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3.11. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből az elmúlt 3 
évben kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.
3.12. Az intézmény alapítói/ vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítvá
nyok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (Kft., 
Zrt.) bemutatása

87
88

88

89

94

97

97

98 

98

98

99

100

100

100

85

4



1

1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

1.1 Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjá
nak címe.

intézmény neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Eger, Sánc u. 6. 
adószáma: 15323864- 2 -  10
törzskönyvi azonosító száma: 323S68
államháztartási egyedi azonosító: 039080
honlapjának címe: www.bnpi.hu

1.2 Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értéke
lése. Ennek keretében az intézményi alapító okiratában, illetve 
SzMSz -  ben rögzített feladatok közül az év során ténylegesen tel
jesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változá
sok bemutatása, jellemző naturális mutatókkal a szakmai műkö
dés értékelése.

2014-ben jelentősen nőttek természetvédelmi területkezelési feladata
ink, befejezett pályázataink eredményeként új területkezelési egységek és eh
hez kapcsolódóan új típusú kezelési feladatok is jelentkeztek. Ezek jelentős 
minőségi és mennyiségi előrelépést jelentettek a természetvédelmi kezelési fel
adatok ellátásában, a rehabilitált területek fenntartásában.
Létszámunk nem változott, így feladatainkat -  beleértve a kötelező kutatási, 
monitorozási (például Nemzeti Biodiverzitás - monitorozó Rendszer, Natura 
2000 monitorozás, Natura 2000 és védett területek felmérése, madártani fel
mérések) feladatokat, részben saját erőből, részben a közmunkaprogram tá
mogatásával sikerült a szükséges mértékben ellátnunk. Természetvédelmi ha
tósági/szakhatósági eljárásokban számos esetben adtunk szakvéleményt.
Több természetvédelmi pályázatunk záró szakaszába lépett, teljes befejezésük 
2015-ben fog megtörténni. A Környezet és Energia Operatív Program, LIFE+, 
ETE-HU-SK programok, Svájci - Magyar Együttműködési Program támogatá
sával számos természetvédelmi kezelési tevékenységet (élőhely-rekonstrukció, 
fajmegőrzési, kutatási programok) Élőhely-fenntartó mezőgazdasági infra
struktúra kialakítása céljából benyújtott 2 pályázatunk zárult, 3 még folya
matban van a Kelet - Cserhát, a Mátra, a Bükk és a Borsodi - Mezőség terüle
tén. Az Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi területen nemzetközi
leg is jelentős, új felfedezések történtek 2014-ben, alsó-miocén vizes biotóp 
állatnyomait tárták fel. Külföldi szakértő csoportok szerveztek szakmai ta
nulmányutat az Ősvilági Pompeji megismerésére, a terület elismertsége, rész
ben a fejlesztéseknek is köszönhetően növekszik.
18 különleges természet - megőrzési terület fenntartási tervét készítettük el. 
Földtani értékeink védelme érdekében több barlangban végeztettünk bejárat- 
és járatbiztosítást, a bejáratok lezárását, barlangok felszín alatti kiterjedésé
nek meghatározását, illetve folyamatosan végeztük a barlanglátogatások ko
ordinálását, földtani alapszelvényeink védelmét, illetve a barlang- és forráska- 
taszterezést. Több éves előkészítő munka eredményeképpen 32 kaptárkő vé
detté nyilvánítása történt meg, illetve védett természeti területen lévő 6 kap
tárkő esetén ugyanezen rendeletben megjelent a kezelési tervük.
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Több esetben medve, illetve farkas előfordulása volt bizonyítható működési 
területünkön, egy esetben sajnos a Salgótarjáni Rendőrkapitányság a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal Vadászati Osztálya hathatós közreműködésével és a 
természetvédelmi őrszolgálat bevonásával barnamedve elpusztítása ügyében is 
nyomozást kellett indítani Salgótarján határában, az elkövető kiléte, illetve a 
cselekményben résztvevők beazonosításra kerültek.
Társadalmi szerepvállalásunk egyre erőteljesebben jelentkezik feladatainkban 
igazgatóságunk szervezésében megtartottuk az első Bükkaljai Mustrát, mely 
nagy sikernek örvendett a résztvevők körében.

I. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK

1. Élőhely -  fenntartási, kezelési tevékenységeink: A Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság illetékességi területén számos élőhely-típusban folytak természet- 
védelmi célból kezelések. Területileg is kiemelkedők a Dél-hevesi Tájegység és 
a Dél-borsodi Tájegység területén végzett területkezelési tevékenységek.
A Hevesi Füves Puszták TK - bán található túzokvédelmi területeken található 
szántóinkon, mintegy 700 hektáron saját gazdálkodást folytattunk a túzok és 
más fokozottan védett madárfajok számára ideális élőhely-struktúra kialakí
tása érdekében, a megfelelő művelési módok alkalmazásával.
A Dél-borsodi tájegységen belül jelentősen, 1.000 hektár fölé nőtt a saját keze
lésben lévő területek kiterjedése a Batúz - tanyához kapcsolódó saját haszná
latba vett területek kezelése, a haszonbérleti pályázatok elhúzódása miatti 
művelési kötelezettség jelentkezése, valamint haszonbérleti szerződések fel
mondása okán a tervezetten felüli területek kezelése miatt. A Borsodi - Mező
ség TK - bán kialakított területkezelési központ (Batúz) beruházásai 2015-ben 
befejeződnek, így jelentős területek saját kezelése fog terveink szerint megva
lósulni. s
Hegy- és dombvidéki területeinken kiemelhető a hagyományos tájhasználat 
által kialakított gyepterületek rekonstrukciója és fenntartása a Bükki Nemzeti 
Parkban, a Mátrai, a Kelet-cserháti, a Lázbérci és a Tarnavidéki, valamint a 
Hollókői Tájvédelmi Körzetben.
A bükki és mátrai hegyi rétek kezelése esetében a korábbi évek során bebizo
nyosodott, hogy a kizárólag kaszálással történő hasznosítás természetvédelmi 
szempontból hosszú távon nem mindenütt célravezető. Egyes, gyengébb fűho
zamú réteken a kaszálásokat hagyományos módon történő legeltetéssel kell 
kombinálni vagy felváltani.
A Nógrád-Ipoly, Mátrai és Nyugat-bükki Tájegységünkben ennek megfelelően 
részben a természeti értékeket fenntartó extenzív legeltetéssel történő haszno
sításra készítjük elő folyamatosan egyes területeinket.
A kezelések részeként több védett területünkről távolítottuk el a nemcsak a 
tájképet rontó és szennyező forrásként funkcionáló, hanem ökológiai csapda
ként is működő kommunális hulladékot.
Erdős természetvédelmi területen, a saját vagyonkezelésű erdők kivételével, 
szakértőként próbáltuk a természet - megőrzési célokat elérni. A természetvé
delmi szempontból kiemelten kezelt területeken túl (fokozottan védett terület, 
erdőrezervátum magterülete) csupán a kiemelkedő florisztikai, társulástani 
vagy zoológiái értékeket hordozó területeken tudtuk a természetszerű folya
matokat biztosítani intézkedéseink által, a többi erdőrészben a gazdálkodási 
(vagy egyéb) célok is megjelentek a védelmi rendeltetés mellett, melyek tekin
tetében szabályozási mechanizmusunk térbeli és időbeni korlátokat szabott.
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Ezek a beavatkozások nem minősíthetők természetvédelmi kezelésnek, hiszen 
az ideális állapotot a természetszerű erdőstruktúra kialakítása jelentené eset
legesen természetbarát erdőhasználattal (pl. Pro Silva módszerrel). Saját tu
lajdonú erdőterületeinken a természetest megközelítő erdőstruktúra kialakítá
sára, az ideális természeti állapotot jelentő autóregulációs szint elérésére tö
rekszünk.
A fentiek értelmében próbáljuk nagy kiterjedésű erdős védett területeink ter
mészetvédelmi kezelési előírásait úgy megalkotni, hogy azok hosszú távon biz
tosítsák a természetmegőrzés célkitűzéseit. Időbeni korlátozásokat általában 
fokozottan védett madarak védelmében javasoltunk, ezeket a helyszín és a 
megőrzendő faj igényei alapján határoztuk meg. E tekintetben segítséget jelent 
a fokozottan védett fajok élőhelyén alkalmazandó korlátozásokat tartalmazó 
rendelet.
Szántó művelési ágú területeinken -  hasonlóan a gyepekhez -  nagyrészt bér
beadással valósítottuk meg az elérendő célokat. E helyszíneken -  elsősorban 
túzokvédelmi és ragadozómadár-védelmi célból -  továbbra is a korábbi évben 
bevezetett látogatási korlátozást alkalmaztuk a Hevesi Füves Puszták Tájvé
delmi Körzet területén. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatok, elsősorban a raga
dozó madarak esetében kedvezőek, a korlátozás a természet-megőrzési cél 
mellett a terület tulajdonosai, bérlői számára is hasznosnak bizonyult. A kor
látozás bevezetése előtt komoly gondot jelentett a területen megjelenő külön
böző gyűjtögető tevékenységek (kamilla, gomba) végzése által okozott zavarás. 
A korlátozás bevezetésével jogalapot teremtettünk a hatékony és jogszerű fel
lépésre, így a költések zavartalanabbul valósulhatnak meg. A gazdálkodók 
ugyanennek révén nagyobb vagyonbiztonságot élvezhetnek, így a rendszert ők 
is támogatják.
Továbbra is folytattuk a vizes élőhely rehabilitációhoz kötődő fenntartási 
munkálatokat mind a Hevesi-sík, mind a Borsodi - Mezőség területén.

2. Faimegőrzési tevékenységeink:

H A L A K
Elsősorban természetvédelmi kezelői tevékenységünk keretében számos kis
vízfolyás halászati vízterületté nyilvánítása és víztestek halgazdálkodási terve 
egységes szempontrendszer szerint kerül megvalósításra, köztük országosan 
védett területek természetes halfaunájának megőrzésére tettünk javaslatokat. 
2014-ban számos víztest halfaunisztikai vizsgálatára is sor került.

K É T É L T Ű E K
Az előző évek kedvezőtlen hatásainak ellentételezésére 2013 év végén szakmai 
javaslatok alapján előkészítésre került közel ötven, hegyvidéki erdő területen 
található, kis kiterjedésű vizes élőhely rekonstrukciója, melyek részben kétél
tű szaporodó helyként jelentősek, de más erdőlakó fajok számára is várhatóan 
stabil vízfelvételi és táplálkozó területül szolgálnak majd. A stabilizált élőhe
lyek a jövőben az erdei úthálózaton megjelenő, szaporodó kétéltű fajok menté
si helyéül is szolgálhatnak. A munkálatok többségének kivitelezésére többsége 
2014 kora tavaszán került sor.
A korábban végrehajtott, vonalas létesítmények mentén végzett, kétéltűek vé
delmét szolgáló beruházások mellett a további problémás helyszínek felderíté
se is folyamatos.
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Igazgatóságunk nemzeti parki törzsterületén jelentős számú kétéltű élőhely 
rekonstrukcióját végezte el, melynek elsősorban az alpesi gőte állományok 
stabilizálása volt a célja. A kétéltűek megőrzését is szolgálja a svájci pályáza
tunk denevér élőhelyek fejlesztésével kapcsolatos ún. denevér számára létesí
tett vizesélőhely - fejlesztések is.

M A D A R A K
Veszélyeztetett madárfajaink védelme érdekében a fajmegőrzési tervnek és a 
korábbi gyakorlatnak megfelelően élőhely-kezelési, fejlesztési munkákat (fate
lepítés, illetve korábbi telepítések megápolása), mesterséges fészkelő helyek 
kialakítását (ragadozó madarak, baglyok, szalakóta, énekesmadarak), zsák
mányállat védelmét, javasolt hatósági korlátozásokat, egyedi beavatkozásokat, 
az elektromos hálózaton történő védelmi munkákat, a sérült egyedek gyógyke
zelésével, repatriálásával kapcsolatos feladatokat végeztük. A túzokállomány 
megőrzése érdekében a fajmegőrzési program szinte minden ajánlását alkal
maztuk. A faj lokális védelmi helyzetének javulását várjuk a befejezett és fo
lyamatban lévő KEOP - pályázatok vezeték kiváltási, földkábel fektetési pro
jektjeitől.
Sérült, valamint későn kelt madarak gondozását a BNPI egri központjában, 
valamint az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területen állator
vos bevonásával végezzük. Továbbá a sérült madarak kezelésében szoros 
együttműködésünk van a Miskolc Városi Vadasparkkal a HNPI - vei és a Fő
városi Állat- és Növény kerttel. A madarak beszállítását őrszolgálatunk végzi. 
2014től indult együttműködés keretében a Mályi Természetvédelmi Egyesület 
is részt vesz működési területünkön a sérült védett fajok egyedeinek menté
sében.

A kerecsensólyom védelme Észak-kelet Bulgáriában, Magyarországon, Romá
niában és Szlovákiában (Conservation o f Falco cherrug in Northeast Bulgaria, 
Hungary, Romania and Slovakia) LIFE+ pályázatunk 2014. évi tevékenysége 
során jelentős előrelépések történtek igazgatóságunk alföldi területein találha
tó középfeszültségű vezetékhálózatán. A projekt egyik fő céljaként végzett osz
lopszigetelési tevékenység keretében

A parlagi sas-védelme Magyarországon (Conservation o f imperial eagles by 
managing human-eagle conflicts in Hungary) pályázat partnereként a hazai ra
gadozó madarakat, elsősorban a parlagi sast veszélyeztető egyik fő tényezőt, 
az illegális mérgezéseket kívánjuk visszaszorítani. A projekt része a hazai ál
lomány folyamatos monitorozása, amely elsődlegesen a fészkelő helyek rend
szeres ellenőrzéséből, madarak jeladózásából áll. Továbbá műfészkek kihelye
zése és veszélyeztetett fészkek őrzése is része a programnak.

Kékvércse védelme a Kárpát medencében (Conservation o f Falco vespertinus in 
the Carpathian Basin) 2012 szeptemberében indult ez az 5 éves LIFE+ projekt, 
amely a kék vércse védelmét szolgáló területhasználati módszerek kidolgozá
sát támogatja. A program kedvezményezettje a Magyar Madártani és Termé
szetvédelmi Egyesület, a BNPI mint partner vesz benne részt. Az Igazgatóság a 
Dél-hevesi Tájegység egyik kiemelt jelentőségű közel 400 ha - os területén, 
120 szürke marhával történő legeltetéses kezelést valósit meg. A projekt célja, 
hogy megvizsgáljuk, milyen legeltetési intenzitás és egyéb területhasználati 
módszerek (kaszálás, pihentetés, vizes élőhely foltok kezelése, stb.) alkalma



zása mellett alakítható a terület a kék vércsék számára leginkább alkalmassá, 
miközben a gazdálkodás ökonómiai fenntarthatósága is biztosított marad. 
Ezek mellett a klasszikus védelmi tevékenységet is folytatni kívánjuk, ezek az 
állomány monitorozása, fészkelő ládák kihelyezése, szárnyékerdők telepítése. 
A projekt eredményeit a természetvédelem mellett a gazdálkodók számára is 
hozzáférhetővé kívánjuk tenni, illetőleg olyan példával szeretnénk szolgálni, 
ami a természetvédelem (hangsúlyozottan a kék vércse) és a földhasználók 
igényeinek is egyaránt megfelel.

E M L Ő S Ö K
Denevérvédelmi vonatkozásban a barlangi állományok védelmét látogatási 
korlátozásokkal biztosítottuk. Erdei élőhelyeken élő fajok védelmét a fahasz
nálati tervek véleményezése során beépített korlátozásokkal igyekeztünk meg
oldani, részben sikerrel. Panellakó denevéreink védelmével kapcsolatos teen
dőket igazgatóságunk évek óta rendszeresen végzi. A hatósági előírásokban 
tett kisebb szakmai javaslatainkkal a városi környezetben élő denevérállomá
nyok védelme is hatékonyabban végezhető, ellenőrizhető. Az épületek szigete
lésével kapcsolatosan jelentős számú lakóingatlan került helyszínelésre. 
Igazgatóságunk az SH/4/13 kódszámú, „Erdei életközösségek védelmét meg
alapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban” című pályázat egyik 
partnerszervezetként jelentős denevérvédelmi tevékenységet tervezett. A pro
jekt során már korábban beszerzésre kerültek a denevérvédelmi, adatgyűjtési 
munkát leginkább segítő terepi mintavételeket szolgáló és dokumentáló tech
nikai eszközök (detektorok, speciális denevérfogó eszközök). A projektben 
résztvevő partnerek (BEKE, ANPI) denevérvédelmi munkáját igyekeztük ma
ximálisan összehangolni.
A Bükkben 2014-ben már legalább ötödik éve tekinthető folyamatosnak a far
kas (Canis lupus) jelenléte.
A faj jelenlétének ténye indokolttá teszi a fajmegőrzési terv aktualizálását, va
lamit a gazdálkodók részéről esetlegesen a jövőben jelentkező konfliktushely
zetek megelőző jellegű, a faj élőhelyen maradását biztosító fajmegőrzési intéz
kedési rendszer mielőbbi kidolgozását.
Hazánkban az elmúlt években, elsősorban a szlovák-magyar határ közeli terü
leteken több alkalommal felbukkanó barnamedve 2014-ben már tartós jelen
létre utaló jeleket mutatott. Ahogy az előző évben a fokozottan védett farkas 
egy példánya, 2014-ben egy barnamedve esett illegális vadászati tevékenység 
áldozatául.
Folyamatosan végezzük az inváziós növényfajok működési területünkön való 
felmérését, bizonyos esetekben az azonnali beavatkozást, hogy még csírájában 
elfojtsuk az inváziót.

L E P K E F A J O K
Anker - araszoló (Erannis ankeraria): 2014-ben is folytattuk a 2012-ben el
kezdett intenzív kutató, monitorozó tevékenységet. Ennek köszönhetően szá
mos új, a korábbi irodalmi megállapításokat nem igazoló ismeretre tettünk 
szert.
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3. A természetvédelmi területkezelési feladatok:

N E M  E R D Ő S  T E R Ü L E T E K  K E Z E L É S E
Természetvédelmi területkezelési tevékenységünkben, 2014 - ben jelentős vál
tozások történtek. Saját kezelésben tartottuk a Dél-hevesi Tájegységünkben 
kialakított „túzokkíméleti” területet, itt az agrár-környezetgazdálkodási előírá
soknak megfelelő szántóföldi növénytermesztést folytattunk 514 hektáron. 
Egyre bővülő állatállományunk részére történő kaszáló és legelő területek biz
tosítása érdekében a lejáró haszonbérleti szerződésekből származó területek 
egy részét saját használatban tartottuk. Összességében 2.516,85 hektár te
rültre nyújtottunk be egységes kérelmet. A jelentős bővülés oka egyrészt a ha
szonbérleti pályázatok elhúzódása miatt jelentkező hasznosítási kötelezettség, 
valamint a KEOP projektek keretében végzett élőhely-rekonstrukciók zárását 
követő fenntartási kötelezettség, amely a Nógrád-Ipoly Tájegységben, valamint 
a Mátrai Tájegységben hozott jelentős saját használatú terület-bővülést.
A két legnagyobb mezőgazdaságilag hasznosított területegységünk a Dél
hevesi Tájegységben, valamint a Dél-borsodi Tájegységünkben található. 
Ezekben a tájegységekben jellemzően közbeszerzési eljárás keretében végeztet
jük el a területkezelési feladatokat. A közbeszerzési eljárások eredményeként 
kötött szántóföldi növénytermesztésre és gyepkezelésre vonatkozó vállalkozási 
keretszerződések a 2014. év végén lejártak, ezért év közben megkezdtük az új 
eljárások lefolytatását.
A területkezelési tevékenységünkben gyökeres változást jelentett, hogy KEOP 
pályázatok keretében gyepkezelési feladatok elvégzésére alkalmas mezőgazda- 
sági gépek kerültek beszerzésre (4 db Antonio Carraro traktor, 1 db UNIMOG, 
1 db Irus Deltrak típusú rézsűkasza; valamint az erőgépekhez kapcsolódó 
munkaeszközök: Abbriata hengerbála készítők, szárzúzók, fűkaszák, rendsod
rók, pótkocsik, homlokrakodók), melyek a saját vagyonkezelésű mezőgazda- 
sági területek hosszú távú természetvédelmi célú kezelését szolgálják. Ez a 
gépsor az élőhely-rekonstrukciós projektekben helyreállított területek fenntar
tását hivatott elvégezni, emellett nagymértékben részt vállal az egyre nagyobb 
igényként jelentkező saját használatú takarmány előállításban is. A Dél
borsodi Tájegységben a saját vagyonkezelt erdők ápolási feladatait végeztük a 
meglévő eszközeinkkel, ezáltal időben, hatékonyan és sikeresen tudtunk meg
felelni erdő - felújítási kötelezettségeinknek.
Látható, hogy Igazgatóságunk területkezelési tevékenységében a bérmunka 
mellett egyre nagyobb szerepet kap a saját gépekkel végzett munka is. Ehhez 
kapcsolódóan a Területkezelési Osztály részére komoly feladatként jelentke
zett a gépüzem vezénylésének, bizonylatolási- és elszámolási gyakorlatának 
kidolgozása, a gépüzem megszervezése, a szükséges szervizelések, alkaltrész 
beszerzések koordinálása, megoldása.
Az említett pályázatok keretében a gépek beszerzése mellett a tárolásukat és a 
területkezelési egységeket kiszolgáló gépszín és a Kelet-cserháti TK. irodája 
épült fel Garábon, illetve az Igazgatóság egri központja mellett szintén egy 
gépszín épült. Ezek az év második felében kerültek átadásra.

F Ö L D T E R Ü L E T E K  H A S Z O N B É R B E  A D Á S A
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnál a 2013 -  bán a 3 ütemben meghirdetett 
földhaszon bérleti szerződéseinek megkötése áthúzódott 2014 évre.
A 2013. május 24 - én I. ütemben meghirdetett 94 db haszonbérleti pályázati 
blokkokra 2013. szeptember 25 -  én eredményt hirdettünk. A szerződésköté
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sek felfüggesztésre kerületek Igazgatóságunknál folyó KEHI ellenőrzés miatt. 
Ennek lezárultával szerződéskötésre került sor 2014. szeptember 19-től .
A haszonbérleti pályázatok II. ütemében 62 pályázati egységnél hirdettünk 
eredményt. Az eredményhirdetés után a nyertes pályázókkal a szerződésköté
sek megkötésre kerültek 2014 januárjában.
A haszonbérleti pályázatok III. ütemében 13 pályázati egységet hirdettünk 
meg, melyek közül 3 blokkra nem érkezett pályázat. Ezen pályázati egységek
re 83 regisztráció történt. Beadott pályázatok száma: 80 db. Bírálat befejezése
2013. december 1 3 - á n  megtörtént. Nyertesek kihirdetése után többen kíván
tak élni a törvény által biztosított előhaszonbérleti jogukkal. Ezek figyelembe 
vétele után a szerződéskötésekre sorkerült.

2014-ben kiírt földhaszonbérleti pályázatok eredménye kihirdetésre ke
rült a honlapunkon, illetve az Önkormányzatoknál. 2015. április közepétől ke
rül sor a nyertesekkel történő szerződéskötésre (77 meghirdetett blokkban 
109 pályázóval).

Folyamatosan végeztük a beérkező igények alapján pályáztatás nélkül, 
az 5 ha alatti területek bérleti szerződések kötését.

2014 -  ben 278 db földbérleti szerződés került megkötésre, ebből 46 db hosz- 
szabbítás, 22 db 5 ha alatti területre vonatkozott. 29 db hosszabbítási szerző
dés 2014. december 3 1 - i g  történt. 2014. augusztus 31 -  el 178 db földbérleti 
szerződés járt le. Megszűnt 6 db szerződés (1 bérlő kérésére, 2 vagyonkezelő 
változás miatt, 3 vállalt kötelezettség nem teljesítése miatt).

Á L L A T Á L L O M Á N Y
Az Ipolytarnócon tartott hortobágyi fekete racka állományban a szaporulat 
31 bárány volt, ezek közül egy jerkebárány hullott el. Az év folyamán egy 
anyaelhullás volt, és 1 tenyészkosunk elpusztult. Ennek pótlására vásárol
tunk egy új tenyészkost. Továbbá 5 egyéb kos levágásra került, 1 állatot elad
tunk. így év végére 84 egyedből áll az állomány. Ennek jelentős része az ősz 
folyamán átkerült az újonnan kialakított parádi állattartó telepünkre. így
2014. december 31-i állapot szerint Ipolytarnócon 23 racka van az alábbi 
megoszlásban: 4 egyéb anya, 19 egyéb kos. Párádon 61 állat van, az alábbi 
megoszlásban: 28 tenyészanya, 18 jerke, 4 tenyészkos, 11 egyéb kos.

A tarnaszentmiklósi telephelyen tartott magyar szürke marha állományban a 
szaporulat 3 bikaborjú volt az év első felében. A második félévben vásároltunk 
12 db üszőt, ezzel az állomány létszáma 115-re emelkedett, ám ebből év köz
ben 2 állatot kellett sérülés miatt kényszervágásra vinni, így 2014. december 
31-i állapot szerint 113 egyedből áll a szürke marha állományunk, melynek 
összetétele: 4db egyévesnél fiatalabb heréit borjú, 109 üsző.

