  (p l. 

in té z m é n y i elem i kö ltség v e tés , p á ly á z a t  
m egnevezése

B e ru h á zá s  Összege

K árpáti .borzderes alól dal elkészítése AM  term észetvéd-i pály. tám . 
.(B orzderes),in tézm ényi elem i költségvetés

635

Bükki C sillagda inform ációs ren d szer tervezése 1403/2018.(V III.31.) K orm .hat.fejezeti tám ., 
in tézm ényi e lem i költségvetés

1 778

H ulladék  - foglalkoztató  füzet felhasználó i jo g a ITM -től hulladékgzdálkodással összefüggő 
szem léletform álási program , in tézm ényi elem i ktg .vet

50

In terak tív  tanösvény k ialak ítsa AM  term észetvéd-i pály. tám . társfin .(szalakó ta) 2 159
Ipoly tam óc jegyértékesitő  rendszer licence in tézm ényi elem i költségvetés 1 620

D E L L E M C  Server ésW indow s S erver licenc, v írusirtó ,w indow s licencek in tézm ényi elem i költségvetés 2 836
C sillagda  - film 1403/2018.(V III.31.) Korm  .hat. fej ezeti tám ., 

in tézm ényi elem i költségvetés
235

Forgatókönyv írás, m űterm i felvét.készítése K EH O P pályázati forrás K isvízi é lő h e ly ek ,fo n áso k 1 000
S zoftveres (adattáro lásra , e lem zésre  alkalm as) környezet létrehozása Life pályázati forrás szalakóta  védelm e 3 000

F atelep ítés, fásítás L ife pályázati forrás szalakó ta  védelm e, AM 
term észetvéd-i pály. tám . társfin.

36 143

Föld  vásárlások Tölgyes L ife pályázat AM  tennésze tvéd-i pály. tám. 
társfin.

7 892

Föld  vásárlás AM  védettségi szint helyreállítása  prg. 121 915
T elekom  üdülő fö ld terü le te  B ükkszentkereszt, 1237/4 h in tézm ényi elem i költségvetés 6 000

F öldvásárlás Ipolyvece 378 hrsz. in tézm ényi elem i költségvetés 150
R égészeti feltárás AM  kékvércse pály .fennt.köt.tám .,in tézm ényi elemi 

költségvetés
18 195

B atúz tan y a  lóm osó  kialak ítása AM  tennésze tvéd-i pály. tám . (F urioso),in tézm ényi 
elem i költségvetés

311

Baglyaskö v izes b lokk k ialak ítása L iv ing  H eritage In te n e g  pályázati forrás 22 163
M átrafiiredi Látogatóközpont KEHO P pá ly .forrás K apu a M átra  k incseihez, 

intézm ényi elem i költségvetés
207 582

Telekom  üdülő B ükkszentkereszt, 1237/4 h in tézm ényi elem i költségvetés 117 600
Batúz tanya-3 épü let fű tési rendszer k orszerűsítése in tézm ényi elem i költségvetés 5 109

B orzderes sz .m arháknak  félhajas téli szállása AM  term észetvéd-i pály. tám. 
.(B orzderes),in tézm ényi elem i költségvetés

2 623

C satlakozási díj csillagda 1403/2018.(V III.31.) Korm . hat. fej ezeti tám ., 
in tézm ényi elem i költségvetés

2 7 1 8

E xtra  erősíte tt vadháló AM  kékvércse  pály .fennt.kö t.tám ..in tézm ényi elem i 
költségvetés

885

Barlangok, tárók  m egerősítése , lezárása , v íznyelő  ép ítés, já ró fe lü le t kiép ítés K EH O P pályázati forrás C eppkövek és denevérek , 
intézm ényi elem i költségvetés

24 131

K örnyezettudatos hull.tanösvény kiala ítása ITM -től hulladékgzdálkodással összefüggő 
szem léletform álási program , in tézm ényi elem i ktg.vet.

1 417

E sőház készítés, telep ítés K EH O P pályázati forrás Évm illiók  dokum entum ai 4 572
B atúz tan y a  téli szállás  építési m űnk., körkarám  építés AM  tennésze tvéd-i pály. tám . (F urioso),in tézm ényi 

elem i költségvetés
17 801

E sőház k észítés, telepítés K E H O P pályázati forrás Földvárak 9 144
S zom olya tanösvény k iv ite lezése K EH O P pályázati forrás Fülkés sziklák, kaptárkövek 27 329

E sőház készítés, telepítés K EHO P pályázati forrás K isvizi é lőhelyek ,források 1 524
S zalakó ta  tanösvény bővítése L ife pályázati forrás szalakó ta  védelm e 4 150

V adháló  k erítéshez, optikai szalag T ölgyes Life pályázat AM  tennésze tvéd-i pály. tám . 
társfin.