2014. december 23 - án vásároltunk 1 db Furioso - North Star tenyészkan- 
cát.

S A J Á T  V A G Y O N K E Z E L É S B E N  L É V Ő  E R D Ő T E R Ü 
L E T E K  K E Z E L É S E
Az erdőkezelési tevékenységünk során az elsődleges célunk a természetes er
dei élőhelyek és az élőhelyi elemek, illetve a kompozicionális összetétel fenn
tartása, állapotának javítása és/vagy rekonstrukciója.
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A saját vagyonkezelésben és nyilvántartásba vett erdőgazdálkodóként kezelt 
erdőterületünk 4.613,60 ha kiterjedésű, amelyből a faállománnyal borított te
rület 4.321,49 ha. Az egyéb részlet (tisztás, nyiladék, út, erdei vízállás, vízfo
lyás stb.) 292, 11 ha-t tesz ki. Ezek az erdők 7 tájegységben, 5 megyében és 
összesen 60 községhatárban találhatóak.

E R D Ő F E L Ú J Í T Á S ,  E R D Ő T E L E P Í T É S
2014. évben közbeszerzés keretében lehetőség nyílt az Igazgatóság költségve
téséből finanszírozva az erdőterületeinken a legsürgetőbb erdőművelési mun
kák elvégzésére. Elsősorban a korábbi szerkezet-átalakításokban keletkezett 
erdő - felújítási kötelezettségeink teljesítése volt az elsőrangú feladat, illetve 
ezek ápolása. A mesterséges erdőfelújításokban (I. kivitelek) a szokásostól el
térően, a természetvédelmi célok érdekében 3-6 féle őshonos, az adott célál
lománynak megfelelő fafajt alkalmaztunk.
A élőhelyeket erősen degradáló vadállomány károsító hatása miatti védekezést 
a mesterséges erdősítések egy részénél vadkárelhárító kerítés építésével oldot
tuk meg.
Erdőkezelési feladatainkat nagyobbrészt közbeszerzés keretében végeztük, de 
idén először saját gépüzemünk is részt vállalt erdőápolási feladataink elvégzé
séből, mintegy 90 ha erejéig. A véghasználatok és a nevelővágások nagy részét 
lábon eladással oldjuk meg, ahonnan jelentősebb mennyiségű faanyag értéke
sítés is történt.

Az elvégzett erdőművelési és fahasználati munkák összesítő táblázata

Munkaművelet Terület
(ha)

Erdőfelújítások ápolása 149,75
Mesterséges erdőfelújítás első kivi
tele (idegenhonos faállományok 
őshonos fafajú erdővé történő át
alakítása)

10,34

Pótlások (idegenhonos faállomá
nyok őshonos fafajú erdővé történő 
átalakítása)

28,99

Véghasználat (NNY tarvágás) 7,41
Faállománynevelés (tisztítás, 
törzskiválasztó gyérítés)

89,63

V A D G A Z D Á L K O D Á S
Igazgatóságunk két vadászterületen érintett közvetlenül a vadgazdálkodás
ban.
A Nógrád megyei 12-552010-4-3-0 kódszámú, Bükki Nemzeti Park Igazgató
ság Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület elnevezésű va
dászterületen önálló vadászati joggal rendelkezünk. A vadászterület különle
ges (természetvédelmi) rendeltetésű.
Az ipolytarnóci vadászterület vadászatra alkalmas területének kiterjedése 
mindössze 499 hektár. Itt extenzív vadgazdálkodást folytatunk. A terület jelle
gét tekintve zömmel hajdani erodált legelő helyén telepített és természetes 
szukcesszió nyomán létrejött középkorú erdő, illetve elcserjésedett gyep. A sű
rű növényzet mellett a terep rendkívül szabdalt, úgyhogy ember által nehezen,
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helyenként alig járható. Ezek a jellegzetességei a nagyvad, elsősorban a vad
disznó számára kiváló létfeltételeket teremtenek, így legfontosabb feladatunk 
a vaddisznóállomány szabályozása.
Az 510 hektár területű, különleges rendeltetésű ipolytarnóci vadászterület 
2014-2015. évi vadgazdálkodási tervét eredményesen teljesítettük. A vadász- 
területen bérvadászat és szakszemélyzeti vadászat keretében 12 db gímszar
vas, 12 db őz, 43 db vaddisznó, 2 db róka, 3 db borz és 1 db kóbor kutya ke
rült terítékre. A vaddisznóra vonatkozó tervet sikerült túlteljesíteni. A mezei 
nyúl és fácán állomány lassú növekedése látható. A vizes területeken a megje
lent a tőkés réce is és a megfigyelések alapján fészkel is a szigeteken. A róka 
állomány stagnál, viszont a borz elszaporodni látszik. Vad elhullásról nincs 
adat. A miocén edrő köré a villanypásztor telepítése eredményes volt, semmi
lyen vadkár nem volt tapasztalható, az erdő fejlődése folyamatos.

A Borsodi Mezőségben újjá alakított vadászterület 2/3 részén, lényegé
ben a védett természeti területen - ami 2008. óta a Ramsari egyezmény hatá
lya alá is tartozik - kizárólag természetvédelmi célból folyik vadászati tevé
kenység a hivatásos vadászok irányításával. Alapvető feladatnak tartjuk - el
sősorban a túzok védelme érdekében -  a róka és a vaddisznó állományának 
szabályozását. Sportvadászat kizárólag a vadászterület szegélyén engedélye
zett. A vadászterület működtetésének anyagi fedezetét a vadászó földtulajdo
nosok biztosítják, melyet a hivatásos vadászok munkabérére és a vadgazdál
kodásra forgat vissza a Földtulajdonosi Közösség. Pénzügyileg a Bükki Nemze
ti Park Igazgatóságtól teljesen függetlenül, de az Igazgatóság felügyelete mel
lett működik a vadászterületen a vadgazdálkodás.
A tavalyi évben 176 db őz, 404 db vaddisznó, 120 db fácán, 5 db erdei szalon
ka, 7 db nagy lilik, 28 db tőkés réce, 4 db balkáni gerle, 68 db dolmányos var
jú, 115 db szarka, 7 db szajkó, 165 db róka és 8 db borz került terítékre (élő 
vad befogás nem volt).

4. Földtani értékmegőrzés:

B A R L A N G O K / K I É P Í T É S E K ,  M Ű S Z A K I  B E A V A T 
K O Z Á S O K
Barlangok bejárat- és járatbiztosítása, valamint a bejáratok lezárásának és 
biztosításának fenntartása
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 54 fokozottan védett 
barlang nyílik. Összesen 43 barlang van lezárva az igazgatási területünkön, 
ami összesen 52 barlangajtót kezelését jelenti, amelyből 7 barlang lezárását 
nem mi kezeljük, melyek az alábbiak:

- Diósgyőrtapolcai - barlang
- Garadna - forrásbarlang
- Királykúti - sziklaüreg
- Miskolctapolcai - tavasbarlang
- Szál aj ka - forrásbarlang
- Szinva -  forrási - barlang
- Anna - barlang vízművek által lehatárolt táró bejárata (az eredeti bejá

rat).

2014 - ben a Kecske - lyuk előcsarnokában égetett elektromos vezeték
szigetelés kiterjedt koromszennyezését távolítottunk el magasnyomású mosó
val, valamint az Ördög-kútból állati tetemeket hozattunk ki.
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2014 - ben „A Bükki barlangok megőrzését, természeti állapotának 
helyreállítását szolgáló beruházások II. ütem” KEOP - 7.3.1/2F/09 -  11 -
2013 - 0013), illetve „A Bükki barlangok megőrzését, természeti állapotának 
helyreállítását szolgáló beruházások III. ütem” (KEOP -3.1.2./2F/09 -  11 -
2013 - 0038) pályázataink kivitelezési szakaszba értek. Az év végéig mindkét 
pályázat kivitelezési munkálatai befejeződtek.

A „Bükki barlangok megőrzését, természeti állapotának helyreállítását 
szolgáló beruházások II. ütem” KEOP pályázat három projektelemet tartalma
zott. A projekt keretében elkészült a Szent István - barlang természeti állapo
tának megőrzése illetve helyreállítása céljából a világítási rendszer felújítása 
és energiatakarékos, korszerű LED - es fényforrások beépítése, valamint a 
barlang mesterséges bejáratának huzatmentes lezárása. A barlangba 1989 - 
ben beépített lámpatestek idővel elavultak, ráadásul nagy mennyiségű hőt 
termeltek, így a hősugárzással együtt járó fénykibocsátás következtében a 
lámpatestek körül, valamint a nagy felületű cseppkőlefolyások, 
állócseppkövek és cseppkőoszlopok megvilágított felületein zöld moha- és al
gaszőnyeg, úgynevezett lámpaflóra alakult ki. A lámpaflóra nemcsak esztéti
kailag rombolja a látványt, hanem fizikailag is károsítja a képződményeket. A 
beépített új korszerű LED fényforrásokkal épített egyedi lámpatestek beépíté
sével kialakított új világítási rendszer elsődleges előnye az, hogy az átfogó 
vegyszeres kezeléssel eltávolított lámpaflóra már nem tud újból elterjedni. Az 
új világítástechnika nemcsak a barlang természeti kincseit védi, hanem a több 
lámpatest miatt a korábban nem megvilágított felületeket is bemutathatóvá 
tette, így szebb, részletgazdagabb a látványosság.

Lezárásra került a fokozottan védett Kis -  Kőháti - zsomboly, mely de
nevérvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű. Ezzel együtt a bejárati akna és 
az Óriás-terembe vezető összekötő járat főteácsolatának lecserélése is megtör
tént.

A Szent István-barlangban időszakonként jelentkező árvíz bekövetkezé
se esélyének csökkentése érdekében a megkülönböztetett védelem alatt álló 
Soltész -  kerti - mésztufabarlang rehabilitációja is megvalósult. A Szent Ist- 
ván-barlang aktív, vizet vezető alsó járatszakasza összefügg a Soltész -  kerti - 
mésztufabarlanggal, mely aktív forrásként működik az év nagy részében. A 
nagy karsztárvizek során a beépített kis szelvényű csövek miatt a forrásbar
lang nem volt képes a víz teljes mennyiségét felszínre vezetni, és a visszaduz- 
zadást okozott a Szent István-barlangban. A Soltész -  kerti - mésztufabarlang 
rehabilitációja során, a projekt megvalósításával nagyobb átmérőjű cső lett 
beépítve a kifolyóoldalra, és az egyéb használaton kívüli eszközök elbontásra 
kerültek, melynek eredményeként csökkent az árvízveszély a Szent István- 
barlangban.

A „Bükki barlangok megőrzését, természeti állapotának helyreállítását 
szolgáló beruházások III. ütem” KEOP pályázat hat projektelemet tartalma
zott. A projekt öt fokozottan védett víznyelőbarlang lezárásának megújítását, 
és egy szabadon látogatható nagy szádájú fokozottan védett barlangban je 
lentkező omlásveszély elhárítását tűzte ki célul.

A tervezett beavatkozásokkal a függőleges bejáratú víznyelőbarlangok 
bejáratának hosszú távú biztonságos kialakítását kívántuk megoldani úgy, 
hogy a barlanglakó denevérek szabad mozgása és a felszíni vízfolyás barlang
ban való elnyelődése egyaránt biztosított legyen. A Suba-lyuk kürtőjének biz
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tosításával a balesetveszély elhárítása volt a fő cél, aminek köszönhetően a 
nyitott barlang látogatása veszélymentessé vált, és a barlang omladék általi 
feltöltődésének folyamata is megszakadt.

A projekt által érintett barlangokban, a kivitelezett lezárás-változatok a 
különböző helyszíneken megoldandó feladatoknak megfelelően egyes részlete
ikben eltérőek voltak.

A Borókás - tebri 2. és Borókás - tebri 4. sz. víznyelőbarlang esetében a 
barlangok lezárására, denevér röpnyílás kialakítására és a Borókás - tebri 2. 
víznyelőbarlangnál a vízmozgást elősegítő műtárgy kialakítására került sor.

A Bolhási - víznyelőbarlangnál a régi lezárást szolgáló műtárgy eltávolítása 
után a lejárati akna és a hozzá csatlakozó vízbevezető garat lett kialakítva, 
melyre a denevér röpnyílással ellátott ajtó és az azt magába foglaló felépít
mény került. A garatot kétszintes rácsos lezárással biztosítottuk.

A Diabáz - barlang lezárása és a felszíni vizek bevezetése hasonló módon tör
tént, ahol a 9 m mély bejárati aknába a közlekedés biztonságossá tétele érde
kében létrát építtettünk be. Ezután lehetővé vált az Omladékos-folyosó veszé
lyes szakaszának stabilizálása.

A Speizi - barlangnál a lezárást magába foglaló műtárgy a bejárati akna tete
jén kialakított vasbeton lemezre épült. A műtárgy egyben a külszíni törmelék 
és szerves anyag barlangba jutását is korlátozza, így a bejárati szakasz gyors 
ütemű feltöltődése is megszűnt.

A Suba - lyukban a barlang felső végén, a felszakadozó törmelékfalakkal ha
tárolt kürtő okozta balesetveszély elhárítása volt a cél. A munkálatok során 
eltávolíttattuk a kürtőből beomlott törmeléket és helyi kőzetanyag felhaszná
lásával megépült a további omlásokat megakadályozó támfal.
Fenti beavatkozásokkal a függőleges bejáratú víznyelőbarlangok bejáratának 
hosszú távú biztonságos kialakítását kívántuk megoldani úgy, hogy a bar
langlakó denevérek szabad mozgása és a felszíni vízfolyás barlangban való el
nyelődése is biztosított legyen.
A Suba-lyuk kürtőjének biztosításával a balesetveszély elhárítása volt a fő cél, 
aminek köszönhetően az ősember-barlang látogatása veszélymentessé vált, és 
a barlang omladék általi feltöltődésének folyamata is megszakadt.
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H A S Z N O S Í T Á S I  J E L E N T É S E K
A vagyonkezelésünkben lévő, hasznosítási engedéllyel rendelkező barlangja
inkban 2014 - ben 43 jellegű barlangtúra került lebonyolításra az alábbi meg
oszlásban:

Barlang neve Túrák 
száma (db)

Látogatók 
száma (fő)

Könnyű barlangtúra 
sisakkal

Lilla-barlang 3 30

Overallos közepes ne
hézségű barlangtúra

Létrási Vizes-barlang rö
vid túra

4 23

Overallos extrém ne
hézségű barlangtúra

Létrási Vizes-barlang 
hosszú túra

2 7

Könnyű barlangtúra 
sisakkal

Kő-lyuk 23 193

Felszíni jellegű túra Istállós-kői-barlang 1 25

Könnyű barlangtúra 
sisakkal

Esztáz-kői-barlang rövid 
túra (saját túravezetőnk)

5 60

Overallos közepes ne
hézségű barlangtúra

Esztáz-kői-barlang hosz- 
szú túra

5 36

Összesen 43 374

Vagyonkezelői hozzájárulással lezajlott barlangtúrák:

A vagyonkezelésünkben lévő barlangokban 2014 - ben 101 barlangtúra enge
délykérelem érkezett be (a tavalyi túrakérelem száma 76 volt, tehát annak 
arányában 32 % - os az emelkedés), és 320 barlangtúra zajlott le (tavaly 262 
barlangtúra volt, tehát 22% - os emelkedés figyelhető meg) vagyonkezelői hoz
zájárulásunk alapján, amelyeken összesen 2.409 személy vett részt (a tavalyi 
létszám 2.048 fő volt, így 17,6 % - os emelkedés jelentkezik).

T É R K É P E Z É S
2014 - ben a közhiteles barlangnyilvántartás kialakítása keretből 916 m bar
langjárat felszín alatti meghatározására kötöttünk szerződést, melyek 2015. 
május 3 1 - i g  készülnek el. A monitoring keretből 825 m hosszúságú barlang- 
járat felszín alatti meghatározására, valamint 120 m poligonhálózat felvétele
zésre kötöttünk szerződést, melyek 2015. április 30 - ig készülnek el.

Á L L A P O T F E L V É T E L E K
A barlangok állapotfelvételei munkatársunk helyszínelései során folyamatosan 
zajlottak és zajlanak. Ez a tevékenység azonban monitorozás jellegű, és a bar
langok állapot-felvételi nyomtatványa nem kerül kitöltésre. Támaszkodunk az 
engedélyezett barlangtúrák, valamint a megbízási szerződések alapján bar-
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langtérképezést végzők jelentéseire is, például az Ördög-kútban a bedobált ál
lati tetemekre így derült fény.

K E Z E L É S I  T E R V E K
Elkészültek a Bükki Nemzeti Park kezelési tervének barlangokkal kapcsolatos 
előírásai. Ezek összhangban vannak a korábban elkészített és a minisztérium 
által jóváhagyott „Barlangok általános kezelési terve” c. dokumentummal, il
letve hivatkozás történik az elkészült, jogszabályban kihirdetetett barlangke
zelési tervekre, mint megalapozó dokumentációkra.

N A G Y O B B  F E L T Á R Á S O K
Tárgyévben a Bányász-barlangban (kataszteri száma: 5372-31) kb. 200 m új, 
eddig ismeretlen barlangjárat feltárása történt meg. A zsomboly új szakasza 
több omladékzóna rendezése során tárult fel, így a barlang jelenlegi mélysége 
kb. 275 m, mellyel a legmélyebbként nyilvántartott magyarországi barlanggá 
lépett elő. A kutatók a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület, az Odorvári 
Barlangkutató Egyesület és a Bakonyi Barlangkutatók Szövetsége tagjaiból 
álló Szinva - csoport nevet viselik. A feltárást követően elkezdődött a járatok 
vesztettpontos poligonhálózatának felvétele is.
A Fekete-barlangban egy kb. 50 m-es új szakaszt tártak fel a kutatást végző 
egyesület tagjai.

5. Védetté nyilvánítások, kezelési tervek

O R S Z Á G O S  J E L E N T Ő S É G Ű  V É D E T T É  N Y I L V Á N Í 
T Á S O K  É S  K E Z E L É S I  T E R V E K
A Kerecsendi erdő Természetvédelmi Terület tervdokumentációját az újabb 
jogszabálynak megfelelő formába dolgoztuk át és elkészítettük a részletes ke
zelési tervét, amelyet elküldtünk az Államtitkárságra véleményezésre.
A Siroki Nyírjes - tó Természetvédelmi Terület tervdokumentációját az újabb 
jogszabálynak megfelelő formába dolgozzuk át és elkészítettük a részletes ke
zelési tervét, amelyet elküldtünk az Államtitkárságra véleményezésre.
10 db földtani alapszelvény védetté nyilvánítást megalapozó dokumentációjá
nak véglegesítése, a VM BTÖO visszajelzéseinek megfelelő átdolgozása folyta
tódott 2014 - ben. A védetté nyilvánításhoz szükséges egyeztető tárgyalások 
megtörténtek, az érintettek kérésének megfelelő változtatások zajlanak, első
sorban a terültek határainak korrekciójával. Egy alapszelvényt (Kerecsend) a 
tulajdonosok tiltakozása miatt jelenleg nem tervezünk védetté nyilvánítani, 
Kiemelt természetvédelmi oltalmat kapott hazánk valamennyi jelenleg ismert 
és ez idáig még nem védett kaptárkő-előfordulása, a kaptárkövek megóvását 
szolgáló természeti emlékek létesítéséről, valamint a kaptárkövek megóvását 
szolgáló természetvédelmi kezelési terv kihirdetéséről szóló 17/2014. (X. 27.) 
FM rendelet alapján. Igazgatóságunk területén 32 kaptárkő természeti emlék
ként (védett természeti területként) összesen 55,128 ha kiterjedésben, és 6 
kaptárkő a BNP országos jelentőségű védett természeti területének speciális 
természetvédelmi kezelési tervű részterületeként összesen 6,082 ha, mind ösz- 
szesen 61,21 ha kiterjedésben került védelem alá, illetve kapott speciális ke
zelési tervet. Sajnálatos módon egy kaptárkövet (Szomolya, Gyűr-hegyi kap
tárkő) a terület használója megsemmisített, így ennek védetté nyilvánítása 
meghiúsult. A hatóságok felé tett bejelentésünk nyomán eljárás indult rongáló 
ellen.
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A védelemre tervezett mesterséges üregek védetté nyilvánítási előkészítése so
rán az FM - en belüli egyeztetés történt, melynek eredményeképpen a továb
biakban 7 mesterséges üreg védetté nyilvánítási eljárása folytatódik. A védetté 
nyilvánítást megalapozó kezelési tervek elkészültek.
A védelemre tervezett mesterséges üregek védetté nyilvánítási előkészítése so
rán a VM - en belüli egyeztetés történt, melynek eredményeképpen a tervezett 
10 helyett a továbbiakban 7 mesterséges üreg védetté nyilvánítási eljárása 
folytatódik. A védetté nyilvánítást megalapozó kezelési tervek elkészültek.

H E L Y I  V É D E T T É  N Y I L V Á N Í T Á S O K K A L  K A P C S O 
L A T O S  T E V É K E N Y S É G E K :

2014 - ben a következő helyi jelentőségű védetté nyilvánításokban vettünk 
részt:

- Egerszalók: Kivett Temető Természetvédelmi Terület -  elkészült; kihir
detésre került

- Béri andezit oszlopok helyi jelentőségű védelme helyett országos vé
dettségét készítettük elő.

- Mónosbéli gyümölcsös kezelési tervének elkészítése és átadása után -  
a megbeszéltek ellenére - önkormányzat még 2014-ben sem készítette el a 
rendelet-tervezetet.

- Hatvan önkormányzata belterületen lévő idős fákat, illetve fasorokat, a 
cukorgyári tavat, továbbá a nagygombosi tölgyes legelőerdőt helyi védetté 
nyilvánította.

- Elindult a zagyvarónai hűtővíztározók helyi védetté nyilvánítása.
- Elindult a terényi Szent András Katolikus Templom helyi védetté nyil

vánítása.

6. Natura 2000 területek

A Natura 2000 területeket érintő hatósági/szakhatósági ügyekben (más célú 
hasznosítás, művelésből való kivonás, telephely-engedélyezés, telephelybőví
tés, erdészeti eljárások) 2014 - ben a természetvédelmi hatóság munkáját se
gítve számos esetben adtunk szakvéleményt az érintett zöldhatóságok számá
ra. A Földművelésügyi Minisztérium megkeresése esetén, elidegenítési eljárá
sokhoz, önkormányzati tulajdonba adáshoz szükséges miniszteri nyilatkozat 
kiadásához adtunk természetvédelmi szakmai állásfoglalásokat.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a „Natura 2000 
területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól” szóló miniszteri rendelet alapján 18 
nevesített különleges természet - megőrzési területre készült el a tárgyévben 
Natura 2000 fenntartási terv (www. bnpi.hu/naturaterv). A
tervdokumentációkat a támogatási rendeletben nevesített Szakmai Bizottság 
elfogadta. A „Bükk - hegység és peremterületei” , illetve a „Bükk-fennsík és a 
Lök-völgy” Natura 2000 területek részét képező erdőterületeken történt nagy 
kiterjedésű fakivágásokkal kapcsolatos 4064-12-ENVI EU Pilot eljárás során 
az érintett hatóságokkal (Észak-magyarországi Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei- 
valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága) 
folyamatosan együttműködve az erdőterv felülvizsgálatához a szükséges
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adatokat és Natura 2000 javaslatokat megadtuk az erdészeti hatóság részére. 
A körzeti erdőtervek felülvizsgálata a védett és Natura 2000 státuszú 
erdőterületek esetében a jogszabály adta lehetőségeknek megfelelően az 
erdészeti hatóság korlátozó intézkedéseket írt elő, amelyek határozatban 
történő meghozatala részben jelenleg is folyamatban van.

A Svájci - Magyar Együttműködési Program keretében futó „A 
fenntartható természetvédelem megalapozása magyarországi Natura 2000 
területeken” (SH/4/8) projekt keretében folyamatos együttműködésben 
állunk a tervkészítésért illetve a kutatásokban érintett műhelyekkel és 
intézményekkel (Magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesület, Szent 
István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, SZIE Vadvilág 
Megőrzési Intézet, MTA Ökológiai Kutatóközpont). A részben BNPI kezelésben 
lévő kísérleti mintaprojekt területeken elkészültek a kivitelezési 
tervdokumentációk (pl. szálalási terv). Az erdei mintaterületeken -  a munkába 
külsős vállalkozókat bevonva -  xilofág rovar és madártani felméréseket 
végeztünk.

A Közép -  Duna - völgyi Vízügyi Igazgatóság megbízásából készülő Ipoly felső 
(Hont -  Ipolytarnóc) szakaszára készülő nagyvízi mederkezelési tervéhez Igaz
gatóságunk a tervkészítők számára leválogatta a szükséges térinformatikai 
állományokat a Natura 2000 fenntartási tervre és az ehhez kötődő biotikai 
adatokra (élőhelytérkép, közösségi jelentőségű fajok adattáblái) vonatkoztatva.