18 438

V advédelm i kerítés, m adárröpde, denevér szálláshely  k ialak ítása AM term észetvédelm i kárta lan ítás 5 345
B atúz-tanya aszfaltos ú t készítés in tézm ényi elem i költségvetés 3 998

Szent István-barlang  belép tető  és jegy értékesítő  rendszer in tézm ényi elem i költségvetés 6 721
V advédelm i kerítés ép ítése intézm ényi elem i költségvetés 1 522

S zám ítógép  beszerzés 1403/2018.(V III.31.) K orm .hat.fejezeti tám ., 
in tézm ényi elem i költségvetés

445

Inform atikai eszközök  beszerzése AM  kékvércse  pály .fennt.köt.tám ..in tézm ényi elem i 
költségvetés

6 501

K ülső  w incheste r beszerzése Eco K arst Interreg pályázati fon'ás 57
Szám ítógépek, inform atikai eszközök intézm ényi elem i költségvetés 7 021

Ipoly tam óc jeg y é rték esitő  beléptetőrend in tézm ényi elem i költségvetés 7 322
Borostyán  Panzió  berendezési tárgyai Téry Ödön program , in tézm ényi elem i költségvetés 6 071

Batúz-tanya itatóvályú , m obilI karám  egyéb eszköz, szerszám A M  tennésze tvéd-i pály. tám. 
.(B orzderes),in tézm ényi elem i költségvetés

4 798

C sillagda - V R  a ttrakc iós  esziözök beszerzése 1403/2018.(V III.31.) K onn .hat.fe jezeti tám ., 
in tézm ényi elem i költségvetés

28 627

H őkam era, hom lokrakodó, m ászófelszerelés, rönkhasitó ,term énydaráló A M  kékvércse pá ly .fennt.köt.tám ..in tézm ényi elem i 
költségvetés

28  283

F első tárkányi berendezés AM  energetikai pály.tám .,in tézm ényi elemi 
költségvetés

380



B e ru h á zá s  m egnevezése A b e ru h á z á s ra  fo rd í to t t  ö sszeg  fo r r á s a  (p l. 
in té z m é n y i e lem i k ö ltség v e té s , p á ly á z a t  

m egnevezése

B e ru h á zá s  összege

B atúz-tanya lovas szerszám ok beszerzése AM term észetvéd-i pály. tám . (F urioso ),in tézm ény i 
elem i költségvetés

905

H ulladékgyűjtő  edények, kom posztáló , in fo rm ációs táb lák ITM -től hűl ladékgzdál kodással összefüggő 
szem léletform álási program , in tézm ényi e lem i ktg .vet

4 363

T raktor,pótkocsi,fűkasza, szárzúzó Living H eritage Interreg pályázati forrás 5 553
M átrafiiredi kiállítás, insta lláció , bú tor K EH O P pály .forrás K apu a M átra  k incseihez, 

intézm ényi e lem i költségvetés
63 837

Táblatartó  szerkezet KEHO P pályázati forrás Ő rszo lgálat fejlesztése 495
T áb latartó  szerkezet, tartókonzol KEHO P pályázati fo rrás C eppkövek és denevérek, 

in tézm ényi elem i költségvetés
2 553

Táblatartó  szerkezet KEHO P pályázati forrás Évm illiók  dokum entum ai 2 476
T áblatartó , erdei bú to r KEHO P pályázati fo rrás Földvárak 6  972
Tábi a tartó , erdei bútor KEHO P pályázati forrás Fülkés szik lák , kaptárkövek 4 204

T áb latartó  szerkezet K EHO P pályázati forrás K isvízi é lőhelyek ,források 4 953
M akita  D D F-484Z  akkus fóró csavarhúzó és K EH O P pályázati forrás Ő shonos fafajok , intézm ényi 

elem i költségvetés
264

Fúró, véső , satu Life pályázati forrás szalakóta  védelm e, AM 
term észetvéd-i pály. tám . társfín .