A Natura 2000 szakmai feladatok során számos jelölő faj és élőhely 
felmérését végeztük el („Natura 2000 monitorozás” célkeretként ill. BNPI saját 
kerete terhére), részben külső kutatók bevonásával. A Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság munkatársai munkatervükbe beépítve botanikai (Natura 2000 
jelölőfajok), gerinctelenzoológiai (elsősorban bogár) és nagyragadozó 
felméréseket dolgoztak ki és hajtottak végre.

7. Természetvédelmi őrszolgálat
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Természetvédelmi őr által alkalmazott intézkedések 2014

Rftv. 15. § (Épület, létesítmény és más vagyontárgy 
őrzése során, valamint egyéb jogellenes cselekmény 
folytatásának megakadályozása szolgálati naplóban 
rögzítve) 11
Rftv. 16. § (visszatartás) 0
Rftv. 17; § (dolog ideiglenes elvétele) 0
Rftv. 18. § (igazoltatás) 55
Rftv. 19. § (Ruházat, csomag és jármű átvizsgálása, 
valamint jármű feltartóztatása) 1
Rftv. 20. § (tettenért személy előállítása) 0
Helyszíni bírság 14

8. Tájvédelem

E G Y E D I  T Á J É R T É K E K
Igazgatóságunk saját költségvetésből 394.000 Ft -ot nevesített az egyedi tájér
tékek felvételezésére. Ebből 4 településen (Detk, Ludas, Visonta, Aldebrő) ösz- 
szesen 225 egyedi tájértéket regisztráltunk.
Az egyedi táj értékek listáját a településrendezési tervekhez végzett előzetes 
adatszolgáltatás keretében megküldjük és felhívjuk a figyelmet az 1996. évi 
Lili. tv. 6. § (5) bekezdés szerint a településrendezési tervekben való szerepel
tetésre. Az egyedi táj értékek között is szereplő, kulturális és földtani értékeket 
hordozó kaptárkövek megóvására kiemelt figyelmet fordítunk.

T E R Ü L E T R E N D E Z É S I  T E R V E K ;
Borsod -  Abaúj - Zemplén, Heves és Nógrád megye területéről, 2014. évben 
összesen 79 településről érkeztek a településrendezési tervek felülvizsgálatá
val, illetve módosításával kapcsolatos megkeresések.

T Á J V É D E L M I  S Z A K É R T Ő I  T E V É K E N Y S É G
Igazgatóságunk tájvédelmi szakértői tevékenységét elsősorban a beérkező 
megkeresések kapcsán fejti ki. A véleményezésre megküldött településrende
zési tervek mindegyikét a természetvédelmi megfontolások mellett tájvédelmi 
szempontból is vizsgáljuk. Ilyen jellegű véleményből 156 db-ot készített igaz
gatóságunk az elmúlt évben. Egyéb ügyek esetében, melyekhez adott vélemé
nyünkben kifejezetten tájvédelmi véleményt is megfogalmaztunk, 56 esetben 
adtunk, melyek között építési, útépítési, elektromos szabadvezetékkel kapcso
latos, vízjogi és bányászati ügyek szerepeltek.
Részt vettünk a tájvédelmi kormányrendeletet előkészítő fórumain (április
június)
Részt vettünk az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tör
vény módosításának véleményezésében.
Részt vettünk az FM Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya és a Mérnöki 
Kamara között zajlott, naperőművek telepítése tárgyában tartott, egyeztetésen 
(Budapest, 2014. október 25.).
Részt vettünk az FM Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya által szervezett 
Tájvédelmi Szakmai Napok rendezvényen (Mórahalom, november 19-20.), ahol
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a helyi jelentőségű védett természeti területek és az településrendezési elkép
zelések ütközése témában előadást tartottunk.
Részt vettünk és helyszínt, szakmai terepi programot biztosítottunk az FM 
Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya által szervezett Barlang- és földtani 
értekezlet rendezvénynek (november 26- 27., Felsőtárkány).

9. Oktatás - nevelés, közönségszolgálat

A Bükki Nemzeti Park az Észak-Magyarországi régió kiemelt turisztikai célte
rülete, ahol a látogatók számára egyre több az olyan turisztikai kínálat, amely 
a természeti értékek bemutatását célozza meg. A bükki települések is egyre 
nagyobb hangsúllyal jelenítik meg a nemzeti parkot és annak természeti, kul
túrtörténeti értékeit a vonzerők között. A látogatók között a belföldi vendégek 
jelentős többségben vannak, a természetjárás és az „outdoor” sportrendezvé
nyek száma és résztvevőinek száma is folyamatosan emelkedik (esetenként 
megközelíti az 1000 főt). A Felsőtárkányi Oktató-és Látogatóközpontban a 
vendégek egy helyen kapnak átfogó képet a Bükki Nemzeti Park természeti és 
kulturális értékeiről, a látnivalókról és programokról, a látogatási szabályok
ról, valamint helyi szolgáltatásokról, eseményekről. Felépítettük a Bükki tele
pülésszövetség turisztikai kínálatát, szolgáltatásait tartalmazó adatbázist, 
amely segítségével a Látogatóközpontban a vendégek számára adunk tájékoz
tatást.
A nemzeti park egész területe, a jelzett turistautak szabadon látogathatóak, 
de egyes védett vagy fokozottan védett fajok élőhelyein korlátozásokra lehet 
számítani. A természetjárás mellett a kerékpáros látogatási formát is ösztönzi 
a nemzeti park erdei kerékpáros úthálózata. A közmunka program keretében 
a Bükk hegység erdei kerékpáros úthálózatának jelzéseit felújítottuk. 
Túravezetések és előadások tartása az erdei iskoláinkban táborozok részére; 
iskolai rendezvények lebonyolítása; médiák terepi szakmai irányítása; infor
mációs táblák cseréje, karbantartása; szakdolgozatok készítésénél külső kon
zulensként szakmai segítségnyújtás; nyári gyakorlaton lévő hallgatók oktatá
sa, képzése; az osmaradvanyok.hu honlap többnyelvű aktualizálása, hírek ak
tualizálása; marketing tevékenység végzése a természet-megőrzési tudatfor
málás érdekében; az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület 
üzemeltetése.

B E M U T A T Á S ,  O K T A T Á S ,  T Á R S A D A L M I  K A P C S O 
L A T O K
Környezetvédelmi, turisztikai és nagyobb sportrendezvényeken kiadványok
kal, szórólapokkal és kiállítási anyagokkal jelentünk meg, a helyi és az orszá
gos sajtóban, a körzeti televízióban és rádióban rendszeresen szerepeltünk. 
Igazgatóságunk honlapjához kapcsolódóan új szolgáltatást indítottunk: fel le
het iratkozni hírlevélre. A honlapon szereplő híreket képgalériával és rövid vi- 
deo-anyagokkal színesítve jelenítjük meg. Igazgatóságunk jelen van a 
Facebookon is.

N E M Z E T I  P A R K I  T E R M É K  V É D J E G Y
A 2014 - ben harmadszor meghirdetett védjegyhasználati pályázatunk ered
ményeként Rudinszky Tamás cserépfalui és Bánrévi István poroszlói termelő 
tehénsajt terméke, a nógrádi Villányi és Társa Bt pácolt szarvascomb és a 
bükkszentkereszti Fridel Sándorné csipkelekvár terméke viselheti a védjegyet.
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A termelők bemutatkozási lehetőséget kaptak a Kihajtási Ünnepen Tarna- 
szentmiklóson, a Nemzeti Parkok Hete nyitó rendezvényén Tatán, Budapesten 
a FeHoVa - n, valamint helyi és regionális rendezvényeken.

S Z A K V E Z E T É S E S  T Ú R Á K •
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság rendszeres szakvezetést biztosít vendégei 
részére az Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi területen, a lillafü
redi Szent István- és Anna- barlangokban, ahol a szakvezetés része a bemuta
tóhely szolgáltatásainak.
Előre meghirdetett túráinkon, terepi bemutató programjainkon kedvezményes 
díjért, illetve néhány kiemelt Jeles Napon ingyenesen biztosítunk szakvezetést 
(április 22. Föld Napja, május 10. Madarak és fák Napja, május 24. Európai 
Nemzeti Parkok Napja, május 23. - június 9. Geparkok Hete, június 5. Kör
nyezetvédelmi Világnap, szeptember 26. Tiszta hegyek Napja, szeptember 20- 
21. Kulturális Örökség Napjai, október 4. Állatok Világnapja.
Téli túráink között kiemelkedő érdeklődés kísérte a Transzbükki átkelést, 
amelyre már hagyományosan minden évben január végén kerül sor. Ez évtől a 
program az Erőss Zsolt emléktúra nevet viseli a 2013 májusában a 
Kancsendzöngán eltűnt hegymászó, örökös védnökünk, Erőss Zsolt tiszteleté
re. A szakvezetett túra útvonala olyan fokozottan védett területekre is belépést 
enged, amelyek egyébként a látogatóktól elzártak.
Októberben első alkalommal rendeztük meg a Transzbükki Vándortábor elne
vezésű háromnapos szakvezetett túraprogramot, amely a januári Transzbükki 
átkelés egyfajta kibővített változata, így alkalmas arra, hogy nagy területet be
járva, kelet-nyugati irányban átszelve a Bükköt elég alaposan bemutassuk a 
védett területet és igazgatóságunk természetvédelmi tevékenységét. 
Közönségszolgálati Osztálynál külön megrendelt szakvezetéseket megfelelő dí
jazás ellenében előre egyeztetett időpontokban biztosítunk felnőtt és diákcso
portok részére.
Barlangi túravezetést és overallos barlanglátogatásit is lehet igényelni igazga
tóságunknál, a túrákat a szerződés alapján barlangi túravezetői engedéllyel 
rendelkező vállalkozók vezetik. A barlanglátogatási lehetőséget bővítettük, 
2014 - tői a Felsőtárkány közelében található Észtáz - kői barlang könnyen 
járható felső szakaszára is viszünk vendégeket.

E R D E I  I S K O L Á K
Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpont
A Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpont erdei iskola szolgáltatásait 2014 - 
ben összesen 1.260 fő, 2.805 vendégéjszakával vette igénybe.
A különböző tematikus napok (gyógynövény-ismereti, terepi ismeretszerzés, 
kézműves foglalkozások, éjszakai túrák, denevérestek, csillagászati megfigye
lések) keretén belül, melyeken összesen 2.986 fő vett részt.
Nyári természetvédelmi napközis táborok, szaktáborok, szakmai- és terepgya
korlatok lebonyolítása mellett a természet- és környezetvédelmi jeles napok
hoz kapcsolódó foglalkozásokat, terepi bemutatókat is tartunk. A BNPI köz
ponti épületében szakmai tanácskozásokat, civil fórumokat, továbbképzéseket 
szerveztünk.
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Rejtek Kutatóház és Oktatóközpont
A rejteki központ jelenleg több mint negyven fő befogadására alkalmas, erdei 
iskolai, tábori programok színhelye a Bükki Nemzeti Parkban Répáshuta és 
Hollóstető között. Felszereltségével, kapcsolódó tanösvényeivel alkalmas isko
lai csoportok fogadására, elsősorban terepi környezeti nevelési programok 
szervezésére. Erdei iskolai szolgáltatást 444 fő 1278 vendégéjszakával vett 
igénybe.

E G Y É B  Ö K O T U R I S Z T I K A I  É S  K Ö R N Y E Z E T I  N E 
V E L É S I  P R O G R A M O K ,  S Z O L G Á L T A T Á S O K

Természetvédelmi programok, jeles napok, tájegységi nyílt napok
A természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos “Jeles Napokon” (pl. Víz 
Világnapja, Föld Napja, Környezetvédelmi Világnap, Európai Denevér Éj, Ta
karítási Világnap) szakmai előadásokkal, több korosztályt megszólító progra
mokkal, játékos vetélkedőkkel hívjuk fel a figyelmet természeti környezetünk 
megőrzésének fontosságára. A programokban egy részében civil szervezetek is 
közreműködtek. PL:

- Nyári természetvédelmi tábor, napközis tábor

- Kiállítások, kulturális programok a Felsőtárkány -  Nyugati Kapu Okta
tó- és Látogatóközpontban

- Békamentés, iskolások bevonása -  szemléletformálás
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Látogatóstatisztika

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság bemutatóhelyeinek regisztrált látogatói (2014)

Bemutatóhely neve Fizetős láto
gatók (fő)

Nem fizetős 
látogató (fő)

Összesen
(fő) Megjegyzés

1 „Karszt és élővilága” kiállítás (Felsőtár- 
kány)

1.267 1.231 2.498

ingyenes: konferencián résztvevők 
(780 fő)és a recepción érdeklődő lá
togatók, ill. egyéb térítésmentes be
lépések (451 fő). 2014-ben 23 db 
családi jegyet váltottak, ára: 1200 
Ft/db volt.

2 Anna-barlang (Lillafüred) 35.510 0 35.510 Téli időszakban napi egy túra indul.

3 Szt. István-barlang (Lillafüred) 18.453 0 18.453 A barlang február-június időszak
ban zárva tartott.

4
Múlt emlékei a Bükkben kiállítás (Lilla
füred) 0 22.606 22.606

A LÁEV kisvasút lillafüred állomás- 
épületében regisztrált látogatószám, 
amely a térítésmentesen látogatható 
kiállítás látogatóit is tartalmazza.

5
Ipolytarnóci ősmaradványok tt „Boró
kás-árok” geológiai tanösvény

40.509 10.356 50.865

geológiai tanösvény + sétálójegy és 
4D mozi; ingyenes létszám: Muzsi
kál az erdő, Geopark heti és Uniós 
fejlesztési nyílt napok, valamint a 
védettség 70 éves jubileuma térítés 
mentes

6 Hollókő -  Táj és a nép c. kiállítás 0 0 0

Vállalkozó üzemelteti - 2014-ben a 
táj ház az Ófalu helyreállítá
si/átépítési munkálatai miatt zárva 
tartott.



A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság bemutatóhelyeinek regisztrált látogatói (2014)

Bemutatóhely neve Fizetős látoga
tók (fő)

Nem fizetős látoga
tó (fő)

Összesen
(fő) Megjegyzés

7 Salgótarján -  Baglyas-kő Vár Természet- 
védelmi Látogatóközpont 0 4.586 4.586

Egyéni látogatók: 1122 fő; 
rendezvényeken résztvevők: 
2614 fő; szakmai előadáso
kon megjelentek: 260 fő; 
szakvezetés a látogatóköz
pont területén: 590 fő.

8 Ároktői táj ház 0 0 0

9 Oszlai tájház (Cserépfalu) 231 0 231

Cserépfalu önk. üzemelteté
sében, 05. 1. - 09. 30., 
szombati napokon nyitva 
tart.

Regisztrált látogatók összesen: 95.970 38.779 134.749



A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelési és turisztikai szolgáltatásainak regisztrált igénybevevői (2014)

Bemutatóhely neve Fizetős lá
togatók (fő)

Nem fizetős 
látogató (fő) Összesen (fő) Megjegyzés

Szakvezetéses túra, nyílt túra 384 847 1 231 meghirdetett, szervezett túrák
Nyílt nap, jeles nap, saját szervezésű ren
dezvény 7 529 5 022 12 551

Erdei iskolai program 2 711 275 2 986 Baglyas-kő Vár Látogatóközpont 
(275 fő)

Barlangi kalandtúra 374 0 374 könnyű és "extrém", overallos bar
langtúrák

Egyéb XVI. Bükk-Aggtelek kerékpártúra 75 4 79 vezetett kerékpártúra

Egyéb
kerékpárkölcsönzés Felsőtárkány- 
ban, a Nyugati Kapu Oktató- és Lá
togatóközpontban

0 0 0 2014-ben felújítási munkálatok 
miatt nem üzemelt.

Egyéb Rudapithecus ősmajom kiállítás 104 0 104 Ipolytarnóci Ősmaradványok TT

Egyéb Muzsikál az erdő Ipolytarnócon 145 249 394 Ipolytarnóci Ősmaradványok TT

Egyéb I. Bükkaljai Mustra 0 600 600 Cserépváralja.

Egyéb Geoparkok hete Ipolytarnócon 7 353 125 7 478 ingyenes programok

Egyéb Bemutató madárgyűrűzés 0 130 130 Szihalom; Kerecsend (Dél-hevesi 
TE)
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Szálláshelyek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működtetésében (2013)

Egyéb:
Rejteki Erdei Iskola 
(máj. 1. -  okt. 31.) Nyugati Kapu Erdei iskola 

Felsőtárkány

Szállóvendégek száma (fő) 444 1.260

Vendégéjszakák száma (fő) 1.278 2.805

BNPI mobil kiállítási tablóink kihelyezé
se/bemutatása oktatási intézményekben, rendezvé
nyeken

20

„Magaslataink” - Erőss Zsolt hegymászó fotóiból ösz- 
szeállított vándorkiállítás 6
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Kiadványaink
A kiadványokat, füzeteket, könyveket, egyéb reklámhordozó eszközöket, szó
róanyagokat Igazgatóságunk elsősorban nagy forgalmú látogatóhelyein (Felső- 
tárkány, Ipolytarnóc, Hollókő, Lillafüred, Szilvásvárad), valamint az egri igaz
gatósági központban teszi elérhetővé.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2003. óta a saját kezelésben lévő kiemelt 
turisztikai létesítmények elárusító helyein kívül más közreműködő vállalko
zók/bizományosok kezébe is átadta természetismereti és ismeretterjesztő ki
adványainak, ajándéktárgyainak árusítását.
Összesen 15 bizományossal állunk kapcsolatban Észak - Magyarország nagy
városaiban, turisztikai központjaiban, egyetemeken, társintézményekben.

. \ -
II. TERMESZETVEDELMI VAGYONGAZDALKODAS

1. Területvásárlások, kisajátítások:

Tárgyi évben igazgatóságunknak a védett területek helyreállításáról szóló 
1995. évi XCIII. törvény végrehajtására az alábbi pénzügyi források álltak ren
delkezésre:

Dr. Gordos Csabánál a Bükkszenterzsébet 0132/8 hrsz-ú, és Erdőtelek 
0105/2 hrsz-ú ingatlanok kártalanítására letétbe helyezett 1.355.952 
Ft;

- a 1233/2012. (VII. 12.) Kormány határozat alapján igazgatóságunk ren
delkezésre álló keret összeg (40 millió forint) - ból a tiszabábolnai 
0123/2 hrsz-ú ingatlan kisajátítási kártalanítására Dr. Gordos Csaba 
ügyvédnél letétbe helyezett 21.510.000 Ft

- 2013. évben 20/02/09/00 Természetvédelmi kártalanítás előirányzatá
ból biztosított 34.000.000 Ft

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.§. (4) bekezdésé
ben foglaltak alapján a védett természeti területek védettségi szintjének 
helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény végrehajtására biztosított 
90.000.000 Ft 
saját bevételi forrás

Fenti forrásokból igazgatóságunk összesen 193 hektár területet vásárolt meg.
A Borsodi- Mezőség TK területén lévő tiszabábolnai 0123/2 hrsz-ú ingatlan 
esetében az eladástól elzárkózó tulajdonosokkal szemben (60 ha terület) még
2012 évben kisajátítási eljárást kezdeményeztünk, a kártalanítás fedezését 
szolgáló 21,5 millió Ft összeg ügyvédi letétbe került. A kisajátítási eljárás 
mindezidáig húzódik, melynek okáról az eljáró hatóság érdemben nem nyilat
kozik.
A 2008. évben indított és 2011. évben kisajátítási határozattal zárult 
kesznyéteni ingatlanok vonatkozásában a tulajdonosok mind a jogcím, mind 
többletkártalanítás vonatkozásában bírósági keresettel éltek. Mindkét eljárás 
2014 évben még nem zárult le.
Elővásárlással a 2014. évben 19 esetben éltünk a Dél - Hevesi, Dél - Borsodi, 

Tarna - Lázbérc, Nógrád - Ipoly tájegységek területein. Az érintett terület tér
mértéke 18 ha alatti volt.
A több éve húzódó földcserék esetében tárgyi évben jelentős előrelépés nem 
történt.



2. Birtokügyi feladatok

Folytattuk a Természetvédelmi Információs Rendszer birtokügyi adatainak 
pontosítását. Az adatkezeléshez kapcsolódó munka gerincét a védett és a vé
delemre tervezett földrészletek megosztásából keletkezett duplumok megszün
tetése, valamint a tulajdoni lapra tévesen bejegyzett védettségi kategóriák 
egyeztetése (javítása) képezte. Folytattuk az adatbázisban szereplő földrészle
tekre vonatkozó tulajdoni lapok digitális állományainak rögzítését. Elértük, 
hogy a rendelkezésünkre álló tulajdoni lapoknak teljes köre hozzárendelésre 
került a megfelelő földrészlethez, így ezek a területi kollégáink számára is el
érhetőek.
A haszonbérleti szerződések rögzítése is folyamatos és a beszkennelt szerző
dések és birtokbaadási jegyzőkönyvek is feltöltésre kerültek.
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kö
zött létrejövő vagyonkezelési szerződést elkészítettük, és megküldtük a Minisz
tériumba. 2014-ben még nem került aláírásra.
Az MNV Zrt.-vel megkötöttük az új vagyonkezelési szerződést.

A vadásztársaságoktól a többévi kinnlevőségek beszedésének nagy része meg
történt és a 2014. évi többlethasználati díj beszedése is folyamatban van, 
nagy részük befizette a 2014 - es évben, egy részük áthúzódik a 2015-ös évre.

III. JOGI ÉS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

Teljes évi ügyiratforgalmunk a 2013. évihez képest jelentős -  71.8 % - os - nö
vekedést mutat. Ennek oka elsősorban az ügyfelekkel történő levelezés növe
kedése.
2014 - ben a hatóságok számára történő szakvéleményadás, adatközlés a
2013. évivel közel azonos. Több megkeresés érkezett az OKTF - tői, csekély 
mértékben csökkent azonban az Erdészeti Igazgatóságoktól érkező belföldi 
jogsegély kérések száma, valamint a településrendezési tervekkel kapcsolatos 
véleménykérő levelek száma is. A Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával 
2014-ben igazgatóságunk nem kötött együttmüködési megállapodást, így 
megkeresés nem érkezett.
Az összes KÖTEFE megkeresések száma csökkenő tendenciát mutatott a ko
rábbi években (2005-ben 525, 2006-ban 495, 2007-ben 379). Ugyancsak 
csökkenést mutatott az összes kiadott szakvélemény száma (2005-ben 872, 
2006-ban 609, 2007-ben 464). A csökkenés a működési területünk változá
sán kívül elsősorban abból adódott, hogy tájvédelmi ügyekben ritkábban kér
tek tőlünk szakvéleményt a KÖTEFE - k. Jellemzően építési és más célú 
hasznosítási tájvédelmi szakhatósági ügyekben érkezik még mindig megkere
sés.
2014 - ben a KÖTEFE megkeresések száma 8,1 % - os növekedést mutat: 794 
megkeresés érkezett.

Legnagyobb számban a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is erdészeti, 
földügyi, vízjogi, környezetvédelemi engedélyezési, barlangkutatási, vadászati, 
rendezvények és versenyek engedélyezésével kapcsolatos, védett állat- és nö
vényfajok egyedeit, NATURA 2000 területeket érintő (szak)hatósági ügyben ke
restek meg bennünket a KÖTEFE-k vélemény (adat, tény) adása végett. Védett 
természeti területet érintő ügyben az esetek túlnyomó többségében megkere
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sett bennünket a hatóság. Pontos adat arról, hogy az összes hatósági ügy 
hány százalékában keresett meg a zöldhatóság szakvélemény megadása céljá
ból a KÖTEFE-k teljes ügyiratforgalmi statisztikáinak hiányában nem adható. 
Szakértői véleményeinket a természetvédelmi hatóságok az esetek túlnyomó 
többségében figyelembe vették döntéseik során.
A működési területünkön illetékes mindhárom felügyelőséggel együttműködé
si megállapodást kötöttünk, melyben részletesen szabályoztuk a feladatok el
látásának módját és a kapcsolattartás részleteit. A Természetvédelmi Őrszol
gálat tagjainak helyismerete nélkülözhetetlen mind a természetvédelmi ható
sági határozatok előkészítése, mind azok végrehajtásának ellenőrzése során. 
Az együttműködési megállapodásoknak megfelelően a felügyelőségek az esetek 
nagyobb részében megküldték részünkre a védett természeti területet érintő 
határozataikat, szakhatósági állásfoglalásaikat. Utóbbi években kizárólag 
elektronikusan történik mindez. A megkötött és felülvizsgált együttműködési 
megállapodások megfelelő keretet jelentenek a további munkához, azok ma
radéktalan betartása garantálhatja a természetvédelmi szakmai szempontok 
érvényesülését a KÖTEFE - k hatósági eljárásaiban.
2014 - bán is gondoskodtunk a KÖTEFE - k munkájához szükséges adatbázi
sok aktualizálásáról a TIR - ben.

A Minisztérium részére teljesített jelentési feladatok az előző évhez képest 
nagymértékű (53% - os) csökkenést mutatnak (2013. évben 843 volt). Jelen
tős eltérés mutatkozik a Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és 
Hungarikumokért Felelős Államtitkárral (korábban Környezetügyért Felelős 
Államtitkár) történt levelezésben, valamint a Költségvetési Főosztály felé telje
sített jelentési kötelezettségek kapcsán, ami a számos (hozzávetőleg havi 4 db) 
honlapon feltöltött adatszolgáltatás benyújtásával magyarázható.
Csökkenés mutatkozik a Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály felé nyújtott 
jelentések kapcsán.