133

M érőszalag Tölgyes Life pályázati forrás 16
K eresőlám pa Túzok L ife pályázati forrás 24

C sapda, nyakörv' AM  term észetvéd-i pály. tám . (M edve) 1 808
Villany pásztor, csapda, kam era, nyakörv , aggregátor, m ikroszkóp AM  term észetvédelm i kárta lan ítás 13 367

hattyúnyak, do lm ányos v arjú ,-és patkánycsapdák O M V  V adgazdá ik .te rm . v éd .csapdázás 
pály .forr.,in tézm ényi e lem i költségvetés

2  227

H űtőkam ra, kam erarendszer, szerszám ok, belép tető rendszer, bútor, insta lláció intézm ényi elem i költségvetés 38 575
E m lékm ű szobor k észítése Living H eritage In terreg  pályázati forrás 3 550

C sillagda - m eteo rit beszerzés 1403/2018.(V III.31 .) K orm .hat.fejezeti tám ., 
intézm ényi elem i költségvetés

43 383

Ford Ranger, M ercedes tgk., P ronar á lla tszállító , B obcat rakodó AM  kékvércse pály .fenn t.kö t.tám .,in tézm ény i elem i 
költségvetés

22 831

Ford Transit, F ord  R anger gk. KEHO P pályázati forrás K isvízi é lőhelyek ,források 22 184
Á ruszállító , terep járó  (p ick -up) ű , Ford R anger Tölgyes Life p á lyáza t AM  term észetvéd-i pály . tám . 

társfín.
21 434

T oyo ta  gk. bszerzés Túzok Life pályázat A M  ten n észe tv éd -i pály. tám. 
társfín .

10 160

F ord  R anger terep járó L ife Pannon IP pály .forrás, AM  term észetvéd-i pály. 
tám . társfín .

10 807

növendékkosok, ló vásárlás in tézm ényi elem i költségvetés 1440
E lő irá n y z a t  te ljes íté se  összesen: 1 066 710

Ic.'L.'C. ̂  c V
Eger, 2020. április 5. fi ’>  '  ••» V eres-K un Ágnes

/ v  V *  „ V  \  pénzügyi és szám vitt
^ V 9 f % 0  osztályvezető



BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG E jelű tábla

F elú jítások  e lő irán y za tán ak  felhasználása 2019. évben

Létesítm ény, eszköz megnevezése A  fe lú jítá s ra  fo rd íto tt összeg fo rrá sa  (pl. 
in tézm ényi elemi költségvetés, pályázat 

megnevezése

F elú jítás összege

Borostyán Vendégház felújítása Téry Ödön program, itézményi elemi költségvetés 64 914
Felsőtárkány Erdei Iskola energetikai felújítás AM-től energetikai pály., itézményi elemi költségvetés 9 341

E lő irán y za t teljesítése összesen: 74 255

Eger, 2020. április 5.
' * T Í

o» J& L  ✓
Veres-Kun Ágnes

pénzügyi és számviteli 
osztályvezető

JS.Q9f



BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
F je lű  tábla

Tájékoztató az elnyert nemzetközi/európai uniós pályázatok alapján felhasznált pénzösszegekről

adatok ezer forintban

Nemzetközi/EU-s pályázati forrás 
megnevezése 

Projekt m egnevezése/célja

Megvalósítás
kezdete,

befejezése

Támogatás
összeg

195316

ebből
önrész

Pénzügyi teljesítés Következő évek ütemezése

Megjegyzés2019. előtt 2019. évben 2020. évben biztosítandó 2020. utáni években biztosítandó

Nemz. tám. Önrész Összesen Nemz. tám. Önrész Összesen Nemz. tám.. Önrész Összesen Nemz.tám.. Önrész Összesen
„A  szalakóta védelme a Kárpát

medencében“ LIFE 13 
N AT/HU/000081

2014.09.01.-
2020.09.30.

142 073 104 600 99 323 203 923 75 663 26 750 102 413 15 053 16 000 31 053 0 0 0

A területi jelenlét és természetvédelmi 
őrzés hatékonyságának javítása a 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

természetvédelmi őrszolgálatának 
komplex fejlesztésével KEHOP-4.2.0- 

15-2016-00005

2016.09.01.-
2020.10.26.

190 000 0 124 484 0 124 484 5 582 0 5 582 59 934 0 59 934 0 0 0

Cseppkövek és denevérek - Barlangok 
megőrzése a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság működési területén 
KEHOP-4.1.0-15-2016-00017

2016.09.01.-
2020.10.26.