Az ügyfelekkel történő levelezés az előző évhez képest a duplájára nőtt. Növel
ték az ügyiratszámot az elővásárlási joggal kapcsolatos megkeresések, a 2014- 
ben nagy sajtóérdeklődést mutató „medve ügy” levelezései, valamit a kaptár
kövek védetté nyilvánításával kapcsolatos egyeztetések. A földhasználati rend 
kialakításával kapcsolatban termőföld használati megosztásról a földhivatal 
felé benyújtandó megállapodásokhoz köthető levélváltás is jelentős mértékű 
volt 2014-ben. Nagy mennyiségű levelezéssel járt a lejáró haszonbérleti szer
ződésekhez és új szerződések kötésére irányuló kérelmekhez kapcsolódó 
ügyek intézése (birtokból visszavételi jegyzőkönyvek, kérelmek). A szerződések 
lejárta miatt nagy számban érkeztek a földhivatali törlő határozatok is.

A KEOP és egyéb nemzetközi pályázati eljárásokhoz kapcsolódó levélvál
tások száma a 2013. évihez képest jelentős csökkenést mutat, mivel 2014-ben 
3 új pályázat indult a 2013. évi 15 új pályázathoz képest, hasonlóan a közfog
lalkoztatással kapcsolatos levelezéshez, ahol 2013-ban 3 programot indítot
tunk (indítás, zárás levelezése, közvetítő lapok iktatása), 2014-ben pedig egy 
programindítás történt egy hosszabbítással, mely nem járt annyi levelezéssel.

Évről - évre -  így 2014 - ben is -  jelentősen emelkedik a Natura 2000 és 
MTÉT (Magas Természeti Értékű Területek) területeken tervezett kaszálási be
jelentések száma, ami szintén hozzájárult a tavalyihoz viszonyított jelentős 
növekedéshez.
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Szabálysértési eljárások esetében 2012-ben jelentős változást eredménye
zett az április 15-én hatályba lépő új szabálysértési törvény (2012. évi II. tör
vény). A hatályba lépéssel Igazgatóságunk szabálysértési hatósági hatásköre 
megszűnt, azután a kormányhivatalok, 2013. január 1 - tői pedig a járási hi
vatalok járnak el szabálysértési hatóságként a természetvédelmi szabálysérté
sek ügyében.
Mindezen alapvető jelentőségű jogszabályváltozások miatt jelen adatszolgálta
tást is át kell értelmezni. A fenti táblázatban szereplő adatok a Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság által -  a Természetvédelmi Őrszolgálata jelentései alapján - 
2014. év folyamán tett szabálysértési feljelentéseket mutatják. A 13 esetből 3 
természetvédelmi szabálysértés volt (védett természeti területen engedély nél
küli járművel közlekedés, tűzrakás, védett növényfaj birtokban tartása), a 
többi esetben vagyon elleni cselekmények (Sztv. 177.§) miatt kellett feljelen
tést tenni.

A járási hivatalok -  álláspontunk szerint -  többnyire továbbra is enyhén 
ítélik meg a természetvédelmi szabálysértéseket. A pénzbírságokat tehát a já 
rási hivatal szabja ki, a befizetések is hozzá érkeznek, ezért nincs informáci
ónk a befizetések megtörténtéről. A szabálysértések egyes körére az új Sztv. 
lehetővé teszi az elzárás kiszabását is, amelyről nem minden esetben értesü
lünk.
Az intézkedések során figyelmet fordítottunk a Natura 2000 területek ellenőr
zésére is.
Az új Sztv. és a Rendészeti tv. (2012. évi CXX. törvény) szabályainak elsajátí
tásában számos jogi képzéssel segítettük a Természetvédelmi Őrszolgálatot. A 
törvény által megkívánt együttműködési megállapodásokat mindegyik illeté
kes megyei rendőr-főkapitánysággal megkötöttünk, annak rendelkezéseit al
kalmazzuk.
Az új Sztv. alkalmazása kapcsán számos probléma merült fel. Ezeket jeleztük 
az FM illetékes főosztálya felé. Továbbra is problémát okoz az Sztv. 2.§ (4) be
kezdése, mivel a szabálysértések és a közigazgatási bírságok elhatárolása nem 
megfelelő, így a természetvédelmi szabálysértés tényállása a gyakorlatban 
nem alkalmazható. Ezt a problémát megerősítette a VM az NPTF -  
276/2/2014. számú levelében is. Ennek folytán Igazgatóságunk nem javasol
ta a természetvédelmi őröknek a helyszíni bírság alkalmazását, hiszen a fenti
eknek megfelelően csak közigazgatási (természetvédelmi) bírság szabható ki (a 
statisztika az előző oldalon ezért mutat a korábbinál jóval kisebb számot a 
természetvédelmi szabálysértéseknél). A természetvédelmi bírság magasabb 
bírságösszegei még a 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet módosítását követően 
is aránytalanok az elkövetett jogsértésekhez képest. További probléma, hogy a 
természetvédelmi bírság eljárási szabályai (határidők, másodfokú eljárás, bí
rósági felülvizsgálat) akár több évre is képesek elhúzni azt az időt, amíg jog
erős határozat születik.
Ezzel szemben a helyszíni bírság esetében a döntés azonnal, a helyszínen jog
erőre emelkedik, ami mind a jogalkalmazók munkáját jelentősen segíti, az ál
lampolgárokra nézve is kedvezőbb, és jól elősegíti a további szabálysértések 
elkövetésének megelőzését. Ezek miatt feltétlenül megoldandónak tartjuk a 
fenti problémát.
A védett természeti területre jármüvei történő olyan behajtások esetén, amikor 
igazoltatásra nem kerül sor (mivel a jármű vezetője nincs a helyszínen, ezért 
az intézkedő természetvédelmi őr a forgalmi rendszám alapján jelenti fel), az 
Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
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2014. év során immár négy esetben tájékoztatott arról, hogy nem tud eljárni 
és természetvédelmi bírságot kiszabni. Levelük szerint a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK-KH) a központi rend
számnyilvántartásból történő adatszolgáltatásért díjat számol fel. Ezt a szolgá
lati úton jeleztük a Földművelésügyi Minisztérium felé.

A természetvédelmi bírság kiszabása 2005-től az egységes zöldhatóság ha
táskörébe tartozik.
2014. során 24 esetben kezdeményeztük természetvédelmi bírság kiszabását 
a felügyelőségeknél.
A helyszíni bírságokat a természetvédelmi őrök szabták ki helyszíni intézkedés 
során a 2012. évi II. törvény alapján. Ezen esetekről elmondható, hogy az el
követői körben és a tipikus szabálysértésekben az elmúlt évben nem történt 
jelentős változás. Továbbra is dominálnak a gépjárművel elkövetett, illetve az 
engedély nélküli gyűjtésben (elsősorban a fagyűjtésben) megnyilvánuló sza
bálysértések.
Fontos hangsúlyozni, hogy a Természetvédelmi Őrszolgálat intézkedései a fen
ti adatokból kiolvashatónál jóval nagyobb számban történnek, azonban a 
megadott táblázatban -  erre irányuló rovat híján - nem szerepeltethetők (pl.: 
figyelmeztetés, a cselekmény abbahagyására, távozásra felszólítás alkalmazá
sa, természetvédelmi vagy más közigazgatási bírság kiszabására alkalmas cse
lekmények bejelentése, stb.). Ezekről azonban a Rendészeti tv. szerinti bon
tásban havi rendszerességgel jelentést küldünk a Minisztérium és az illetékes 
megyei rendőr-főkapitányságok részére.

Igazgatóságunk 2014-ben összesen 25 büntetőfeljelentést tett, ebből hármat 
természetkárosítás miatt. Ezen belül egy esetben Nógrád megyében mintegy
1.000 tő tavaszi hérics sérülhetett meg tűzeset következtében, egy esetben 
pedig a Facebook közösségi oldalra feltöltött medvelelövést gyanító kép miatt. 
Egy esetben pedig szintén Nógrád megyében megtartott terepmotoros-verseny 
megtartása miatt tettünk természetkárosítás miatt büntetőfeljelentést. Ez az 
ügy még folyamatban van.
Folyamatban van még egy barnamedve kilövésével kapcsolatos eset, ebben az 
ügyben nem mi tettünk feljelentést, mivel a vadászati hatóság észlelte, de az 
ügybe bejelentkeztünk sértettként. A nyomozást a Bátonyterenyei Rendőrka
pitányság folytatja le, előreláthatólag 2015 májusában ér véget a nyomozati 
szak.
Az egyéb büntetőügyeket csekély kivételtől eltekintve a vagyon elleni bűncse
lekmények (elsődlegesen a falopások) teszik ki. 2014-ben 16 ügyben tettünk 
feljelentést falopás miatt. A falopások száma továbbra is magas, a több bünte
tőügyet az indokolja, hogy a 2013. július 1-jén hatályba lépett új Btk. már ér
tékhatártól függetlenül bűncselekményként határozza meg az erdőben jogelle
nes fakivágással elkövetett lopásokat. Gyakorlati tapasztalataink az mutatják, 
hogy a nyomozó hatóságok felkészültek a jogszabályváltozásokra, azokat he
lyesen és konzekvensen alkalmazzák.
Három falopásos ügyben továbbra is folyamatban van a nyomozás, egy eset
ben nád jogtalan eltulajdonítása történt meg.
A medve-üggyel összefüggésben egy személy becsületsértő kifejezéseket hasz
nált a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal kapcsolatban a Facebook-on. Az 
ügyben közvádas eljárást kezdeményeztünk becsületsértés és rágalmazás mi
att, ez a Salgótarjáni Rendőrkapitányságon folyamatban van.
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Egy - egy esetben információs tábla megrongálása, orwadászat, kerítés 
ellopása, illetve hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt kellett felje
lentést tennünk.
Az egri Érsekkertben 2011 decemberében történt denevérpusztulással végző
dő ügyben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a nyomozó hatóság határozatá
val szemben 2013. során ismételten panasszal élt.
A panasz alapján az Egri Járási Ügyészség B.482/2012/12. számon hozott 
határozatával az Egri Rendőrkapitányság, nyomozást megszüntető határoza
tát hatályon kívül helyezte, egyben a nyomozást ismételten megszüntette, 
azonban ezúttal azzal, hogy megállapította: a feljelentett cselekmény termé
szetvédelmi szabálysértést képez, mivel a feljelentett ügyben csupán gondat
lanság állapítható meg.

A 2013. október 4 - én a Természetvédelmi Őrszolgálat által talált -  lövés 
által elpusztult - szürke farkas egyedének ügyében a nyomozást 2014 máju
sában felfüggesztette a nyomozó hatóság, mivel az elkövető kiléte nem volt 
megállapítható. A határozat ellen panaszt nyújtottunk be. Az Egri Járási 
Ügyészség az addigi ügyészségi gyakorlattal szakítva - bár érdemben felülvizs
gálta a határozatot - vitatta a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság sértetti jogállá
sát. Ezt nem fogadtuk el, ezért a kérdés a Heves Megyei Főügyészséghez ke
rült. A Főügyészség a Legfőbb Ügyészség állásfoglalását kérte. A Legfőbb 
Ügyészség állásfoglalása alapján a nemzeti park igazgatóságokat a sértetti jo 
gok ezekben, az ügyekben nem illetik meg. Ezen állásfoglalás alapján a jövő
ben a sértetti jogok -  így különösen az irat - betekintési és a jogorvoslati jog - 
gyakorlása nem lehetséges számunkra a védett természeti értéket (vagy a nem 
vagyonkezelésünkben lévő védett természeti területet) érintő természetkárosí
tás bűntette miatt folyamatban lévő eljárásokban.

Polgári pereink közül egyik pervesztésünk termőföldre vonatkozó elővásárlá
si jogunk érvényesítése iránti eljárásban következett be. Pernyertes és folya
matban lévő peres ügyeink egy jelentős része is hasonló tárgyú.
Egy vízgazdálkodási társulat pert indított ellenünk érdekeltségi hozzájárulás 
megfizetése iránt, másik pervesztességünk ebben az eljárásban következett 
be.
Egy volt kormánytisztviselőnk által indított munkaügyi per - melyet felmenté
sével kapcsolatos igények érvényesítése iránt indított - elsőfokon, nem jogerő
sen pernyertességünkkel zárult, a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezte 
az ítéletet és új eljárásra utasította az elsőfokú bíróságot. Ez a per folyamat
ban van.
Kesznyéteni - Vszt. hatálya alá tartozó - ingatlanokat érintő, kisajátítási hatá
rozat felülvizsgálata iránti közigazgatási perben a Kúria a jogalap tekintetében 
igazgatóságunknak adott igazat, a per folytatódik a volt tulajdonos többletkár
talanítási igénye iránt.
Mátraszőlősi védett természeti területet érintő jogellenes fakitermelés miatt 
természetvédelmi bírságot szabott ki a természetvédelmi hatóság, a határozat 
felülvizsgálata iránti közigazgatási perbe a hatóság pernyertességének elő
mozdítása érdekében beavatkoztunk. Az ügy pernyertességünkkel zárult.

IV. PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG

A pénzügyi szakterületen az előírt és vállalt feladatokat teljesítettük.
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Jelentős többletfeladat volt Európai Uniós pályázataink pénzügyi feladatainak 
ellátása, ezek nyilvántartása, elszámolása, melyet 2014 - ben sikeresen telje
sítettünk.

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

Az év folyamán több esetben történt külső ellenőrzés (az Országos Egészség- 
biztosítási Pénztár átfogó ellenőrzés keretében a biztosítotti bejelentéseket, a 
KEHI az Igazgatóságunk föld haszonbérbe adási tevékenységét vizsgálta, a 
NAV részéről az ÁFA visszaigénylések miatt, valamint a záró pályázatokhoz 
kapcsolódóan az irányító hatóság részéről, a közmunka zárásával kapcsolat
ban a Munkaügyi Központ részéről).

2014 -  ben külön megoldandó feladatként jelentkeztek a következők:

© 2013. II. félévében került bevezetésre a GriffSoft Kft. Forrás SQL integ
rált számviteli könyvelési programja. A programra történő átállás igen 
nehézkesen ment és sajnos 2014. évben sem javult a helyzet. Nemcsak 
az volt a probléma, hogy a program kezelése igen bonyolult, hanem a 
kezeléshez szükséges leírások sem egyértelműek illetve a programban 
több olyan hiányosság is van, mely gondot okoz a mindennapi munka
végzés során.

© számos probléma merül fel a program használata során, melyeket nem 
minden esetben tudnak rövid időn belül módosítani. A program műkö
dése, a lekérdezések bonyolultsága és lassúsága nagymértékben hozzá
járul a területen jelentkező többletfeladathoz. Az áttérést megnehezítette 
a számítástechnikai rendszer, és a számítógépek folyamatos meghibá
sodása is.

© 2014 -  ben tovább nehezítette a pénzügyi dolgozók munkáját az új
számviteli rendszer bevezetése is. Sajnos még most sem teljes körű a 
könyvelési tételek listája. A kétszer kettes könyvelés (költségvetési és 
pénzügyi) szemléletének alkalmazása is nehézkesen megy.

© Az új számviteli rendszerre történő áttérés igen lassan és nehézkesen 
megy, folyamatos, napi problémák merülnek fel egy - egy könyvelési té
tellel kapcsolatosan, melyek elszámolása nem minden esetben egyér
telmű, a gyakorlati útmutatók nem minden esetben egyértelműek. Az év 
végén történő visszamenőleges hatályú törvénymódosítás még jobban 
megbonyolította a könyvelési teendőket. Remélhetőleg a felmerülő prob
lémákat a jogszabályalkotó mielőbb rendezni fogja, és több év gyakorlat 
után az új számviteli rendszer működőképes lesz.

© Egyre több a havi rendszerességgel jelentkező adatszolgáltatás, mely 
újabb feladatokat indukál. Rendszeres szolgáltatás a devizaprognózis, 3 
féle likviditási, (várható kiadás -  bevétel, havi likviditás -  létszám ada
tokkal, LT-01), AT-01 illetve a tartozásállományról, a gépjármű, telefon, 
informatikai és bútor beszerzésekről, valamint a nemzetközi támogatási 
programokon történő részvétellel kapcsolatban.
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V. INFORMARIKAI TEVÉKENYSÉG

2014 -  ben elvégzett informatikai feladatok:
- Haszonbérleti szerződésekhez térkép mellékletek készítése.
- Részvétel a Természetvédelmi Tanácsadó Testület ülésein (TITT).
- Országos Natura 2000 fedvények frissítése.
- Az INSPIRE projekt eredményesen lezárult.
- A Bükki Nemzeti Park kezelési tervéhez a térképmellékletek elkészültek.
- Az OKIR projekt keretében végzett feladatok
- Szállított eszközök átvétele.
- Kulcsfelhasználói oktatásokon való részvétel.
- A TIR-OKIR átálláshoz adatok szolgáltatása.
- A projekt keretében kapott szerver beüzemelése.
- Az OKIR rendszerbe 2014. december 15-én migrálásra kerültek a TIR-

ből az adatok. Ettől az időponttól már az OKIR-t kellett volna használni, 
de az olyan súlyos hibákat tartalmazott, amik miatt a használata nem 
volt lehetséges. A hibajavítások jelenleg is tartanak, az OKIR
biztonságosan még mindig nem használható a TIR helyett.

- A védett területek hrszeit pontosíttottuk deregulációhoz.
- A Hollókői TK-ról szóló rendelet módosulása miatt a védett fedvény 

módosítása megtörtént.
- Az erdős KEHOP pályázatokhoz hrsz térképeket készítettünk.
- A BNPI IT stratégiáját elkészítettük 2012-2015 időszakra, és elküldtük

az FM-be.
- A régóta elavult és azóta tönkrement TIR szervereinket üzemen kívül

helyeztük, és az INSPIRE projekt keretében rendelkezésünkre bocsátott 
szerveren futó virtuális géppel váltottuk ki. A meghibásodott
szerverekhez nincsenek pótalkatrészeink, javításuk gazdaságtalan, így a 
továbbiakban használni már nem tudjuk.

- Nemzetgazdasági Minisztérium könyveiben szereplő és üzemeltetésre 
átadott immateriális javak és tárgyi eszközök leltározása, selejtezése.

- az ownCloud szerverünket 5-ös főverzióról 6-os főverzióra frissítettük
- Megkezdtük a Windows XP-k cseréjét Windows 7-re
- Megkezdtük a Microsoft Office 2003-as verziójának cseréjét Microsoft 

Office 2007-re
- Megtörtént a HUSK344 projektben beszerzett információs KIOSK-ok 

üzembe helyezése
- Megkezdtük a sziklamászók időpont regisztrációs oldalának fejlesztését, 

tesztelését. (Az üzembe helyezés már idén történt meg)
- Felkészültünk a KÉR (Központi Érkeztetési Rendszer) és a Hivatali Kapu 

használatának bevezetésére

TIR -  BE BETÖLTÖTT ÉS BETÖLTÉSRE ELŐKÉSZÍTETT ADATOK

T I R - b e  b e t ö l t ö t t  a d a t o k
- Védett objektumok modul
- Újabb egyedi táj érték kataszter (TÉKA) adatok
- aktuális földhaszonbérleti és megbízási szerződések adatai (csatolt ál

lományok a keletkezett dokumentumokról)
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B e t ö l t é s r e  e l ő k é s z í t e t t  a d a t o k
- NBmR élőhelytérképezési kvadrátok 2011. évi adatai

Következő évi jelentős feladat lesz a TIR -  t felváltó OKIR rendszer alkalmazá
sa. Jelenleg az OKIR nem tartalmazza a területekhez kapcsolódó védettsége
ket. Még nem működik a tárolt adatok lekérdezései sem.

VI. KÖZFOGLALKOZTATÁS

Igazgatóságunknál a 2014 - es évben, 3 ütemben történt a közfoglalkoztatás.
2014. január-április hónapokban 140 fő volt az átlaglétszám 74 180 418,- Ft 
támogatás felhasználása mellett. Ezt követően május 01. - szeptember 30. - ig 
kötöttünk hatósági szerződést, ami meghosszabbításra került 2015. február 
végéig. 2014. május -  december végéig terjedő időszakban 154 fő átlaglétszám 
mellett 158.080.300,- forint támogatást használtunk fel.
2014 - ben átlagosan 149 fő /hó közfoglalkoztatott bevonása segített a védett 
természeti területek és természeti értékek megőrzésében, fenntartásában és 
bemutatásában.

E L V É G Z E T T  F E L A D A T O K  

Kelet-bükki tájegység
Tárd:

© Általános biotikai adatgyűjtés és Natura 2000-es gyepterületek folyama
tos monitorozása.

• Archív és recens adatok számítógépes rögzítése, adminisztratív felada
tok ellátása.

• Körzeti erdőtervhez kapcsolódó szakmai anyag elkészítése.
© Cserjeirtás.
© Úthálózat rekonstrukciója a Tardi Legelő Természetvédelmi Területen és 

a BNPI vagyonkezelésében lévő sályi (Sály 0274 hrsz.) területeken.
© Invazív növényfajok visszaszorítása 
© Gyümölcsösök rekonstrukciója, ápolása

Rejteki kutatóbázis:
© Gondnoki tevékenység, csoportvezetés, szálláshely takarítás, ügyinté

zés,
© Park gondozása,
• Információs táblák karbantartása, cseréje.
© Vízi biotóp karbantartása.
© Téli tüzelő előkészítése
© Tanösvény és turistautak karbantartása, hulladékmentesítése.

Varbó:
© Saját vagyonkezelésű területek karbantartása (kaszálás, fakitermelés)
© Műodúk gyártása, műoduk, műfészkek kihelyezése, karbantartása 
« Biotikai adatfelvétel (védett- és fokozottan védett élőlények előfordulási 

helyeinek feltérképezése 
© Mesterséges kétéltű-szaporodóhelyek karbantartása 
c Biotikai adatfeldolgozás
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c Vándorsólyom fészekőrzés
® Holtfa felvételezés

Miskolc:

® Saját vagyonkezelésű területekkel (épületek, emlékpark, gyepek, erdők) 
kapcsolatos feladatok.

® Természetvédelmi kezelési feladatok (kisgyőri gyepek).
® Természetvédelmi értékek adatainak gyűjtése, dokumentálása (Natura 

2000).
• Természetvédelmi őrzési feladatok (erdők).
® Barlangok üzemeltetése: A lillafüredi Szent István és Anna barlangok a 

tavaszi és nyári, turisztikai szezonban a közfoglalkoztatás nélkül nem 
tud eleget tenni a látogatói elvárásoknak. Szükséges megoldandó fel
adat a folyamatos túravezetés, valamint a barlangok és környezetük 
tisztán tartása a program kezdetétől a végéig.

Mátrai Tájegység:
® Bozótirtás, sarjleverés: Párád Somhegybükki legelő.
® Kézi kaszálás: Nagybátony Lengyendi galya rét, Kisnána, Szék rét Recsk 

Oroszlán vár.
• Akácvegyszerezés: Gyöngyösi Sár-hegy TT.
® BNPI kezelési területek határainak bemérése, állandósítása, kifestése. 

Hagyásfa csoportok határainak kimérése: Párád, Gyöngyös, Mátra- 
szentimre.

« Karbantartás, gondnoki tevékenység: Mátrai tájegység iroda.
® Gyepterület rekonstrukciója, adapteres tisztítás, kézi bozótirtás: Verpe

léti Vár-hegy.
® Hulladékmentesítés: Párád -  Parádsasvár -  Gyöngyösi Sár-hegy TT.
• Biotikai adatgyűjtés és rögzítés: Mátrai Tájegység.

Nógrád-Ipoly Tájegység
© A területen lévő összes turistaút, pihenőhely, bemutatóhely esetében 

havonta 1 alkalommal az útvonal gyalogos bejárása és a szórt hulladék 
kézi gyűjtése. Az összegyűjtött hulladék járművel megközelíthető hely
re történő bevitele.

® Salgótarján Baglyaskő 1374: Az oktató- és bemutatóhely parkosítása 
(gyeptelepítés, honos fák és cserjék ültetése, közjóléti létesítmények el
helyezése, járófelületek kialakítása). A Baglyaskővár Látogatóközpont 
területén az érkező látogatók fogadása, szakvezetése, audiovizuális 
eszközök kezelése, előadások megtartása. A látogatóközpont területén 
működő repatriáló telep működtetése.

® A tájegység területén gondot okozó idegenhonos növények irtása (par
lagfű, bíbor nebáncsvirág, kisvirágú nebáncsvirág, kisvirágú őszirózsa, 
selyemkóró, ezüstfa, feketéllő farkasfog, akác)

« A területen lévő tanösvények, hatósági táblák, madármegfigyelő tornyok 
karbantartása

c Garábi gépszín karbantartása
e Védett és fokozottan védett madárfajok fészkének őrzése
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Ipolytamóci Ősmaradványok természetvédelmi terület: 
e Tanösvények karbantartása 
c Erdőápolás
e Vizes élőhelyek karbantartása 
© Gyepkezelés 
© Vadászterület kezelése
• Hortobágyi racka juh állomány kezelése
• Kivett területek kezelése
© Védett természeti értékek speciális kezelése 
® Bemutató létesítmények karbantartása, kezelése
© Megjegyzendő, hogy a területen az üzemeltetés a közfoglalkoztatás nél

kül ellehetetlenült volna.

Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet:
• Szárnyékerdők ápolása, invazív gyomok irtása, nyiladékok tisztítása.
© Botanikai és zoológiái értékek felmérése, fészektérképezés, csapdák el

lenőrzése, adatok gyűjtése feldolgozása.
• Tériformatikai adatok feldolgozása térinformatikai adatbázisok karban

tartása ,archív biotikai adatok feldolgozása. Kaszálási bejelentők (AKG, 
N2000) feldolgozása, nyilvántartás vezetése, válaszlevelezés előkészíté
se.

• Költőládák műfészkek készítése, kihelyezése, karbantartása.
© Madár- és vadetetők építése üzemeltetése, megfigyelőhelyek (magasle

sek), karbantartása, nyiladékok kialakítása.
© Vízkormányzó műtárgyak karbantartása környezetük ápolása, tisztítása 

sorompók kihelyezése karbantartása, aktuális javítások. Egyéb infra
struktúra karbantartás.

© A Szili-erdőben az erdészház körül kialakított hagyományos gyümölcs- 
fajtákból álló fajtagyűjtemény és faiskola ápolási, fenntartási munkái.

Nyugat-bükki Tájegység (Felsőtárkány, Szilvásvárad, Bükk-fennsik)
© Felsőtárkányi Oktató- és Látogatóközpont:
© Erdészeti munkák: A BNPI saját vagyonkezelésében lévő egyes erdőterü

letein az ún. szálaló üzemmódra történő átállás (Felsőtárkány 172B, 
173A,B, Bükkzsérc 62A,B, 59A,C Cserépfalu 67B,C,F erdőrészletek 
2,7ha-os összesített területén). Idegenhonos akácfafajú erdőterülete
ken az akác szerkezetátalakítása hazai lombos faállományra. Egykori 
tisztások, gyepterületek spontán beerdősülésének megakadályozása 
(Bükkzsérc 0118, 0121/3, Eger 0197, Felsőtárkány 0199/1.)

© Turizmussal, tájékoztatással kapcsolatos feladatok: Az újratermelődő 
szemét eltávolítása a kiránduló helyekről, turista utakról, tanösvé- 
nyekről. A rongálásnak kitett információs- és hatósági táblák folyama
tos karbantartása, pótlása.

© Botanikai és faunisztikai adatgyűjtés. Felsőtárkány és Bogács határá
ban béka-terelő és átjáró rendszerek üzemeltetése, karbantartása.

« Mesterséges fészkelő alkalmatosságok (műfészkek, költőládák, fészek
odúk) gyártása, ellenőrzése, karbantartása, javítása. Alpesi gőte élőhe
lyek mesterséges kialakítása, karbantartása, vízpótlása.
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Szilvásvárad:
• A Kalapati Tanösvényen üzemeltetett Információs házban, a turisták tá

jékoztatásának ellátására illetve a BNP lg. kiadványainak, termékeinek 
értékesítése.

© A Kalapati Tanösvényen, valamint a Bükk-fennsíkon lévő tanösvénye
ken fölmerülő munkák elvégzése.

© Bükk-fennsík
© A Bükk-fennsíkon lévő, a BNP országosan védett területét az átmenő 

forgalom elől elzáró (olasz-kapui, csalánosi, jávorkúti, bánya-hegyi) so
rompók üzemeltetése.

Dél-Hevesi Tájegység:
• Tepélypuszta: adatfeldolgozás, iratok rendszerezése, ügyiratok kezelése,

gondnoki tevékenység, iskolai rendezvények szervezése és lebonyolítá
sa, természetismereti foglalkozások, kapcsolattartás gazdálkodókkal, 
önkormányzatokkal, természeti értékek felmérése.

• Kerecsendi Berek-erdő TT erdészeti munkáinak kivitelezése, szálaló fol
tok tisztítása, erdősítések ápolása.

© Tarnaszentmiklós, Pély saját vagyonkezelésben lévő területeinek segéd
munkái, erdősítések ápolása, saját vagyonkezelésű területeken műtár
gyak ápolása, karbantartása, invazív növények irtása kézi kaszálással.

© Természetvédelmi őrzés. A Tájegység nyugati felében, ezen belül is a 
Natura 2000 illetve védett területeken valamint a Tájegység déli felé
ben közmunka-ellenőrzési, megfigyelési, őrzési munkák: természetvé
delmi őrzésben való részvétel, műfészkek ellenőrzése, természeti érté
kek felmérése, felügyelete, táblák kihelyezése, karbantartása, kapcso
lattartás mező- és vadgazdálkodókkal.

Tama-Lázbérc Tájegység
© Biotikai adatok helyeinek felkutatása, védett növények élőhelyeinek 

számbavétele, gyűjtése és adatbázisba vitele.
• Hatósági tábla felújítása, pótlása.
© Natura 2000-es területeken kijelölésre került hagyásfa csoportok hatá

rainak festékkel történő időtálló véglegesítése.
© Gyümölcsösök védelme, metszése, szelektív cserjeirtás.
• Tanösvény, turistautak, pihenőhelyek ismétlődő hulladék mentesítése.

BNPI központ:
• Az Igazgatóság központi épületében történik a programmal kapcsolatos

koordinációs és adminisztrációs munka. Ide futnak be az információk 
a munkahelyszínekről, itt készítik a különböző jelentéseket és elszá
molásokat is. A központi irodában történik az adatok feldolgozása, 
azok továbbítása az illetékesek felé. 1 fő programvezetőre és 2 fő prog
ram adminisztrátorra van szükség a közmunkaprogramhoz kapcsolódó 
feladatok ellátása céljából, akik a pályázatkezelési osztályon tevékeny
kednek. Továbbá az alábbi osztályok munkáját segítik a közfoglalkoz
tatási programban résztvevő kollégák:

o Földtani és Tájvédelmi Osztály 
o Ökoturisztikai és Környezet nevelési Osztály 
o Területkezelési Osztály
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o Természet megőrzési Osztály 
o Pénzügyi és Számviteli Osztály 
o Erdészeti Osztály 
o Birtokügyi és Nyilvántartási Csoport
o Üzemeltetési Csoport

1.3 Az év folyamán az intézményen belül bekövetkezett szervezeti -  
szerkezeti változások, ezen belül a szervezeti és feladatstruktúra kor
szerűsítésére intézményi hatáskörben tett intézkedések bemutatása.

Igazgatóságunk, mint központi költségvetési szerv továbbra is, önállóan mű
ködő és gazdálkodó intézmény. Az elmúlt időszakban több jogszabályváltozása 
is érintette a feladatainkat, gazdálkodásunkat.

Ezek közül a legfontosabbak:
® Módosult az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, vala

mint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

® 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
• 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet az államháztartás számvitelének

2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról
© 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő

egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról
© 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény

végrehajtásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
© 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
• 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmá

ról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezé
sekről és átmeneti szabályokról

© 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmá
ról

• 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmá
ról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezé
sekről és átmeneti szabályokról

© 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet a közszolgálati tisztviselők egyéni
teljesítményértékelésről

Teljesen megváltozott a költségvetési szervek könyvvezetésére, elszámolá
sára vonatkozó számviteli előírás, adatszolgáltatás. Jelentős változásokat ge
neráltak a földek forgalmáról szóló előírások módosulásai. Ezek érintették a 
folyamatban lévő, már megkötött, illetve megkötésre váró földhaszonbérleti 
szerződéseinket is.
A jelentős jogszabályváltozások (a már megtörtént, illetve még a folyamatban 
lévők is) többlet feladatokat generáltak, melyhez nem rendelkeztünk szabad 
kapacitással. így a szabályok átültetése a gyakorlatban utólagosak, nehézsé
get okoznak.

A 2012. december 20 -  án jóváhagyásra kerül az új SzMSz -  ünk. A 
módosult szervezeti felépítésünk és feladatelosztásunk rendjének gyakorlati 
megvalósítása nehézségeket okozott a működésünk során.
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- Új állattartó telepek, gépüzemek létesültek pályázati támogatással, 
melyhez a személyi állomány nem biztosított.

- Több alkalommal került sor földhaszonbérleti szerződéskötésre (KEHI 
által vizsgált pályázatok szerződés kötései, újabb pályázati kiírás, bérleti idő 
hosszabbításra vonatkozó megbízási szerződéskötések), 5 ha alatti bérleti 
szerződések) is, melyhez szintén nem állt rendelkezésre megfelelő létszám 
kapacitás.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulásá
nak bemutatása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon 
tételeket, ahol az előző évi eredeti, illetve módosított adatokhoz képest 
jelentős változás vagy eltérés tapasztalható (nem csak a % - os mérté
ket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzatból).

A BNP Igazgatóság 2014. 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 szabá
lyos elszámolás (záró kifizetések előtti ellenőrzésekhez adatszolgáltatás), va
lamint a nettó kifizetésekhez kapcsolódó határidőben történő ÁFA befizetések 
rendezése. Fontos feladat volt, hogy megőrizzük fizetőképességünket, likvidi
tásunkat, kötelezettségeinknek határidőben eleget tegyünk, illetve a kötelező 
feladatainkat -  bár nehézségek árán is elvégezzük.

adatok eFt -  bán

Megnevezés/év
2013 év 2014 év Változás % - a

eredeti módosí
tott

eredeti módosí
tott

2014/
2013
eredeti

2014/
2013
módosí
tott

Személyi kiadá
sok

272 677 483 867 359.977 595.511 132,02 123,07

Járulékok 71.854 112.413 95.054 136.405 132,29 121,34
Dologi kiadások 405.779 1.129.140 450.727 1.038.516 111,08 91,97
Felhalmozási

kiadások
51.000 921.774 76.700 1.463.841 150,39 158,81

Egyéb (marad
vány átadások, 
kölcsönök)

0 39 172 1.099 2 817,95

Összesen 801.310 2.647.233 982.63
0

3.235.372 122,63 122,22

2014 évben az eredeti költségvetésünk növekedését az előző évhez ké
pest a dologi kiadásoknál tervezett jelentős többletbevételi források (MVH tá
mogatások növekedése, pályázati támogatási bevételek növekedése) felhaszná
lási lehetőségei okozták. A pályázatokhoz kapcsolódó támogatások önerő, il
letve FM támogatása (hazai forrás) is beépültek az eredeti költségvetésünkbe. 
A működési kiadáshoz kapcsolódó támogatások időarányosan, a felhalmozási 
kiadások finanszírozásra teljesítmény arányosan történtek.

41



A felhalmozási kiadás növekménye 1.387.141,- eFt, a dologi kiadásoké 
587.789,- eFt, valamint a bér és járulék kiadásoké 276.885,- eFt volt.

A módosított előirányzatoknál jelentős 2.252.742,- eFt növekedésre ke
rült sor. Ennek oka, hogy több pályázat (LIFE, Interreg, KEOP, területkezelés
hez kapcsolódó, közmunkások foglalkoztatása) lebonyolítását végzi már évek ' 
óta Igazgatóságunk, melynek megvalósítási feladatai és a rendelkezésre álló 
források bővültek.

Az eredeti költségvetésünk már évek óta növekszik a vállalt többlet fel
adatoknak köszönhetően. Igazgatóságunk jelentős vagyon gyarapodást ért el 
az elmúlt évben is. Év közben a tervezett kiadásaink jogcímei a nagyszámú 
pályázatok lebonyolításának köszönhetően átrendezésre kerültek. A létszá
munk nem változott, viszont feladataink a gazdálkodási feladatok növekedése 
miatt jelentősen bővült. A megnövekedett feladatok ellátásához szükséges 
többlet létszám nem biztosított ezért a jelenlegi létszámmal a gazdálkodási fel
adatok megvalósítása veszélybe kerülhetnek. Ezt próbáljuk áthidalni a csök
kentképességű dolgozók foglalkoztatásával, ezáltal kiváltva a rehabilitációs 
hozzájárulás fizetését, valamint a nagyszámú közfoglalkoztatott alkalmazásá
val.

A feladat növekedés jelentős többlet terhet jelent a dolgozóinknál, s ez
zel egyidejűleg a természetvédelmi tevékenységeinkre fordítható idő csökken.

A létszámunk már évek óta változatlan, átlaglétszám esetében többletet 
jelent a csökkent munkaképességű dolgozók, pályázati forrás terhére alkal
mazott munkavállalók és a nagyszámú közmunkások foglalkoztatása, de saj
nálatosan ez csak időleges munkaerőt biztosít a megnövekedett feladatok el
végzéséhez.

2.1.1. Az előirányzatok és évközi változásai, a tényleges teljesí
téseket befolyásoló főbb tényezők bemutatása.

A BNP Igazgatóság 2014. évi eredeti költségvetése 982.630 eFt

Az intézményi működési bevételeknél 4.350,- eFt többlettel terveztünk 
(MVH támogatás minimális csökkenése -  520,- eFt, a többi a mezőgazdasági 
készlet értékesítés tervezett többlet bevétele -  20,- mFt, bérleti díj csökkenés 
40,- mFt, valamint ÁFA befizetés növekedése 15,- mFt) az előző évhez képest. 
Az előző évi intézményi fmanszírozásunk30,- mFt -  al növekedett a költségve
tésünkbe beépülő pályázatokhoz kapcsolódó önerő és FM finanszírozás válto
zása miatt.

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

2012. év közbeni, a hiánycélt tartó korlátozó intézkedéseket 
(informatikai, telefon, személygépjármű, bútor beszerzésekre vonatkozóan) 
még 2014 -  ben is folyamatosan betartjuk. Ezek figyelembevételével a
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gazdálkodásunk megalapozott, áttekinthető. Ennek következménye, hogy
2013 - ről 172.988,- eFt kötelezettségvállalással terhelt maradványunk 
keletkezett mely felhasználásra került.

A lakásépítési kölcsöneink folyósítás összegei szintén nem ismertek a 
költségvetés készítésekor. Az összegek pontos ismerete csak az igények beér
kezésekor, s azok elbírálása után, adott évfolyamán derül ki.

A többi, pályázatokhoz kapcsolódó működési és felhalmozási bevételeink 
nem voltak reálisan tervezhetőek, mert azok pályázati forrásokhoz kapcsolód
nak, melyek a költségvetési évben kerülnek megpályázásra (lásd: közmunka), 
illetve a vállalt feladatok végrehajtásakor kerülnek finanszírozásra (Interreg, 
LIFE, KEOP). Az MVH támogatás reálisan terveztük, az ismert pályázataink 
alapján.

Országgyűlési hatáskörben történt előirányzat módosítás

Nem volt.

Kormányzati hatáskörben történt előirányzat módosítás

ezer forint
Megnevezés Módosítás összege

2014 évi bérkompenzáció 2.292
Nemzeti Földalappal kapcsolatos átcsoportosítás az 
intézmény költségvetési helyzetének stabilizálására 43.650

Összesen: 45.942

Kormányzati hatáskörben módosították a költségvetésünket a törvény 
által kötelezően kifizetendő kereset kiegészítésekkel. Ezen összeggel törvény 
által előírt határidőben elszámoltunk.

Nemzeti Földalappal kapcsolatos átcsoportosítás történt az intézmény költ
ségvetési helyzetének stabilizálására 43.650,- eFt értékben. Ennek tervezett 
felhasználásáról adatot szolgáltattunk a szakmai főosztály felé.

Irányítói hatáskörben történt előirányzat módosítás
ezer forint

Megnevezés Módosítás összege
Kártalanításra 90.000
Rejtek gyermektábor finanszírozásra 600
Többletbevétel -  felhalmozási 2.510

Többletbevétel -  működési 60.494
FM igazgatóságtól feladatváltozás miatti 
átcsoportosítás 790

MVH terület ellenőrzésre 9.450
Adatgyűjtési, adatkezelési feladatokra 16.150

Összesen 179.994
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Az átcsoportosított összegeket a megadott feladatokra használtuk fel. Az 
évvégéig ki nem fizetett összegek kötelezettségvállalással terhelt maradványok, 
kifizetésére a feladat elvégzése után 2015. június 30 - ig kerül sor. Az átcso
portosított összegek elszámolására a támogatási szerződésben meghatározott 
határidőben kerül sor.

Melléklet: „A” jelű tábla

Intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítás
adatok eFt-ban

Megnevezés Módosítás összege

2014. évi maradvány félhasználása 172.987

Közmunkaprogramhoz pénzeszköz átvétel 298.170

Interreg pályázathoz kapcsolódó módosítás 57.934

Kékvércse LIFE 49.902

Lakásépítési kölcsön többletforrás biztosítása 820

KEOP program támogatása 1.429.077

MVH 83.734

Parlagi sas védelmének támogatása 2.974

ÁROP program támogatása 23.859

Svájci alap 14.775
bevételi lemaradás miatti előirányzat csökkentés (pá
lyázati támogatások elmaradások miatt) -107.426

Összesen 2.026.806

A BNP Igazgatóság módosított bevételi előirányzata 3.235.372 eFt, ezzel 
szemben 3.062.682 eFt bevétel érkezett be. Az elmaradás 172.690 eFt, mely
nek egy része várhatóan 2015- ben realizálódik a pályázatokhoz kapcsolódóan 
végrehajtott feladatok finanszírozásával összhangban.

Nem került évvégén kifizetésre a KEOP pályázatnál betervezett 59.833,- 
eFt, melyet 2015 -  ben kaptunk meg. Az MVH által várt támogatás sem érke
zett meg 2014 -  ben. így 4.461,- eFt - tál kevesebb összeg került kifizetésre a 
módosított előirányzathoz képest. Interreg támogatásra az előirányzat módosí
táshoz képest több érkezett 91.720,- eFt -  tál. Az ÁROP pályázat várt támoga
tásából csak 1.194,- eFt előleg érkezett meg. így a várt összegtől való elmara
dás 23.859,- eFt. Közmunkások foglalkoztatása miatti december havi támoga
tás kifizetése áthúzódott 2015 -  re. A tervtől való elmaradás 23.698,- eFt.

Kerecsen LIFE+ deviza számláról történő forintosítás történt nem a ter
vezett összegben. így 2014 -  ben, ez 24.217,- eFt teljesítés elmaradás.

44



Tárgyi eszközértékesítési bevételünknél 695,- eFt elmaradás jelentkezett 
a módosított előirányzathoz képest.

A működési többletbevételeknél módosított előirányzattól való elmara
dás 113.529,- eFt. mely a bevételünk túl tervezése miatt keletkezett. így a 
készleteknél 25,- mFt, szolgáltatásoknál (főleg földhaszonbérleti díjaknál) 33,- 
mFt, ÁFÁ -  nál 7,- mFt. Nem érkezett meg a NAV -  tói visszaigényelt ÁFA túl
fizetés sem 48,- mFt értékben.

Lakásépítési kölcsön visszaforgatása, illetve újbóli finanszírozási elma
radás 4 eFt a tervezetthez képest. Dolgozók 2015 -  ben térítették meg a köl
csönt.

Elmaradás történt a DINPI -  tői Svájci alapra 14.775,- eFt összegben.

Bevétel eltérések a módosított előirányzat és tényleges teljesítés között az 
alábbi részletezésben:

□ KEOP program támogatás tervezettől lemaradás - 59.833 eFt
□ Közmunka támogatás lemaradás - 23.698 eFt
□ működési bevétel elmaradás - 113.529 eFt
□ MVH támogatás elmaradás - 4.461 eFt
□ ÁROP támogatás elmaradása - 23.859 eFt
□ NAV támogatása pénztárgép beszerzésre 50 eFt
a Tervezettől többlet Interreg pályázatra támogatás 91.720 eFt
□ Tárgyi eszközértékesítés elmaradás - 695 eFt
□ Lakásépítési kölcsön visszatérülés elmaradása - 4 eFt
□ Svájci alapos támogatás elmaradása - 14.775 eFt
a Kerecsen LIFE támogatás - 23.606 eFt

Összes eltérés - 172.690 eFt
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2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a lét
számváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási 
előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagillet
mény (juttatás) változás.

adatok eFt - bán

Megnevezés Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, 
munkabérek 337 477 540 646 504 446

Béren kívüli juttatások 17 000 20 045 15 013

Ruházati költségtérítés
0 352 332

Közlekedési költségtérítés 3 500 13 000 5 533
Egyéb költségtérítés 0 10 558 7 059
Foglalkoztatottak egyéb 
személyi juttatásai 500 8 980 8 796
Munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszony 0 30 22
Külső személyi juttatások 1 500 1 900 1 820
Összes személyi juttatás 359 977 595 511 543 021
Munkaadókat terhelő 
járulékok 95 094 136 405 122 056

2014 - ben a BNP Igazgatóság személyi juttatásait sikerült növelni, illet
ve pótolni pályázati forrásokból, valamint a többletbevételekből. A többletfor
rás többlet feladatokat is keletkeztetett.

A kormányzati hatáskörben finanszírozott kereset kiegészítések a törvényi 
előírásnak megfelelően kerültek kifizetésre 2014 -  ben 2.292,- eFt értékben. 
Jubileumi jutalmat nem fizettünk ki. Dolgozóinknak időarányosan a tárgyév
ben alkalmazotti idő szerint bankszámla költségtérítésben részesültek 6.602,- 
eFt értékben.

Évközben, a törvényben meghatározott adómentes juttatásokat a 
„cafetéria” keretén felül, csak a közlekedési térítések, napidíjak kerültek kifi
zetésre.

Az adómentesen adható juttatások lehetőségét kihasználva 200 eFt/év/fő 
bruttó összegben fizettünk az alábbi jogcímeken hozzájárulást dolgozóinknak, 
választásuk alapján, a belső szabályozásunknak megfelelően:

□ Erzsébet utalvány
□ Helyi bérlettámogatás
□ Szép kártyára történő támogatás (üdülésre, szállásra, étkezésre, szolgál

tatásokra) biztosítása
□ Egészségpénztári és önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
□ iskolakezdési támogatás utalvány formájában

A BNP Igazgatóság következő évre áthúzódóan személyi juttatás marad
ványa 12.179,- eFt. Járulékok 2014. évi maradványa 1.875,- eFt volt. Ezen
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összegek határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak, megváltozott munka- 
képességű dolgozók, továbbtanuló munkatársaink tandíjait, valamint a pályá
zatok terhére vállalt dolgozók foglalkoztatása során jelentkező személyi jutta
tások kifizetéseit tartalmazza. Ezen tételek kifizetése 2015. június 30 -  ig 
megtörténik.
2013. évi maradványok személyi juttatás esetén 5.777,- eFt, járulékok 2013. 
évi maradványa 1.655,- eFt. Ezek kifizetése 2014. június 30 -  ig megtörtént.

Külső személyi juttatások, között egy fő kollégánknak munkaviszony 
megszűnése után történő kifizetés 22,- eFt összegben került sor, valamint
1 820,- eFt összegben reprezentációs kiadások szerepelnek.

A munkaadókat terhelő járulékok növekedésének oka a többlet szemé
lyi juttatásokhoz kapcsolódó járuléknövekedés, valamint a nem tervezett táp
pénz hozzájárulás és az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség.
A módosított keretünket nem használtuk fel, mert a pályázatokból tervezett 
bevételeink nem folytak be. A módosított előirányzat és a teljesítés közötti el
térés oka a tervezett bevétel elmaradása, valamint a 2014 - re áthúzódó köte
lezettségek.

2014 - bán előirányzat és teljesítés közötti eltérés 66.839 eFt

Személyi kiadást érintő különbözet 52.490 eFt
Munkaadói járulékot érintő különbözet 14.349 eFt

Az eltérést a közmunkaprogramban foglalkoztatott munkavállalók személyi 
juttatására feladott előirányzat, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó személyi 
juttatások előirányzatosítása okozza.

Maradvány 14.045 eFt

2015. évre áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt személyi juttatás marad
ványa 12.179 eFt
2015. évre áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt munkaadókat terhelő já 
rulék 1.875 eFt

2014. évi átlag illetmény 178.861,- Ft/hó. (2013 -  ben 187.002,- Ft/hó volt.) 
Illetményváltozás 4,4 % - os csökkenés. Az átlag illetmény kimutatásában je 
lentős torzítást okoz az alkalmazott közfoglalkoztatott dolgozók száma. (2014 - 
bán 147 fő, 2013 -  ben 103 fő volt.)

Igazgatóságunknál 2014-ben is történt személyi változás.

Kormánytisztviselőink közül 1 fő 40 éves munkaviszonnyal rendelkező kolléganő 
vonult nyugdíjba 2014. december 29 -  én. Helyére új belépő került. 4 fő gyeden 
lévő kormánytisztviselő kolléganőnket helyettesítéssel oldjuk meg.

Jóváhagyott létszámunk 83 fő. Tényleges átlag létszámunk 253. fő.
Az engedélyezett létszámtól való eltérést 2014. december 31.-én (átlagban +170 
fő) ebből: 2 fő kormánytisztviselő, 4 fő Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó 
foglalkoztatott, 147 fő közfoglalkoztatott, 12 fő pályázati forrásból foglalkoztatott, 
illetve 5 fő megváltozott munkaképességű foglalkoztatott alkalmazása okozza.
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Megváltozott munkaképességű dolgozók esetén 1 fő munkaviszonya október 31 - 
én megszűnt, ezért november, december hónapra kellett fizetnünk rehabilitációs 
hozzájárulást.
Igazgatóságunkon a kormánytisztviselők beállási szintje 2014. december 3 1 - é n  
109 %.