380 000 0 346 211 0 346 211 25 683 0 25 683 8 106 0 8 106 0 0 0

A hosszú távú természetvédelmi 
területkezelés infrastrukturális 

feltételeinek m egteremtése a Dél
hevesi Tájegységben K EH O P-4.1.0-15 

2016-00029

2016.09.01. - 
2021.06.30.

900 000 0 72 421 0 72 421 11 948 0 11 948 815 631 0 815 631 0 0 0

A projekt forráshiányos. 
2019-ben a ráemelési 
kérelmünk elbírálása 

folyamatban volt

Évmilliók dokumentumai - Földtani 
alapszelvények és feltárások 

rehabilitációja a  Bükk hegységben 
KEHO P-4.1.0-15-2016-00022

2016.09.01.-
2020.06.15.

180 000 0 136 757 0 136 757 41 881 0 41 881 1 362 0 1 362 0 0 0

Földvárak és kunhalmok, tájképi és 
kulturális értékeink -  Földvárak és 
kunhalmok természet és tájvédelmi 

rehabilitációja a BNPI területén 
KEHOP-4.1.0-15-2016-00030

2016.09.01.-
2020.10.26.

180 000 0 87 595 0 87 595 79 044 0 79 044 13 361 0 13 361 0 0 0

Fülkés sziklák, kaptárkövek -  A Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság m űködési 

területén lévő kaptárkövek megőrzése, 
bemutatása K EH O P-4.1.0-15-2016- 

00031

2016.09.01.-
2020.10.26.

180 000 0 131 543 0 131 543 35 393 35 393 13 064 0 13 064 0 0 0

Kapu a Mátra kincseihez -  Látogató-, 
oktatási- és kezelőközpont kialakítása 
Mátrafüreden K E H O P-4.1.0-15-2016- 

00032

2016.09.01.-
2020,10.26.

332 669 0 43 298 0 43 298 248 568 0 248 568 40  803 0 40 803 0 0 0

Kisvízi élőhelyek -  Források, 
forráslapok és a kapcsolódó élőhelyek 

védelme a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság működési területén 
KEHOP-4.2.0-15-2016-00005

20 1 6 .1 2 .0 1 -
2020.12.31.

300 000 0 20 031 0 20 031 39 098 0 39 098 240 871 240 871 0 0 0



Nemzetközi/EU-s pályázati forrás 
megnevezése 

Projekt megnevezése/célja

Megvalósítás
kezdete,

befejezése

Támogatás
összeg

111 740

ebből
önrész

Pénzügyi teljesítés Következő évek ütemezése

Megjegyzés2019. előtt 2019. évben 2020. évben biztosítandó 2020. utáni években biztosítandó

Nemz.tám. Önrész Összesen Nemz.tám. Önrész Összesen Nemz.tám.. Önrész Összesen Nemz.tám.. Önrész Összesen
“A túzok határon átnyúló védelme 

Közép-Európában” LIFE15 
NAT/AT/000834

2016.07.25. - 
2023.12.31.

40 667 14 984 10712 25 696 0 9 185 9 185 6 670 5 040 11 710 49 419 15 730 65 149

LIVING HERTTAGE - Határon és 
korokon átívelő kulturális örökség 

bemutatása a  történelmi Nógrád 
területén INTERREG 
SKHU/1601/1.1/267

2017.09.01 - 
2020.06.30.

88 556 0 29 0 192 7 125 0 47 504 6 129 0 40 859 0 0 0

GINOP 7.1.5-16-2016-00005A Bükk 
Keleti Kapuja” -  A Szeleta Park 

Látogatóközpont kialakítása

2017.05.01.-
2021.07.30

1 399 755 0 76 368 0 76 368 0 0 0 1 323 387 0 1 323 387 0 0 0

A projekt forráshiányos.
A ráemelési kérelmünk 

jelenleg még elbírálása alatt 
áll. Kérelmünk kedvező 
elbírálásáig a projektben 

tervezett projektelemeket nem 
tudjuk megvalósítani.

„ECO KARST -  Ecosystem  Services of 
karst areas -  driving force o f  local 

sustainable developm ent” INTERREG 
DTP1-1-159-2.2

2017.01.01.-
2019.06.30.