2014-ben szervezetünknél nem történt létszámleépítés.

Igazgatóságunkon a képzettségi szint megfelelő, felsőfokú végzettségű kormány- 
tisztviselőink aránya jelenleg 86 %. Az elmúlt évben változás történt a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezőknél. Jelenleg 4 fő vesz részt felsőfokú továbbképzésben,
2 fő felsőfokú képzésben vesz részt. Betöltetlen álláshelyünk nincs. 
Igazgatóságunkon a nyelvismereti szint javítása fontos feladat (nyelvismerettel 
rendelkezők aránya 52 %), ezért dolgozóink nyelvtanulását támogatjuk. Beszélt 
nyelvek a következők: angol, német, orosz és portugál.

2014-ben több dolgozónk is részt vett továbbképzésen, illetve vizsgázott. Ezek a 
következők:

© 3 fő alapvizsga 
© 3 fő szakvizsga
• 2 fő felsőfokú képzés
© 86 fő tanfolyamon /képzésen (4 fő régészeti, 4 fő kötelező mérlegképes 
továbbképzés, egyéb kötelező képzés 78 fő) vett részt.

Tárgyévben is sor került a 10/2013 (VI. 30.) KIM rendelet alapján a közszolgá
lati egyéni teljesítményértékelési rendszer (TÉR) használatára. Ez a központo
sított webes alkalmazás, segíteni kívánja az értékelési folyamat végrehajtását.
A teljesítményértékeléseket az értékelő vezetőknek január 31. - ig kellett elké
szíteniük.

A BNP Igazgatóság dolgozóinak végzettség szerinti megoszlása:
□ Alapfokú végzettségű - fő
□ Középfokú végzettségű 12 fő
□ Felsőfokú végzettségű______________________________________71 fő
Összesen: 83 fő
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2.1.3. A dologi kiadások előirányzat változásának bemutatása, 
feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is, A dologi kiadások 
összetételének vizsgálata 2014 -  re nézve, illetve az ebben bekö
vetkezett változások levezetése 2012. -  2014. között. A tartozás- 
állomány évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása.

adatok eFt - bán

Megnevezés/év 2012 év 2013 év 2014 év változás % 
2013/2012

változás % 
2014/2013

eredeti előirányzat 299.689 405.779 450.727 135,40 111,08

módosított elő

irányzat
577.813 1.129.140 1.038.516 195,40 91,97

teljesítés 452.840 1.028.298 858.172 227,70 83,46

teljesítés/ 

módosított %
78,40 91,70 0,83

A tervezett dologi kiadás elmaradás 180.344,- eFt. Tervezett bevétel el
maradás miatt 39.211,- eFt miatt, valamint az áthúzódó feladatok miatt 
141.133,- eFt nem realizálódott tervezett szinten.

A maradvány nagy része védett természeti értékek megőrzéséhez, szán
tóföldi növénytermesztéshez, ökoturisztikai tevékenységhez, erdészeti kezelési 
feladatokhoz és egyéb igazgatási tevékenységekhez kapcsolódnak 141.133,- 
eFt értékben, mely 2015 - re áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt marad
vány, kifizetésük 2015. június 30 - ig megtörténik.

Dologi kiadásainkat módosító tételek
eFt - bán

Megnevezés Összeg
2013. évi maradvány 80.884

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, 
pótrendezés -191.115
KEOP támogatás 527.814
Interreg pályázat támogatása 38.029
Kékvércse LIFE program támogatása 608
MVH támogatás 17.799
Parlagi LIFE program támogatása 4.211
Rejteken természetvédelmi tábortámogatás 600
ÁROP támogatás 16.312
Adatgyűjtés 16.150
Közmunka támogatás 23.271
Összesen 587.789

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

A különböző szakmai és egyéb programok bonyolítása során felmerülő 
működési kiadásokat pályázati forrásból egészítjük ki.

A BNP Igazgatóság működési területe nagyrészt három megyére terjed 
ki. A hatékony ügyintézés és a vezetők tájékoztatása érdekében elengedhetet
len a folyamatos kapcsolattartás. A természetvédelmi őrszolgálat tagjainak 
többsége on - line kapcsolatban van az Igazgatósággal, ez az ügyintézés haté
konyságát javítja. Ezért viszonylag magasak a telefon, irodaszer és kis értékű 
eszközök beszerzési összegei. Több esetben informatikai eszközöket béreltünk, 
mert azok beszerzése engedélyhez kötött, mely, engedélyeket az NGM - tői 
nem kaptuk meg. Ezért a bérleti díj kiadásaink az előző évhez képest jelentő
sen növekedtek.

A BNP Igazgatóság vagyonkezelésében lévő és saját hasznosítású terüle
tek, létesítmények, erdőterületek, vadászterületek fenntartását a dologi kiadá
saink közé bázisképző módon beépült források felhasználásával valósítottuk 
meg. Kezelési feladatainkat 2014 -  ben is vállalkozók bevonásával végeztük el.

A BNP Igazgatóság 54 db gépjárművel (ebből 21 db személygépkocsi, többi 
tehergépkocsi), valamint 33 db egyéb járművel rendelkezik (traktor, pótkocsi, 
motorkerékpár, lakókocsi, utánfutó). Ezek éves fenntartása, üzemeltetése 
62.186 eFt, amiből nettó 37.251,- eFt, az üzemanyag és hajtóanyag beszerzés. 
Az év során egy nagyobb értékű káresemény történt, melynek a pénzügyi ren
dezése Casco biztosítás terhére történt.

Alaptevékenységünk rezsijének jelentős részét a gépjárművek üzemelte
tése, az energia költség és a telefonköltség teszi ki. 2014 - ben növekedtek a 
rezsi kiadásaink, a takarékosságunk ellenére is. Ezt főleg az infláció növeke
dése és a pályázatok miatt jelentkező többlet feladatok, illetve a fordított ÁFA 
elszámolásának hatása befolyásolta. Többlet kiadásként jelentkezett a pénz
ügyi szolgáltatások díjtételeinek növekménye.

Dologi kiadásaink teljesítésének csökkenés az elmúlt évekhez viszonyít
va jelentős 16,54 %. Ennek oka. hogy dologi kiadásainkat csökkentette az új 
államháztartási számviteli változás miatti reprezentációs kiadás átkerülése a 
személyi kiadások közé, illetve a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése a dologi 
kiadásokból a beruházási kiadásoknál jelentkezett.

2014 -  ben az előző évekhez képest a működési költségvetésünkön belül 
a bevállalt pályázatok működési többletbevétele terhére jelentősen növelni 
tudtuk a dologi kiadásainkat. így a szakmai feladatokhoz kapcsolódó elvég
zendő feladatinkat a szűkös eredeti költségvetésünk ellenére pótolni tudtuk.

Problémát jelentett a meglévő épületeink üzemeltetési, fenntartási ki
adási többlete, amit a költségvetési támogatás nem biztosít. Ezek üzemeltetési 
kiadásainak fedezetét már pályázati forrásból sem lehet biztosítani. Eredetileg 
a szakmai kiadásokra tervezett, és pályázatból megvalósított összegek biztosít
juk a szükséges épületüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat.
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A bérleti díj kiadásainknak az oka, hogy nem rendelkeztünk informati
kai eszközök beszerzéséhez engedéllyel, s az informatikai parkunk működését 
bérelt eszközökkel biztosítottuk.

Negyedévente kimutatásra kerülnek a gépkocsi állományunk felhasznált 
fajlagos költsége gépjárművenként.

Nagyobb volumenű kiadási tételek

adatok eFt

Főbb kiadási tételek Összeg

Telefon kiadások 7.132

Karbantartások, kisjavítások 14.654

Munkaruha, védőruha 8.966

Díjak és egyéb befizetésekhez kapcsolódó ki
adások 14.276

Működési célú előzetesen felszámított áfa 157.499
Bérleti díjak 3.875
Villamos energia 10.773

Víz -  és csatornadíjak 1.645
Gázdíj 4.591

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 15.837

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 1.915

Üzemanyag, hajtóanyag, kenőanyag 65.407

Szakmai anyagok (vegyszer nélkül) 50 .707

Vegyszer beszerzés 4.334

Árubeszerzés 1.376
Pénzügyi szolgáltatások 5.160

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 436.695

Helyi adók, egyéb vám, illeték, adójellegű befi
zetések 999
Közvetített szolgáltatások 4.423
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Kiadásaink csökkentése érdekében az alábbi takarékossági intézkedéseket ve
zettük be:

□ Káresemény bekövetkezésekor dolgozói kártérítés megállapítása,
□ Szakmai feladatok forrásának biztosítása pályázati támogatásokból, ezáltal 

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

□ Mobil telefonszolgáltatóval kedvezőbb szerződést kötöttünk (kihasználva a 
körön belüli kedvezményeket),

□ Gépjárműveink magáncélú használat esetén az elszámolást és térítést 
megváltoztattuk, a térítési összeget közelítettük a piaci értékhez (automati
kus km futás csökkenés jelentkezett),

□ Rehabilitációs hozzájárulás fizetése helyett csökkent képességű dolgozókat 
foglalkoztattunk, akik vállalkozói szerződésekre történő kifizetéseket váltot
tak ki. A részükre kifizetett bér és adóinak összege nem haladta meg a fize
tendő adó összegét.

Bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettsége a BNP Igazga
tóságnak 2014 - ben nem volt. Befektetett eszközeink értékesítése után sem 
keletkezett befizetési kötelezettségünk.

Kötelezettségeinkből 2014. december 31 - i költségvetési évben esedékes 
kötelezettség 204.231,- eFt, ebből dologi kiadásokra 118.084,- eFt, beruházá
sokra 86.144,- eFt kötelezettségünk keletkezet. Ennek egyik oka, hogy a szál
lítói számlák 2015 - ben érkeztek be, illetve a pályázati források terhére a fi
nanszírozó hatóság 2015 -  ben közvetlenül fizette ki a számlák összegét a 
szállítók részére. A szállítói számlák kifizetése folyamatosan, határidőben tör
ténik. Fizetési problémák, átütemezések nem voltak.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az 
eredeti előirányzathoz képest a változás okai. A felújítások és be
ruházások (beleértve a folyamatban lévőket is) tételes bemutatás, 
indoklása, összefoglalása.

Intézményi beruházási kiadások

A BNP Igazgatóság 2014. évi eredeti intézményi beruházási előirányzata 
_______________________________________________________________________ 74.200 eFt

Év közben azonban jelentős többletforrás keletkezett pályázati forrásból, több
letbevételből (fordított ÁFA visszatérítés, gépjármű értékesítés), fejezeti támo
gatásból, valamint a 2013. évi maradványból.

A BNP Igazgatóság 2014. évi módosított előirányzata 1.443.873 eFt
Tényleges teljesítés________________________________________________ 1.292.570 eFt

A tervezett kiadás elmaradás 151.303,- eFt. Oka, hogy a vállalt feladatból 
139.434,- eFt, mint kötelezettséggel terhelt maradvány 2015 - ben kerül kifi
zetésre, illetve a tervezett bevétel elmaradás 11.869,- eFt.
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Beruházási kiadásaink értéke 1.292.570 eFt volt a 2014-es évben, melynek 
nagy része pályázati forrásból valósult meg.

- Interreg pályázati forrásból programnavigátort, beltéri információs ter
minálokat vásároltunk, valamint több tanösvény építését fejeztük be 
összesen 39.178 eFt értékben.

- KEOP pályázataink beruházási értéke 1.021.848 eFt, amiből leginkább 
épületek, építmények valamint mezőgazdasági traktorok, járművek.

- A közmunkaprogram keretein belül kisgépeket és szerszámokat vásárol
tunk 5.683 eFt - ért.

- Kékvércse Life-os pályázati forrásból villanypásztor készült és 12 db 
szürkemarha vásárlását bonyolítottuk le 3.408,- eFt összegben.

- Szili erdő gondozására 806 eFt - ot fordítottunk.
Erdei életközösségek védelme keretein beül denevérdetektor beszerzésé
re került sor 1.052,- eFt összegben.

2014-ben egyéb forrásból végzett beruházások összességében 220.595,- eFt 
összegben történtek, ezek a következők:

- Mátrai TE:
© Mátrafüredre 20”- os raktárkonténer vásárlás

- Központi iroda, Eger:
© Kaputelefonos rendszer kiépítés

- Anna -  barlang:
© videó megfigyelő rendszer kiépítés 
© biztonsági rács elhelyezés a bejárati ajtókra 

Szent István-barlang:
© szennyvízelvezetés javítás, helyreállítás 
© videó megfigyelő rendszer kiépítés 

Ipolytarnóc TT:
© videó megfigyelő rendszer kiépítés

- Nógrádi TE Garábi Területkezelési Központ:
© konyha berendezés 
© kutatószállás, irodabútorozás 

Dél-Borsodi TE Szentistván Batúz - tanya:
© szivattyú beszerzés

- Felsőtárkány Nyugati Kapu Oktató,- és Látogatóközpont:
© tűz,- és betörésjelző rendszer kiépítés 
© kerékpárok tárolására raktár kialakítás 
© mosdóbővítés 

Egri területkezelési központ:
© fűtött pihenő, étkező kialakítás

A közmunkaprogram keretein belül leginkább kézi szerszámgépek beszerzésé
re volt lehetőségünk.
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A Minisztérium 2014. évben földvásárlásra 90.000,- eFt -  ot biztosított, mely
nek elszámolására 2015. május 31 . - i g  kerül sor.

4 db gépjármű került beszerzésre. 1 db tehergépjárművet kellett roncsként 
értékesítenünk, valamint 1 db darut cseréltünk mezőgazdasági gépünkön.

Kötelezettséggel terhelt maradvány 2014 - ben 139.434 eFt

□ KEOP pályázati projektek VM támogatás 30.013,-
□ földvásárlás, kártalanításra 50.500,-
□ Batúz tanya gazdálkodási központ kialakításához 62.125,-
□ lóvásárlásra 10.154,-
□ erdőápolásra 2.468,-
□ eszközök beszerzése (GPS,) 1.317,-
□ Garábi berendezés beszerzés 1.632,-
□ Kerítés, sorompó építés 3.108,-
a egyéb beszerzések,kisértékű tárgyi eszköz beszerzések 8.130,-

pl. itató vályú, állatmérleg, digitáliskamera, villanypásztor stb.

Melléklet: „D” jelú tábla 

Fe lú jít á s

2014-ban tervezett és megvalósult felújításaink

adatok eFt - bán

Létesítmény, eszköz megnevezése Felújítás
összege

Ipolyt. ivóvíz vez. nyomásfok. akna felújítás 570
Felsőtárkányi Oktató- és Látogató kp. Kült. 2 115
Trimble JUNO képernyő cseréje 110

9 db jármű,traktor felújítása 2 246
ÁFA 1 245
Előirányzat teljesítése összesen: 6 286

2014 eredeti költségvetésünkben nem szerepelt felújítási keret, így elő
irányzatát 16.648 eFt - ra növeltünk, de a tárgyévben nem tudtuk felhasznál
ni a rendelkezésre álló forrást. Felújításokból az elmúlt évben járműveink fel
újítása közel 3,- mFt, épületek felújítása 3,- mFt - ba került.

2014 -  ben megvalósított felújítások a következők:
Dél-Borsodi TE:

« 2 db megfigyelő torony szerkezeti megerősítés, felújítás
Felsőtárkány Nyugat Kapu Oktató,- és Látogatóközpont:

« a 2005-ben elkészült épületek felújítása
« kazánjavítás
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A következő évre áthúzódó felújítást 2015. június 30 -  ig megvalósítjuk a Fel- 
sőtárkány Nyugati Kapu látogatóközpont épület, konyha felújítás révén 9.820 
eFt összegben, mely az erdei iskola turisztikai szolgáltatásának színvonalát 
fogja emelni.

Melléklet: „E” jelű tábla

2.1.5. Egyéb működési célú támogatások (pénzbeli juttatás, 
pénzeszközátadás, támogatás értékű kiadások) felhasználásának 
bemutatása

2014 -  ben 1.098,- eFt -  bán fizettünk ki működési célú támogatásokként 
kimutatott összegeket. Ezek az alábbiak voltak:

- Fel nem használt előirányzat -  maradvány átadásra került az FM részre 
924 eFt.

Ebből az árvízi védekezés kiadásaira kapott összegből 524,- eFt -  ot, a 
"Földet a gazdáknak" program haszonbérleti hirdetések finanszírozására 
kapott összegből 400,- eFt -  ot fizettünk vissza.

- Nemzetközi tagdíjra kifizetett összeg 174,- eFt.
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2.2 Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszere
zése.

2.2.1. A közhatalmi és intézményi működési bevételek elemzése, 
főbb tételeinek bemutatása, az esetleges felhalmozási bevételek 
rövid bemutatása.

A BNP Igazgatóság bevételeinek megoszlása

Megnevezés
Eredeti 

Előirány
zat eFt

M
eg

os
zl

ás
%

Módosí
tott Elő
irányzat 

eFt M
eg

os
zl

ás
%

Teljesítés
eFt

Teljesí
tés/
Módosí
tott

%

Működési bevételek 593 530 60,40 1 337 783 41,35 1 176 465 87,94
Készlet és áruértéke
sítés 60 000 6,11 60 000 1,85 35 123 58,54

Szolgáltatások értéke 344 050 35,01 344 050 10,63 311 244 90,46
Bérleti díj bevé

telek 0 0,00 0 0,00 210 340 0
Alkalmazottak

térítései 0 0,00 0 0,00 1 216 0

Közvetített szolgálta
tások értéke 6 000 0,61 6 000 0,19 5 211 86,85

Általános forgalmi 
adó bevételek 40 000 4,07 88 096 2,72 33 087 37,56

Árfolyamnyereség 0 0,00 3 104 0,10 3 104 100
Egyéb működési bevé
telek 0 0,00 9 293 0,29 9 245 99,48

Biztosítók által 
fizetett kártérítés 0 0,00 0 0,00 2 758 0

Működési célú átvett 
pénzeszközök 41 000 4,17 85 586 2,65 49 975 58,39

Működési célú támo
gatás bevétele állam- 
háztartáson belülről 102 480 10,43 741 654 22,92 729 476 98,36

Elkülönített ál
lami pénzalaptól 0 0,00 0 0,00 214 362 0
Felhalmozási bevé
tel 6 000 0,61 1 178 569 36,43 1 167197 99,04

Eszköz értékesítés 0 0,00 2 510 0,08 1 815 72,31
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1

Felhalmozási célú át
vett pénzeszközök 6000 0,61 30 165 0,93 27 391 90,80

Kölcsön vissza
térülések 2 500 0,25 4 210 0,13 4 207 99,93
Felhalmozási célú tá
mogatás államháztar
táson belülről 0 0,00 1 145 894 35,42 1 137 991 99,31

Költségvetési bevétel 599 530 61,01 2 516 352 77,78 2 343 662 93,25
Költségvetési támoga
tás 383 100 38,99 546 032 16,88 546 032 100

Költségvetési marad
vány igénybevétele 0 0,00 172 988 5,35 172 988 100

Összes bevétel 982 630 100,0 3 235 372 100,0 3 062 682 94,66

A 2014. évben gazdálkodásunk megalapozott, áttekinthető és 
kiegyensúlyozott volt. 2013-ról 172.987,- eFt kötelezettségvállalással terhelt 
maradványunk keletkezett. A maradvány felhasználása az előírásoknak 
megfelelően június 30 -  ig megtörtént. A bérkompenzációra támogatásunkból 
257,- eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet határidőben 
visszafizettünk.

2014-ben bevételeink összege 3.062.682,- eFt volt, ez az előző évhez ké
pest 522.867,- eFt, azaz 17,1% - os növekedést mutat. Ebből a pályázatokhoz 
kapcsolódó átvett pénzeszközök növekedése volt a jelentős.
Az előirányzat módosítások főleg átvett pénzeszközökhöz és az előző évi ma
radványhoz kapcsolódnak. A többletbevételek előirányzat módosításainak 26 
% - át dologi kiadásokra fordítottuk.

A hiányzó üzemeltetési kiadásokat pályázati pénzekből próbáltuk biztosítani 
(LIFE+, svájci alapos támogatásból rezsi költség elszámolásra fordítható rész). 
A BNP Igazgatóság vagyonkezelésében lévő és saját hasznosítású területek, 
létesítmények fenntartását dologi költségvetésünkből és az MVH által folyósí
tott SAPS támogatásokból biztosítjuk.

2.2.2 A közhatalmi és intézményi működési többletbevételek, il
letve a tervezettől való elmaradás okai, azok egyszeri, illetve tar
tós jellege; azokat milyen kiadások finanszírozására fordították, 
illetve milyen kiadásokat kellett elhalasztani, átütemezni.

2014. évre tervezett bevételeinket nem teljesítettük.

A létrehozott készlet és áruértékesítés bevétele nem éri az eredeti tervet. 
Az elmaradás oka főleg a mezőgazdasági termékértékesítésből tervezett bevé
teli elmaradás, mert az Igazgatóság által megtermelt termékeket az évközben 
vásárolt állatállományunk takarmányozására használtuk fel. Egyébként e be
vétel teljesen piaci szereplők függvényében jelentkeznek.
Itt szerepeltetjük az erdő- és vadgazdálkodási tevékenységből származó bevé
telt is. 2014 -  ben a megvalósított erdőkezelési tevékenységeink során növe
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kedett a hulladékként jelentkező tűzifa értékesítést is. Erdészeti szakszemély
zet alkalmazásával ez tovább növelhető lenne.

Alaptevékenység szolgáltatási bevételei a védett természeti értékek bemu
tatását tartalmazza.
Az eredeti tervtől 9,5 % - os elmaradás tapasztalható. Ennek oka:

□ csökkent az erdei iskolában, a tanulók által igénybe vett szállás éjsza
kák száma,

□ csökkentek a szakvezetéshez és oktatáshoz kapcsolódó bevételek,

Bérleti díj Az éves földbérleti díjakból és egyéb bérletből összességében 
210.340,- eFt bevételünk keletkezett, mely az előző évhez képest csökkenést 
eredményezett az új földbérleti szerződésben szereplő földbérleti díjak (1250 
Ft/AK) egységesítése miatt.
A földhaszonbérletből származó bevételeinknek tárgyévben történő realizálá
sát befolyásolja a fizetési morál.
Területeink jelentős részét - a természetvédelmi követelmények szem előtt 
tartva -, az erdők kivételével használatba adjuk. Mivel a saját kezelésben ma
radt védett területek aránya az évek során folyamatosan nőtt, a használat át
engedésének csökkenése címén további bevétel kiesés keletkezett.
A földbérletek mellett folyamatosan bérbe adjuk a lillafüredi Szent István bar
lang „Fekete terme”-t gyógykezelés céljára.
A meglévő épületeinket is megpróbáljuk hasznosítani (terembérletek biztosítá
sa rendezvényekhez).
Meglévő eszközeinket (kerékpár, rendezvény sátor, stb.) is szabad kapacitá
sunk kihasználása céljából igény szerint bérbe adjuk.

Általános Forgalmi Adó bevételeink a tervezett értéket nem érték el. Ennek 
oka, hogy csökkentek a készletértékesítésekhez, szolgáltatáshoz, tárgyi esz
közértékesítéshez, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek. Tör
vény szerint, a kiadásoknál jelentkező fordított ÁFA összegek is itt kerülnek 
kimutatásra. Nem kaptuk meg 2014 -  ben a tervezett, visszaigényelt ÁFA ösz- 
szegét, melyet 2015. januárban utalták ki Igazgatóságunk részére.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink egyszeri jellegűek, 
nettó 1.815,- eFt összegben, melyek a következők:

e Egy totálkáros tehergépjármű értéke 1.322,-eFt,
© Daru és egyéb kisértékű eszköz értékesítés 303,-eFt,
* Salgótarjáni területek ingatlanértékesítés bevétele 190,-eFt,

Az átvett pénzeszközök (működésre és felhalmozásra) tervtől való eltérés 
oka, hogy a pályázati forrás terhére elszámolt összegek nem érkeztek be a 
tárgy évben. Jelentkeztek olyan átvett pénzeszközök (svájci alapos támogatás, 
kölcsön visszatérülés), melyek bevételének előirányzat módosítására már nem 
kerülhetett sor a beszámoló elkészítésig. Ezek finanszírozása 2015 -  ben tör
tént meg. A tárgy évet terhelő szállító kötelezettség állományunk 118,- mFt. 
Ez tartalmazza az Igazgatóság részére benyújtott, de a pályázatok keretében 
szállítói finanszírozásként kiegyenlítendő összegeket is.
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2.2.3 Az ÚMVP és HOP egyes jogcímeihez kapcsolódóan, illetve a 
Technikai Segítségnyújtás (TS) keretében realizált bevételek és 
felhasználásuk. A közvetlen európai uniós mezőgazdasági támo
gatások felhasználása.

Igazgatóságunknál nem volt HOP, illetve a Technikai Segítségnyújtás (TS) ke
retében átvett bevétel.
A tárgyévben ÚVMP program keretében területellenőrzéseket végeztünk, 
melyre FM -  tői kapott támogatás összege: 9.450,- eFt.