41 290 0 3 369 0 22 458 2 213 0 14 753 0 0 0 0 0 0

Őshonos fafajok a  hazai erdőkbe -  
Tájidegen erdőállom ányok és fásítások 

átalakításának megkezdése, erdők 
természetvédelmi kezelése a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság területén 

KE H O P-4.1.0-15-2016-00062

2016.12.01.-
2023.06.30

350 000 0 21 189 0 21 189 8 530 0 8 530 160 140 0 160 140 160 141 0 160 141

A Natura 2000 tölgy erdők szerkezeti 
és kompozíciós biodiverzitásának 
növelését célzó természetvédelmi 
eszközök LIFE16NAT/IT/000245

2017.07.01.-
2026.12.31.

729 992 255 093 2 629 31 156 33 785 9 357 60 537 69 894 111 133 25 000 136 133 606 873 138 400 745 273

Pannon gyepek és kapcsolódó 
élőhelyek hosszútávú megőrzése az 

Országos N atura 2000 Priorizált 
Intézkedési Terv stratégiai 

intézkedéseinek megvalósításával 
LIFE 17 IPE/HU/000018, 

LIFE-IP GRASSLAND-HU 2019.01.01 - 
2026.12.31.

268 142 0 0 0 0 7 200 0 13 132 33 064 0 47 091 66 993 0 207 919

Veres-Kun Ágnes ^y
pénzügyi és számviteli osztályvezető

Eger, 2020. április 15.
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Költségvetési szerv tulajdonosi joggyakorlása alatt álló többségi közvetlen és közvetett állami tulajdonú gazdasági társaságok, az általa létrehozott egyéb szervezetek* 

I. Gazdasági társaságok

Költségvetési szerv megnevezése:  BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG___________________
G je lű  tábla

Sorszám Megnevezés Cégjegyzékszám
Tulajdoni

hányad
mértéke

A társaság 
telephelye
inek száma

A társaság közvetlen 
és közvetett többségi 

tulajdonában álló 
gazdasági társaságok, 

egyéb szervezetek 
száma

A 2019. évben juttatott költségvetési forrás ** A költségvetési forrásból

összege 
(millió forint)

az előirányzat 
címrendi besorolása, 

ahonnan a forrás 
biztosításra került

rendelkezésre 
bocsátás jogcíme

típusa
TEÁOR
szerinti

besorolása

1.
2.
3.
4.

Összesen: 0
' Itt kell feltüntetni az intézményi tulajdonú szervezeteket is.

** Amennyiben a tulajdonosi joggyakorló tudomással bír más költségvetési fejezet terhére biztosított költségvetési forrásról, azt is szükséges szerepeltetni!

II. Egyéb szervezetek*

Sorszám Megnevezés

Főtevékenységének 
TE AOR jegyzék 

szerinti 
meghatározása

A 2019. évben juttatott forrás
összege
(millió
forint)

az előirányzat címrendi besorolása, 
ahonnan a forrás biztosításra került

rendelkezésre 
bocsátás jogcíme

1. Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány 8559 0
2. Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány 8559 0
3. Füzérért Alapítvány 8559 0
4, Magyar Juh és Kecsketenyésztők Szövetsége 0162 0
5. Magyar Szürkmarha Tenyésztők Egyesülete 0162 0
6. Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 0162 0
7. Furioso-North Star Lótenyésztő Egyesület 0162 0
8. Europarc Federation 8559 0
9 M agyar Mudi Egyesület 0162 0

Összesen: 0

^  ^ <sí i t r i  -  * /  A  veres-.Kun Ágnes

* p l. egyesület, alapítvány 

Eger, 2020. április 5.
pénzügyi és számviteli osztályvezető



Költségvetési szerv megnevezése

K öltségvetési szerv többségi állam i tulajdonú gazdasági társaságok* részére teljesített kifizetése

__________________ BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG________________
H jelű  tábla

Sorszám Gazdasági társaság megnevezése

A 2019. évben juttatott költségvetési forrás A költségvetési forrásból finanszírozott feladat

összege 
(millió forint)

az előirányzat címrendi 
besorolása, ahonnan a forrás 

biztosításra került
rendelkezésre bocsátás jogcíme típusa TEÁOR szerinti besorolása

1.
2.
3.
4.
5.
6.

* kivéve a G jelű táblában feltüntetett kifizetéseket 

Eger, 2020. április 5.
C u L J  \3cp^JLA

Veres-Kun Ágnes \J
pénzügyi és számviteli osztályvezető