2.2.4  Egyéb külföldi és belföldi pályázati bevételek (támogatás
értékű bevételek, átvett pénzeszközök) és azok felhasználásának 
bemutatása.

2014. december 31-ig átvett pénzeszközök összege: 1.940.626,- eFt, az 
alábbi megoszlásban:

® MVH terület ellenőrzéshez kötődő szakértői támogatás: 330,- eFt,
© MVH anyajuh támogatás: 75,-eFt,
© MVH támogatás: 78.868,- eFt,
© MME kékvércse támogatás 49.902,- eFt,
© Interreg pályázat támogatása 149.653,- eFt, mely tartalmazza az 

előleg összegét is.
© KEOP pályázatok: 1.414.019,-eFt,
© Közmunka program finanszírozása: 224.472,- eFt,
© MME -  tői parlagi sas LIFE+ -  ra 2.974,- eFt,
© Kerecsen LIFE támogatás: 20.283,- eFt,
© Nemzeti Adó és Vámhivatal pénztárgép támogatás: 50,- eFt

A KEOP pályázataink 100 % - bán finanszírozottak. Ebből a nettó finan
szírozott pályázatok esetén az ÁFA megelőlegezése (ezek utólag visszaigényel- 
hetőek a NAV -  tói) 2014 -  ben nem okozott likviditási problémát.

A LIFE és svájci alapos Uniós pályázataink finanszírozása nem 100 % - 
os, de ezek összegei kiegészítésre kerülnek az FM részéről költségvetési támo
gatásként. 2014 -  ben ezen a jogcímen plusz támogatásként 120.120,- eFt 
épült be. A projektek megvalósítása így 100 % - bán finanszírozottak.

A tárgyévben 2 db HUSK pályázat volt folyamatban a Magyarország - 
Szlovákia Határon Átnyúló Területi Együttműködési Program 2007-2013 ke
retében. Mindkét projekt támogatása 100%-os volt, a hazai forrás átutalása a 
támogatási szerződés aláírását követően történik elkülönített bankszámlák 
nyitása után. Az uniós forrásra pedig a projektek finanszírozásának biztosítá
sa érdekében megelőlegezési szerződést kötöttünk.

2014. évben futó pályázataink
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Pályázat / Projekt 
címe Időtartama Pályázati forrás 

megnevezése
Pályázat rövid tar
talma

Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig



Pályázat / Projekt 
címe Időtartama Pályázati forrás 

megnevezése
Pályázat rövid tar
talma

él-borsodi tájegység 
élő-helyrehabilitáció 
II. ütem

2011.05.02 - 
2014.09.30.

KEOP-
3.1.2/2F/09- 
2010-0027

Vizes élőhely rehabi
litáció a vízvisszatar
tás biztosításával, 
szénaszállító utak 
megerősítése, 
számyékerdő telepí
tése
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Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

418 076 000 418 076 000

Felhasznált támogatás: 413 693 965 
Ft Az alábbi vállalkozókkal az alábbi 
időpontokban kötöttünk szerződést: 
Saviterv Kft. - ingatlanrendezési fel
adatok - 2014. július 21.
Garamond Kft. - szemléletformáló 
kiadványok - 2014. július 18. 
Kivitelezési feladatok:
- Tanösvény létesítés: A tanösvény 
infrastrukturális elemeinek legyártá
sa, kihelyezése befejeződött A tanös
vény táblák információs tartalma 
szintén elkészült.
- Vízépítési feladatok: A vízépítési fel
adatok befejeződtek.
- Műszaki ellenőrzés és a tervezői 
művezetés: a kivitelezés alatt folya
matos volt a tevékenység befejező
dött.
- A faápolási feladatok (ápolás, öntö
zés, vadriasztó szeres kezelés, fásítá
sok pótlása a megadott ingatlanokon, 
összesen 2,4 ha területen). A tevé
kenység a szerződésben foglaltak sze
rint befejeződött.
A PR tevékenységek is a szerződés
nek megfelelően zajlottak. A 
zárórendezvényre 2014. július 29. - 
én Tiszabábolnán került sor.
- A szemléletformáló kiadványok el
készültek és hiánytalanul leszállítás
ra kerültek.
- Az ingatlanrendezési feladatok 
megvalósultak. A földminősítési eljá
rási szolgáltatási díj kifizetésre ke
rült. Az üzemeltetési engedély és az 
üzemeltetetési dokumentáció elké
szült.
- A projektmenedzsment tevékenység 
a projekt megvalósulása alatt folya
matosan és szerződés szerint zajlót-



Pályázat / Projekt 
címe Időtartama Pályázati forrás 

megnevezése
Pályázat rövid tar
talma

Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

Földtani értékek vé
delme a BNPI terüle
tén II. ütem: Nyugat
mátrai bányatárók, 
Nyárjas-pusztai ho- 
mok-bánya

2013.08.01
2015.05.31

KEOP-
3.1.2/2F/09-11-
2013-0007

Összesen 7 db, 
Gyöngyös és Párád- 
fürdő környéki 18- 
19- századi bányatá
ró helyre-állítása, 
lezárása, a Salgó
tarján Nyárjas- 
pusztai homokbánya 
megóvása

312 546 035 312 546 035

Felhasznált támogatás: 157 610 033 
Ft.
2014. január 31-én a GeoTeam Kft -  
vei megkötöttük a szerződést az épí
tési munkák elvégzése céljából.
A projektmenedzseri a közbeszerzési 
tanácsadói és a PR tevékenység a 
szerződéskötés dátumától kezdve fo
lyamatos.
A Parádsasvár, Béke -táró valamint a 
Nyárjas-pusztai homokbánya mű
szaki átadás-átvétele megtörtént. A 
Nyárjas-pusztai homokbánya mun
kálatainak befejezését követően a 
tervezői művezetési tevékenység is 
befejeződött. A további helyszíneken 
folyamatos a kivitelezés.
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Pályázat / Projekt 
címe Időtartama Pályázati forrás 

megnevezése
Pályázat rövid tar
talma

Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

Bükki barlangok 
megőrzését, termé
szeti állapotának 
helyreállítását szol
gáló beruházások II. 
ütem

2013.08.15 - 
2015. 03. 31

KEOP-
3.1.2/2F/09-11-
2013-0013

A Szent István - 
barlang világítás 
korszerűsítése, lezá
rás cseréje, árvíz
mentesítés a Sol
tészkerti 
mésztufabarlang 
helyre-állításával, a 
Kis-kőháti-zsomboly 
denevérvédelmi 
szempontú lezárása

169 699 569 169 699 569

Felhasznált támogatás: 168 977 500 
Ft
A belső projektmenedzsment szerve
zet felállt. Szerződéskötés megtörtént 
a projektmenedzsment, közbeszerzési 
tanácsadás, műszaki ellenőri tevé
kenységek, tervezői művezetés tevé
kenység, pr. tevékenység, szemlélet- 
formáló kiadványok készítésére.
A Szent-István barlang munkálatai
nak elvégzése, a Kis-Köháti zsomboly 
lezárása és föteácsolatának cseréje, 
valamint a Soltész
kerti .mésztufabarlang helyreállítási, 
állagmegóvási munkálatainak elvég
zése szerződés szerint zajlottak. A 
műszaki ellenőri feladatok, a tervezői 
művezető feladatok szerződés szerint 
teljesültek.
A szemléletformáló kiadványok elké
szültek, átadásra kerültek.
A Soltész-kerti mésztufa barlang 
üzemeltetési dokumentációja is elké
szült.
A projektmenedzseri, közbeszerzési 
tanácsadói és PR tevékenység a szer
ződéskötés dátumától kezdve a meg
felelő ütemben haladtak, szerződés 
szerint teljesültek. A pályázat fizikai 
zárása 2014 évben megtörtént.
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Pályázat / Projekt 
címe

Időtartama Pályázati forrás 
megnevezése

Pályázat rövid tar
talma

Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

Madarakra veszélyes 
20 kV-os vezeték- 
szakaszok madárba
rát átalakítása a He
vesi Füves Puszták 
TK területén

2013.09.02 - 
2015.05.30

KEOP-
3.1.2/2F/09-11- 
2013-0015

A korábban szigete
lésre nem került kb. 
407 km vezetéksza
kasz madárvédelmi 
szigetelése, 3 km 
vezeték földkábelbe 
helyezése, 18 km-en 
tartóoszlopok cseréje 
új típusú biztonsá
gos oszlopokra

674 631 630 504 631 630

Felhasznált támogatás: 21 831 300 
Ft
A projekt megvalósítása 2013 évben 
elkezdődött.
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. a szabadve
zeték-hálózat utólagos madárvédelmi 
célú szigetelése tárgyban kiírt közbe
szerzési eljárása elhúzódott így az 
eredetileg tervezett 2014.09 hó he
lyett 2014.12.13-án tudott szerződést 
kötni a kivitelezési munkálatokra. A 
késedelem az ÉMÁSZ Hálózati Kft. 
állítása szerint kezelhető.
Az AGRIA ÖKOSZISZTÉMA Termé
szetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó 
Kft-vel 2014.05.27-én megkötöttük a 
vállalkozási szerződésünket termé
szetvédelmi szakfelügyelet ellátása 
tárgyban.
A Dobó István Vármúzeum, valamint 
a KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda Kft. 
vállalkozási szerződésének teljesítési 
határidejének hosszabbítása miatt 
szerződésmódosításra volt szükség.
A nyitórendezvény 2014.01.28-án 
került megrendezésre Tarnaszent- 
miklóson.
A projektmenedzseri, valamint a PR 
tevékenység folyamatos, szerződés 
szerint zajlik.
A közbeszerzési tanácsadói tevékeny
ség lezárult.
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Pályázat / Projekt 
címe Időtartama Pályázati forrás 

megnevezése
Pályázat rövid tar
talma

Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

Madarakra veszélyes 
20 kV-os vezeték- 
szakaszok madárba
rát szigetelése a Dél- 
Borsodi Tájegység
ben

2013.09.01 - 
2015.06.30

KEOP-3.1.2/2F/ 
09-11-2013-0010

A korábban szigete
lésre nem került kb. 
240 km vezetéksza
kasz madárvédelmi 
szigetelése a BMTK 
és a Kesznyéteni TK 
területén

669 069 450 499 069 450

Felhasznált támogatás: 22 402 800 
Ft
A projekt megvalósítása 2013 évben 
elkezdődött.
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. a szabadve
zeték-hálózat utólagos madárvédelmi 
célú szigetelése tárgyban kiírt közbe
szerzési eljárása elhúzódott így az 
eredetileg tervezett 2014.09 hó he
lyett 2014.12.13-án tudott szerződést 
kötni a kivitelezési munkálatokra. A 
késedelem az ÉMÁSZ Hálózati Kft. 
állítása szerint kezelhető.
Az AGRIA ÖKOSZISZTÉMA Termé
szetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó 
Kft-vel 2014. május 27-én kötöttük 
meg a vállalkozási szerződésünket 
természetvédelmi szakfelügyelet ellá
tása tárgyban.
A külső - belső projektmenedzseri, 
valamint a PR tevékenység folyama
tos, szerződés szerint zajlik. A közbe
szerzési tanácsadói tevékenység lezá
rult.
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Pályázat / Projekt 
címe Időtartama Pályázati forrás 

megnevezése
Pályázat rövid tar
talma

Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

Dombvidéki és hegyi 
rétek kezelése a 
BNPI területein

2012.11.19 - 
2015.05.31

KEOP-
3.1.2/2F/09-11- 
2012-0013

Gyeprekonstrukció a 
Kelet-Cserhát TK, a 
Tamavidéki TK és a 
Lázbérci TK terüle
tén

151 162 639 151 162 639

Felhasznált támogatás: 106 403 781 
Ft
A felsorolt vállalkozókkal az alábbi 
időpontokban kötöttünk szerződést: 
Nyír-Wetland Kft. 2014.01.31-én kö
töttünk szerződést növénytelepítés 
tárgyban.
A Tarna-vidéki TK és a Kelet-Cserhát 
területein megkezdődtek a cserjeirtá
sok, fakitermelések, szárzúzások, 
sarj leverések valamint a fű avar eltá
volítása.
A szemléletformáló kiadványok 
2014.07.30-án hiánytalanul leszállí
tásra kerültek.
A közbeszerzési tanácsadói tevékeny
ség befejeződött.
A gyepes élőhelyek rehabilitációja, 
kezelése, a növénytelepítések a szer
ződésnek megfelelően zajlanak. Lázb
érci TK: 15% Tarnavidéki TK: 35% 
Kelet Cserhát TK:
55%
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Pályázat / Projekt 
címe Időtartama Pályázati forrás 

megnevezése
Pályázat rövid tar
talma

Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

Kétéltűátjárók létesí
tése a Bükkben és a 
Mátrában

2013.09.02 - 
2015.03.31

KEOP-
3.1.2/2F/09-11- 
2013-0011

Kétéltűátjárók létesí
tése a Hasznosi tá
rozó, a Varbói tó és 
gyöngyösi Sástó mel
lett, valamint a Bog
ácsi-tó II. üteme

322 304 224 322 304 224

Felhasznált támogatás: 126 723 132 
Ft
A belső projektmenedzsment szerve
zet felállt. Szerződéskötés megtörtént 
a projektmenedzsment, közbeszerzési 
tanácsadás, pr tevékenység, tervezői 
művezetés, monitoring eszközök le
szállítására, geodézia visszamérésre, 
műszaki ellenőrre, illetve a informá
ciós táblák legyártására.
A kivitelezésre 2014.06.27-én kötöt
tünk szerződést a KV Kft-vel.
A kivitelezés 4 helyszínen zajlott, a 
Bogácsi és a Varbói helyszínen sike
rült szerződés szerinti határidőben 
befejezni a munkálatokat.
2014.11.15-re a szerződésben foglalt 
véghatáridőre a Sástói helyszínen 
25%-os, a Hasznosi helyszínen pedig 
50%-os készültségi fokig jutott el ka 
kivitelező. Ezt követően a Közút a téli 
időjárási körülmények miatt megtil
totta a munkavégzést. A kivitelezés 
így áttolódik 2015 évre, a kivitelező 
felé folyamatosan jeleztük a kötbér 
követelésünket és felszólítottuk a 
szerződésszerű teljesítésre, ugyanis a 
kivitelező a Sástói helyszínen jelentő
sen eltért a kiviteli tervben foglaltak
tól.
A projektmenedzseri, PR tevékeny
ség, a tervezői művezetés, műszaki 
ellenőri felügyelet a szerződéskötés 
dátumától kezdve folyamatos. A köz- 
beszerzési tanácsadói tevékenység 
befejeződött.
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Pályázat / Projekt 
címe Időtartama Pályázati forrás 

megnevezése
Pályázat rövid tar
talma

Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

A Ludányhalászi 
Öreg-tó természet- 
védelmi rehabilitá
ciója

2013.12.23 / 
2015. 05. 31

KEOP-
3.1.2/2F/09-11-
2013-0039

A Ludányhalászi 
Öreg-tó természet- 
védelmi értékének 
növelése az eliszapo- 
lódás megakadályo
zásával, invaziv nö
vényzet visszaszorí
tásával
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107 087 280 107 087 280

Felhasznált támogatás: 95 964 344 
Ft
Szerződéskötések:
- Infodigit Kft. - monitoring eszközbe
szerzés: 2014. január 08.

PONDUS Környezetvédelmi és 
Mérnöki Kft. -  üzemeltetési, 
használatbavételi engedély meg
szerzése: 2014. január 31.

-Dornyay Béla Múzeum -  régé
szeti tevékenység: 2014. február 
6.

-FUTIZO Kft. -  építési, kivitelezési 
munkák elvégzése: 2014. június 26. 
Kivitelezési feladatok:
-A megrendelt árukat az INFODIGIT 
2014. február 25-re leszállította.
-A PR tevékenységek a szerződésnek 
megfelelően zajlanak.
-A szemléletformáló kiadványok 
2014. október 31-re elkészültek.
-A tó rehabilitációs munkái 2014. 
december 4-re elkészültek. A helyszí
ni bejáráson talált hiányzó munkaré
szeket a kivitelező 2015. január 6-ra 
pótolta. Ekkor megtörtént a terület 
műszaki átadás-átvétele.
-A műszaki ellenőri és tervezői műve
zetés tevékenységek a kivitelezéssel 
párhuzamosan folytak.



Pályázat / Projekt 
címe Időtartama Pályázati forrás 

megnevezése
Pályázat rövid tar
talma

Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

Földtani értékek vé
delme a BNPI terüle
tén III. ütem: Nógrád 
megye

2013.12.23 / 
2015. 05. 31

KEOP-
3.1.2/2F/09-11- 
2013-0036

Nógrád megye terü
letén lévő földtani 
alapszelvények és 
feltárások, bányák 
rehabilitációja

150 226 790 150 226 790

Felhasznált támogatás: 86 271 644 
Ft
Szerződéskötések, szerződésmódosí
tások:
-A kivitelezési munkákra 2014. júni
us 25-én kötöttük meg a vállalkozási 
szerződést az ALPIN-SALEWA Szol
gáltató és Keresekedelmi Zrt.-vel, me
lyet 2014. július 25-én módosítot
tunk.
- Szerződést módosítottunk a DTMP 
Kft-vel (tanösvény táblák készítésére) 
2014. szeptember 23-án.
Megvalósítás:
-2014. március 31-én elkészültek, 
kihelyezésre kerültek a B típusú táb
lák.
-A szemléletformáló kiadványok dec
ember 12-re készültek el.
-A tájékoztatási tevékenység kereté
ben a szerződésben vállalt feladatok 
teljesültek, a záró rendezvény 
2014.09.27-én került megrendezésre. 
-2014. november 5-re befejeződött a 
Salgótarján, Csűd-hegyi feltárások és 
a Sámsonháza földtani alapszelvé
nyeinek rehabilitációja.
2014. december 29-én befejeződött a 
Nógrádszakál - Páris-völgy, Salgótar
ján -  Eresztvényi-bányák és Salgótar
ján -  Szilváskői-bányák rehabilitáció
ja, megtörtént a műszaki átadás
átvétel is.
-A műszaki ellenőri és tervezői műve
zetés folyamatos volt.

69



Pályázat / Projekt 
címe Időtartama Pályázati forrás 

megnevezése
Pályázat rövid tar
talma

Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

Bükki barlangok 
megőrzését, termé
szeti állapotának 
helyreállítását szol
gáló beruházások III. 
ütem

2013.12.23 / 
2015. 01.
31.

KEOP-
3.1.2/2F/09-11- 
2013-0038

Borókás2 és 4-, Bol- 
hási-, Diabáz-, 
Speizi-barlangok 
lezárása, Suba-lyuk 
veszélymentesítése

86 821 023 86 821 023

Felhasznált támogatás: 84 820 000 
Ft
Szerződéskötések:
-A projekt építési, kivitelezési mun
káinak elvégzésére 2014. június 16- 
án kötöttük meg a vállalkozási szer
ződést az ALPIN SALEWA Zrt.-vel és 
NOVA-ALPIN Építőipari és Szolgálta
tó Kft.-vei.
Megvalósítás:
-2014. március 31-én elkészültek, 
kihelyezésre kerültek a B típusú táb
lák.
-A kivitelezési munkák a Bolhási víz
nyelőbarlangnál, a Speizi-barlangnál, 
a Diabáz-barlangnál, a Borókás 2. sz. 
és 4. sz. víznyelőbarlangnál szerződés 
szerint szeptember 30-ig rendben 
befejeződtek, míg a Suba-lyuk bar
langnál az omlásveszély elhárítása 
szerződés szerint november 14-én 
rendben fejeződött be.
- Az építési tevékenységgel párhuza
mosan a műszaki ellenőri és tervezői 
művezetés tevékenység is folyamato
san és rendben teljesült.
-A tájékoztatási tevékenység kereté
ben a szerződésben vállalt feladatok 
teljesültek, a záró rendezvényt 2014. 
december 11-én, a cserépfalui - Hór- 
völgyi Látogatóparkban tartottuk 
meg.
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Pályázat / Projekt 
címe Időtartama Pályázati forrás 

megnevezése
Pályázat rövid tar
talma

Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

Kunhalmok és föld
várak rehabilitációja 
a BNPI heves és bor
sod megyei területein

2013.12.23 / 
2015. 07. 31

KEOP-
3.1.2/2F/09-11- 
2013-0041

A Csörsz-árok egy 
szakasza, hevesi és 
borsodi földvárak és 
kunhalmok rehabili
tációja

101 827 466 101 827 466

Felhasznált támogatás: 70 093 839 
Ft
Szerződéskötések:
- INFODIGIT Kft. -  monitoring esz
közbeszerzés: 2014. január 8.
- Envirosense Hungary Kft. -  
lézerszkennelés, és kapcsolódó elem
zések, modellek készítésére: 2014. 
június 5.
- A Dobó István Vármúzeummal és a 
Hermán Ottó Múzeummal - régészeti 
feladatok ellátására: 2014. július 23.
- Keletépvíz Építő és Környezetvé
delmi Bonyolító Beruházó Kft-vel -  
kivitelezési, rehabilitációs munkák 
elvégzésére: 2014. július 23.
- Geoteam Kutatási és Vállalokzási 
Kft.-vei - bemutató feltárás, ismertető 
felület készítésére: 2014. október 15. 
Megvalósítás:
- A monitoring eszközök beszerzése 
2014. február 25-én megtörtént.
- A területvásárlások két ütemben 
zajlottak, 2014. augusztus 12-én fe
jeződtek be.
- A lézerszkennelés, modellek készí
tése 2014. július 4-én elkészült.
- A régészeti feltárások és a szakmai 
jelentések 2014. november 30-ra el
készültek.
- A kivitelezés a szerződésben foglal
tak szerint folyamatos, a helyi őrkol
légák felügyeletével történik.
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Pályázat / Projekt 
címe Időtartama Pályázati forrás 

megnevezése
Pályázat rövid tar
talma

Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

A BNPI Nyugati Ka
pu Oktató- és Láto- 
gatóköz-pontjában 
működő erdei iskola 
fejlesztése

2013. 04. 12 
/ 2015. 02. 
28

KEOP-3.3.0/09-
11-2011-0005

A BNPI Nyugati Ka
pu Oktató- és Láto- 
gatóköz-pontjában 
működő erdei iskola 
élménypedagógiai 
központú fejlesztése

59 307 143 59 307 143

Felhasznádt támogatás: 50 029 543 
Ft
Szerződéskötések:
-INFODIGIT Kft. - mobil munkaállo
más beszerzése: 2014. február 28. 
-Debreceni Természetbarát Turiszti
kai Egyesület -  foglalkoztató füzetek 
szakmai, grafikai szerkesztése; 2014. 
május 8.
-A Hegyvidék Outdoor Kft.-vei felbon
tottuk a szerződésünket a megválto
zott helyszín és a torony megváltozott 
paraméterei miatt és 2014.augusztus 
6. újrakötöttük.
Megvalósítás:
- Az Infodigit 2014. március 11-re 
leszállította a mobil munkaállomást.
- Az építési munkák július 31-én fe
jeződtek be, jelentették készre. 2014. 
október 21-én kaptuk meg az épület
re az Eger Megyei Jogú Város Pol
gármesteri Hivatala Városüzemelte
tési Iroda Építéshatósági Csoporttól a 
végleges jellegű használatba-vételi 
engedélyt.
- Az építési tevékenységgel párhuza
mosan a műszaki ellenőri és tervezői 
művezetés tevékenységek is folyama
tosan és szerződés szerint teljesültek.
- A nagy értékű eszközök leszállítása 
több körben a szerződésnek megfele
lően teljesült.
-A tájékoztatási tevékenység kereté
ben a szerződésben vállalt feladatok 
teljesültek, a záró rendezvényt 2014. 
november 20-án, Felsőtárkányban a 
Nyugati Kapu Oktató- és Látogató- 
központ-ban tartottuk meg.
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Pályázat / Projekt 
címe Időtartama Pályázati forrás 

megnevezése
Pályázat rövid tar
talma

Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

Erdei életközösségek 
védelmét megalapozó 
többcélú állapotérté
kelés a magyar Kár
pátokban

2012.05.09 - 
2016.06.30 SH / 4 / 13

Erdőállapot felméré
si módszertan fej
lesztése,
Erdőállapot felméré
sek a Börzsöny, 
Mátra, Aggteleki 
Karszt területén, 
Zoológiái kutatások 
a teljes Északi- 
Középhegység terü
letén,

111 310 
CHF

önerő:
16 696,5 
CHF

111 310 
CHF

önerő:
16 696,5 
CHF

Felhasznált támogatás: 9 837 382 Ft 
Beszerzésre kerültek a még hiányzó 
denevérvédelmi, adatgyűjtési munkát 
leginkább segítő terepi mintavétele
ket szolgáló és dokumentáló techni
kai eszközök (Pettersson DlOOOX-es 
detektor, Laserliner VideoFlex G2 
endoszkóp kamera). Folyamatosan 
zajlik az állományok felmérése, do
kumentálása. Az élőhely-kezelési 
munkák közül a denevérek és más 
fajok számára fontos vizes élőhelyek 
rekonstrukciója, kialakítása megtör
tént. A pályázatban érintett István - 
lápai barlangnak a denevérbarát le
záráséinak kialakításához szükséges 
tervezési folyamat elindult. Százas 
nagyságrendben kerültek felvételre 
denevér-élőhelyek. Ezek hanganya
gának feldolgozása a projekt során 
fejlesztett határozó program segítsé
gével folyik. Az új adatokkal az erdei 
élőhelyek védelmét optimalizálni tud
juk.
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Pályázat / Projekt 
címe Időtartama Pályázati forrás 

megnevezése
Pályázat rövid tar
talma

Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

Komplex természet- 
védelmi látogató
tájékoztató rendszer 
kialkítása a 
határmenti térség
ben

2012.10.01 - 
2015.02.28

HUSK
1101/2.2.1/0344

Infrastuktúrális fej
lesztés a Bükki 
Nemzeti Park Igazga
tóság működési te
rületén, különösen a 
szlovák-magyar ha
tár menti részeken, 
illetve az SOPSR 
működési területén.

BNPI:
597 242,91 
€

Partner 1: 
37 965 €

Partner2: 
34 890 €

BNPI:
597 242,91 
€

Partneri: 
37 965 €

Partner2: 
34 890 €

Felhasznált támogatás: 581 423,91 € 
Várható fel nem használt támogatás: 
3500C
A projekt eredeti befejezési dátuma 
2014.09.30-ról meghosszabbításra 
került a szlovák partner közbeszerzé
seinek elhúzódása miatt.
A BNPI minden szakmai tevékenysé
ge megvalósult és lezárult, a nyilvá
nossági feladatok kivételével.
A projekt segítségével elkezdtük az 
egységes arculatú természetvédelmi 
bemutatóhelyek, fogadópontok, tan
ösvények rendszerének kiépítését.

Határmenti dombvi
déki tájak természet- 
védelmi kezelését 
megalapozó biotikai 
kutatások

2012.10.01 - 
2015.02.28

HUSK
1101/2.2.1/0156

A projekt átfogó célja 
a szlovák magyar 
határon átnyúló, a 
Bükk és a Mátra 
északi előterében 
található dombvidéki 
tájak és a Bódvai- 
dombság értékes 
természeti állapotá
nak fenntartása, 
hosszú távú megőr
zése.

BNPI:
462 863,41 
€

Partneri: 
41,460 €

BNPI:
462 863,41 
€

Partner 1: 
41,460 €

Felhasznált támogatás: 424 100,91 € 
Várható fel nem használt támogatás: 
400 €
A projekt eredeti befejezési dátuma 
2014.09.30-ról meghosszabbításra 
került a szlovák fél biotikai kutatása
inak elhúzódása miatt.
A BNPI kutatási és minden más 
szakmai feladatai megvalósultak, a 
nyilvánossági feladatok kivételével, a 
kutató külsős szállító cég az adatok 
elemzését és szlovák-magyar adat
nyilvántartások egységesítésén dol
gozik.
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Pályázat / Projekt 
címe Időtartama Pályázati forrás 

megnevezése
Pályázat rövid tar
talma

Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

A kerecsensólyom 
védelme észak-kelet 
Bulgáriában, Ma
gyarországon, Ro
mániában és Szlová
kiában

2010.10.01 -  
2014.12.31 LIFE +

A projekt célja az 
előző LIFE pályázat 
tapasztalatainak át
adása, illetve a kere
csensólymok kedve
ző védelmi helyzeté
nek megteremtése 
ÉK - Bulgáriában, 
Magyarországon, 
Romániában és 
Szlovákiában. Ma
gyarországon.

4.032.828 €, 
melyből a 
BNPI-t meg
illető rész 
632.175 €

3.006.470 
€, melyből 
BNPI-t meg
illető rész 
484.862 €

A projekt a zárás körüli teendők mi
att meghosszabbításra került 
2014.12.31. - ig de 2014 decemberé
ben sikeresen lezárult. A zárással 
kapcsolatos adminisztráció 2015. 
március végéig áthúzódik.
2014-ben közel 700 oszlopfej szigete
lését végeztük el. A szigetelések ha
tékonyságának ellenőrzése 
folymatosan követésre került. A pro
jektben az alkalmazott új technikai 
eszközök segítségével számos infor
matívadat gyúlt össze a megjelölt 
madarak aktivitásával, 
élőhely használatával, táplálkozásával 
kapcsolatosan. A pályázat megvalósí
tása során tucatnyi információs táb
la, információs anyagok kerültek el
készítésre.
A projekt a BNPI koordinálásával 4 
ország 14 szervezetének részvételével 
zajlott.
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Pályázat / Projekt 
címe

Időtartama Pályázati forrás 
megnevezése

Pályázat rövid tar
talma

Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

Mátrai és bükki he
gyi rétek, legelők 
természetvédelmi 
kezelése infrastruk
turális hátterének 
kialakítása

2013. 04. 18 
/ 2014. 12. 
31.

KEOP-3.2.0/11-
2012-0015

Domb- és hegyvidéki 
gyepterület kezelését 
megalapozó infra
struktúra kialakítá
sa, juhhodály, mobil 
pásztorszállás kiala
kítása. Kútfúrás, 
komplett gépsor be
szerzése, gépszín 
építése.
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222 392 689 222 392 689

Felhasznált támogatás: 218 204 489 
Ft
Összesen 18 Kifizetési kérelem és 
Időszakos beszámolót, valamint 10 
változás bejelentőt nyújtottunk be.
Az előkészítési munkák rendben zaj
lottak, a projektben tervezett ingatla
nok megvásárlásra kerültek, az RMT 
és CBA, az értékbecslés, valamint a 
kiviteli tervek, építési engedélyes 
terv, vízjogi létesítési terv határidőre 
elkészült. A projektmenedzsment te
vékenység a projekt megvalósulása 
alatt folyamatosan és szerződés sze
rint zajlott. A közbeszerzési szakértői 
feladatok a szerződésnek megfelelően 
zajlottak. A PR tevékenységek is szer
ződésszerűen teljesültek. A záró ren
dezvényt 2014.10. 29. - én Párádon 
tartottuk meg, a C és D típusú táblák 
elkészültek és kihelyezésre kerültek, 
a 700 db leporelló, a fotódokumentá
ció és az internetes aloldal is elké
szült. Az építési tevékenységek rend
ben zajlottak, az egri gépszín és a 
parádi állattartó telep elkészült, a 
jogerős használatba vételi engedélye
ket megkaptuk. Az állatok vízellátá
sát biztosító 3 db kút határidőre el
készült, a jogerős üzemeltetési enge
délyt megkaptuk. Az építési tevé
kenységgel párhuzamosan a műszaki 
ellenőri tevékenység is folyamatosan 
és rendben teljesült. A projektben 
tervezett eszközbeszerzések teljesül
tek, a mezőgazdasági gépek, az állat- 
tartási eszközök, a gépszállító pótko
csi, az önjáró eszközhordozó, vala
mint a monitoring eszközök leszállí
tásra kerültek. A projekt sikeresen 
lezárult.



Pályázat / Projekt 
címe Időtartama Pályázati forrás 

megnevezése
Pályázat rövid tar
talma

Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

Gépbeszerzés a Nóg- 
rád megyei védett 
gyepterületek hely
reállításához

2012. 12. 20 
/ 2014. 11. 
20.

KEOP-3.2.0/ 11- 
2012-0016

Gyepterületek fenn
tartása, komplett 
gépsor vásárlása, 
gépszín kialakítása.

249 054 732 249 054 732

Felhasznált támogatás: 249 054 732 
Ft
Támogatási Szerződés módosítást 
nem nyújtottunk be a projekt idősza
ka alatt. Összesen 16 Kifizetési kére
lem és Időszakos beszámolót, vala
mint 9 változás bejelentőt nyújtot
tunk be.
A projektmenedzsment tevékenység a 
projekt megvalósulása alatt folyama
tosan és szerződés szerint zajlott. A 
közbeszerzési szakértői feladatok a 
szerződésnek megfelelően zajlottak. A 
PR tevékenységek is szerződésszerű
en teljesültek. A zárórendezvényt 
2014. október 22. - én Garábon tar
tottuk meg, a C és D típusú táblák 
elkészültek és kihelyezésre kerültek, 
a 700 db leporelló, a fotódokumentá
ció és az internetes aloldal is elké
szült. Az építési tevékenység rendben 
zajlott, a garábi gépszín elkészült, a 
jogerős használatba vételi engedély 
kiadásra került. Az építési tevékeny
séggel párhuzamosan a műszaki el
lenőri tevékenység is folyamatosan és 
rendben teljesült. A projektben terve
zett eszközbeszerzések teljesültek, a 
mezőgazdasági gépek, a gépszállító 
pótkocsi, az UNIMOG és a monitoring 
eszközök. A projekt sikeresen lezá
rult.
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Pályázat / Projekt 
címe Időtartama Pályázati forrás 

megnevezése
Pályázat rövid tar
talma

Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

Lótartás infrastruk
turális feltételeinek 
megteremtése a 
Batúzban I. rész.

2013. 02. 
27/ 2015. 
05. 28.

KEOP-3.2.0/ 11- 
2012-0017

A lótartáshoz szük
séges infrastruktú
rák, ménesek, kiala
kítása, gépek be
szerzése.

247 233 485 247 233 485

Felhasznált támogatás: 30 080 062 
Ft
A P Mérnök P Kft.-vei szerződést kö
töttünk a műszaki ellenőri tevékeny
ség elvégzéséhez kapcsolódóan 
2014.01.31-én. Az Imperial Kft.-vel 
szerződésmódosítás történt fizetési 
ütemezés módosítása miatt. A közbe
szerzési tanácsadói tevékenység az 
eljárások lefolytatásával folyamatos 
volt. A projekt végrehajtása folyama
tos. A batúz tanya kivitelezési szer
ződése aláírásra került 2014.10.28- 
án, a munkaterület átadásra 
2014.11.3-án került sor, a munkála
tok ütemezés szerint elkezdődtek. A 
gépbeszerzés első közbeszerzési eljá
rása eredménytelenül zárult, a má
sodik eljárást újra indítottuk.

Lótartás infrastruk
turális feltételeinek 
megteremtése a 
Batúzban II. rész.

2013. 02. 27
/
2015.05.28.

KEOP-3.2.0/ 11- 
2012-0018

I. ütemben végrehaj
tott fejlesztések bőví
tése, szálastakar
mányok tárolására 
alkalmas takar
mányszín építése, a 
tenyésztői feladatok 
ellátásához szüksé
ges fogadóépület, 
szolgálati lakás ki
alakítása.

246 872 216 246 872 216

Felhasznált támogatás: 29 291 912 
Ft
A P Mérnök P Kft.-vel szerződést kö
töttünk a műszaki ellenőri tevékeny
ség elvégzéséhez kapcsolódóan 
2014.01.031-én. A közbeszerzési ta
nácsadói tevékenység az eljárások 
lefolytatásával folyamatos volt. A pro
jekt végrehajtása folyamatos. A batúz 
tanya kivitelezési szerződése aláírás
ra került 2014.10.28-án, a munkate
rület átadásra 2014.11.3-án került 
sor, a munkálatok ütemezés szerint 
elkezdődtek
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Pályázat / Projekt 
címe Időtartama Pályázati forrás 

megnevezése
Pályázat rövid tar
talma

Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

Juhtartás infra
strukturális feltétele
inek megteremtése a 
Batúzban

2013. 02.27 
/ 2015. 05. 
28.

KEOP-3.2.0/11-
2012-0019

A juhtartás infra
strukturális feltét
eleinek megteremté
se, juhhodály, gép
szín, műhely, vala
mint a kiszolgáló 
személyzet számára 
lakás építése. Kutak 
fúrása.

243 677 594 243 677 594

Felhasznált támogatás: 31 886 621 
Ft
A P Mérnök P Kft.-vei szerződést kö
töttünk a műszaki ellenőri tevékeny
ség elvégzéséhez kapcsolódóan 
2014.01.031-én. Az Imperial Kft.-vei 
szerződésmódosítás történt fizetési 
ütemezés módosítása miatt. A közbe
szerzési tanácsadói tevékenység az 
eljárások lefolytatásával folyamatos 
volt. A projekt végrehajtása folyama
tos. A batúz tanya kivitelezési szer
ződése aláírásra került 2014.10.28- 
án, a munkaterület átadásra 
2014.11.3-án került sor, a munkála
tok ütemezés szerint elkezdődtek. A 
gépbeszerzés első közbeszerzési eljá
rása eredménytelenül zárult, a má
sodik eljárást újra indítottuk. A 
batúz tanya vízellátást biztosító kút 
elkészült, az üzemeltetési engedélyt 
megkaptuk.
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Pályázat / Projekt 
címe

Időtartama Pályázati forrás 
megnevezése

Pályázat rövid tar
talma

Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

A parlagi sas védel
me Magyarországon

2012.01.01
2016.12.31

LIFE 10
NAT/HU/000019

A parlagi sas védel
me Magyarországon 99 729 € 99 729 €

Felhasznált támogatás: 67 797 €
2014 - ben 1 914 503 Ft LIFE támo
gatás
3 008 697 Ft BNPI önerő 
A monitoring tevékenység folyamatos 
volt. A pályázat partnereként a hazai 
ragadozó madarakat, elsősorban a 
parlagi sast veszélyeztető egyik fő té
nyezőt, az illegális mérgezéseket kí
vánjuk visszaszorítani. A működési 
területünkön 2014-ben nem történt 
bizonyítottan mérgezéses esetet. A fő 
tevékenység a fészkelő állomány fel
mérése, a költések folyamatos nyo
mon követése volt. Emellett őszi-téli 
időszakban pedig a mérgezéses ese
tek felkutatására monitoringot és ku
tyás keresést (31 terepnapon, 51 
helyszínen) végeztünk az időszakos 
megtelepedési helyeken. Kápolna 
községhatárban fészekőrzés történt, 
melyen összesen 47 fő vett részt.
A költési eredmények 48 ismert 
revírben 40 fióka repült ki sikeresen.
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Pályázat / Projekt 
címe Időtartama Pályázati forrás 

megnevezése
Pályázat rövid tar
talma

CONSERVATION OF 
FALCO
VESPERTINUS IN 
THE CARPATHIAN 
BASIN

2012.09.01.
2018.03.31.

LIFE 11
NAT/HU/000926

A Kék vércse védel
me Magyarországon 
LIFE +
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Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

1 186 602 € 1 186 602 €

Felhasznált támogatás: 492 076
€
2014-ben 20 621 267 Ft LIFE
támogatás
9 425 593 Ft VM támogatás 
19 571 683 Ft BNPI önerő 
A térség gazdálkodóival, valamint a 
szakmai műhelyekkel és minisztéri
umi döntéshozókkal történő egyezte
tés és kapcsolattartás részben szer
vezett formában, részben pedig a na
pi munkavégzés során eseti módon 
történt. 2014 márciusában a projekt
terület (Hevesi-sík; HUBN10004) két 
helyszínén összesen 100 darab költő
láda kihelyezésére került sor. A pro
jekt területen 2013 őszén eltelepített 
facsoportok egyedeinek ápolása, 
gyommentesítése, a vegetációs idő 
végén a kipusztult egyedek pótlása 
megtörtént. A projektterület kezelése 
2014-ben az Agricultural practice 
plan-ben megfogalmazottak szerint 
történt. Az induló szürke marha 
egyedszám 96 darab 24 hónapnál 
idősebb üszőből és 7 darab borjúból 
állt, mely júniustól további 12 darab 
másodéves üszővel egészült ki. A le- 
geltetéses kezelés április 24-től nov
ember 28-ig tartott. A protokoll sze
rint a hét három napján a különböző 
legeltetési intenzitást szimuláló un. 
legelőegységekben, a többi napon a 
kísérleti területeken kívül történt a 
legeltetés. Mindezek mellett igen lát
ványosan visszaszorult a náddal bo
rított területek aránya. Év közben a 
téli takarmányszükséglet kielégítésé
re szolgáló szálas és abraktakarmány 
előállítására is sor került. 2014. ápri
lis 26-án több mint 100 fő részvételé-
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Pályázat / Projekt 
címe

Időtartama Pályázati forrás 
megnevezése

Pályázat rövid tar
talma

Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

„A szalakóta védelme 
a Kárpát
medencében“

2014.09.01./
2020.03.31

LIFE 13
NAT/HU/000081

A szalakóta védelme 
a Kárpát
medencében

979 676 € 979 676 €

Felhasznált támogatás: 7 905 €LIFE 
támogatás
Felvételre került 1 fő projekt admi
nisztrátor 4 órás munkaidőben, és 1 
fő fajvédelmi munkatárs 8 órás 
munkaidőben. Egyeztetésre került 
sor az akciók ütemezését illetően és 
ezzel kapcsoltan több akcióban (A2, 
A4, C4, FI) is előrelépés történt. Az 
alábbi pályázatban szereplő tevé
kenységek előkészítési unkái kezdőd
tek meg: adatelemzések, költőhelyek 
felmérése, adatszolgáltatás, monitor
ing terv összeállítása. A projekt koor
dináció és a pénzügyi adminisztráció 
folyamatos volt.

„T ovábbfej le szte tt 
kommunikáció, 
együttműködés és 
kapacitásbővítés a 
Natura 2000 erdők 
biodiverzitásának 
megőrzése érdeké
ben”

2014.07.01./
2018.03.31

LIFE 13
INF/HU/001163

Továbbfejlesztett 
kommunikáció, 
együttműködés és 
kapacitásbővítés a 
Natura 2000 erdők 
biodiverzitásának 
megőrzése érdeké
ben

270 847 € 270 847 €

Felhasznált támogatás: 4 833 € LIFE 
támogatás

Felvételre került 1 fő projekt koordi
nátor és 1 fő projekt adminisztrátor 
8-8 órás munkaidőben. Felvettük a 
kapcsolatot a pályázat másik társ- 
szervezetével (Magán Erdőtulajdono
sok és Gazdálkodók Országos Szö
vetségével - MEGOSZ) és megkezdtük 
a D5 akcióhoz a magánerdő
gazdálkodók címlistájának összeállí
tását. Folyamatban van a hazai 
zempléni tanulmányút pontos hely
színének kiválasztása, egyeztetése. 
Megkezdtük a Natura 2000 erdők 
kezeléséről szóló összefoglaló kiad
vány tematikájának összeállítását.
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Pályázat / Projekt 
címe Időtartama Pályázati forrás 

megnevezése
Pályázat rövid tar
talma

Pályázat tel
jes költség- 
vetése Ft

Támogatás 
összege Ft Pályázat teljesítése 2014.12.31-ig

Szervezetfejlesztés 
megvalósítása a 
Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság működ
tetése és költség- 
csökkentése jegyé
ben

2013.10.01 -  
2014.05.31.

ÁROP-1.2.18/A- 
2013-2013-0031

A projekt célja a 
BNPI belső haté
konyságának javulá
sa..

23 859 400 23 859 400

Felhasznált támogatás: 1 193 600 Ft

Igényelt támogatás: 22 623 091 fo
rint, de 2014 évben csak az előleget 
kapta meg Igazgatóságunk.

A pályázat fizikailag 2014 évben sike
resen lezárult, a záró helyszíni ellen
őrzés 2014.09 hóban megtörtént, ki
fizetése 2015 első negyedévében vár
ható.

Fókuszterületek: A következő 6 éves 
fejlesztési terv megalapozása, a szer
vezeti célok mentén a teljesítményin
dikátorok meghatározása. A speciális 
szervezeti egységek hatékonyságának 
javítása -  kiemelt területek: irányítási 
folyamatok, eszközgazdálkodás, a 
szervezeti hálóban rejlő tudás integ
rálása, az ügyfél elégedettség mérhe
tővé tétele, önértékelésen alapuló 
minőségirányítási rendszer bevezeté
se.
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2014. évben EMGA (Európai Mezőgazdasági Garancia Alap) támogatást is kap
tunk pályázataink alapján. Ezek a következők:

1. Anyaiuhtartás támogatásra 75 eFt.

2. Kezelésünkben lévő területek kezelésére MVH támogatás 78.875,- eFt.

Melléklet: „G” jelű tábla: nemzetközi

2,2.5 A követelés állomány (adósok, vevők, egyéb követelések) alakulásá
nak bemutatása ( lejárat szerint), a követelések nyitó állományához viszo
nyított változások bekövetkezésének okai.

Likviditásunk megőrzése érdekében fokozott figyelmet fordítunk a vevői követelé
seink rendezésére. 2014. évben a vevői követelés állományunk 121.161,- eFt volt, 
melyből 45.105,- eFt a lejárt vevő tartozás.

Követelés állomány megosztása:
adatok eFt -  bán

Megnevezés Éven belüli Éven
túli

összesen

2013. év
Áru és készletértékesítés 6.151 2.562 8.713
Szolgáltatási díjak 1.561 2.529 4.090
Bérleti díjak 26.277 7.505 33.782
Egyéb bevétel 518 2.974 3.492
Továbbszámlázott szolgáltatás 386 386
Intézményi működési bevétel 34.121 15.570 49.691

Felhalmozási bevétel 1.720 1.720

Összes kintlévőség 34.507 17.290 51.797

2014. év
Áru és készletértékesítés 6.161 1.898 8.059

Szolgáltatási díjak 1.980 120 2.100
Bérleti díjak 14.447 20.113 34.560
Egyéb működési bevétel 62.221 5.384 67.605

Továbbszámlázott szolgáltatás 1.505 386 1.891
Intézményi működési bevétel 86.214 27.901 114.115

Felhalmozási bevétel 5.326 1.720 7.046

Összes kintlévőség 91.540 29.621 121.161

Éven belüli egyéb működési bevételhez kapcsolódó követelések közül 60.854 eFt 
összegben szerepel a ki nem utalt ÁFA követelésünk.
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Kedvezményes munkáltatói kölcsönök következő évben esedékes részletek 5.532,- 
eFt.

A lejárt tartozásokból 29.621,- eFt éven túli követelés, mely nagyrészt föld
haszonbérleti díjhoz kapcsolódik. A tartozások behajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket megtesszük.
Igazgatóságunk rendszeresen, negyedévente fizetési felszólításokat küld adósai
nak. A nem fizetőkkel szemben behajtásokat kezdeményezünk. 2014. évben be
hajthatatlan követelésként 60,- eFt került leírásra. Kis összegű követelés elenge
dése 120,- Ft volt.

2.3. A költségvetési támogatás alakulása 2012-2014. között.

adatok eFt -  bán
megnevezés /év 2012 2013 2014 változás 

% 2013/ 
2012

változás % 
2014/2013

működési
támogatás

eredeti 346 720 353 110 330 300 10í,84 93,54
módosított 338 837 340 848 403 882 100,59 118,49
változás % 97,73 96,53 122,28 126,67

felhalmozási
támogatás

eredeti 0 0 52 800
módosított 74 800 34 000 142 150 45,45 418,09
változás % 269,22

támogatás
összesen

eredeti 346 720 353 110 383 100 101,84 108,49
módosított 413 637 374 848 546 032 90,62 145,67
változás % 119,30 106.15 142,53

eredeti működési támoga
tási arány % - a

52,74 47,06 36,46

A 2014 évi eredeti működési költségvetési támogatásunk 2012 évhez képest 
folyamatosan növekedett, mert a pályázatokhoz kapcsolódó finanszírozási tételek 
beépültek bázis módon a 2013 és 2014 évi költségvetésünkbe. 2014 -  ben ez 
120.120,- eFt volt. A támogatási intenzitás azonban évről -  évre csökken. A pályá
zati támogatások terhére csökken a működési kiadásaink irányító szerv által tör
ténő finanszírozása.

2.4. Költségvetési - maradvány

2.4.1. 2013. évi költségvetési -  maradvány főbb felhasználási jogcí
mei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők 
bemutatása.

2013 -  bán irányító szerv által előírt maradványtartási kötelezettsége nem volt az 
Igazgatóságunknak. Keletkezett maradvány. 2013 - bán összes kötelezettségválla
lással terhelt maradványunk 172.987 eFt. Ezek az év végén átadott feladatokhoz 
kapcsolódó pénzeszköz átadások, áthúzódó feladatokhoz, valamint a 2013 - bán 
beérkező szállítói számlákhoz kapcsolódnak.
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2013. évben keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
 172.987 eFt.

Személyi juttatások 5 777 eFt
Szerződéssel foglalkoztatott dolgozók bér ma
radványa 2 868 eFt
Az áthúzódó tanulmányi szerződések, tovább

képzések kiadásai 779 eFt
LIFE bérmaradvány 2 130 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok
1 655 eFt

Kereset kiegészítés és szerződéssel foglalkozta
tott dolgozók bér maradvány járuléka 1 655 eFt

Dologi kiadások 80 880 eFt
Ezek jelentős része az áthúzódó üzemeltetési kiadásokhoz kapcsolódik.
Ezen kívül jelentősebb tételek:

Szántóföldi munkaműveletek 6 380 eFt
Nógrád és Ipoly - völgye TE üzemtervezet 11 024 eFt
Cégautó adó 803 eFt
Jogi folyóirat 880 eFt
Ügyvédi munkadíj 5 505 eFt
élőhely rekonstrukció 2 003 eFt
Térkép nyomtatás 965 eFt
Facsemete megrendelés 3 027 eFt
Erdőművelés 13 412 eFt
Kutatási jelentések 9 486 eFt
Üzemanyag vásárlás 2 562 eFt
Barlangi térképi ábrázolás 1 178 eFt

Intézményi beruházási maradvány 80 201 eFt
LIFE maradvány 320 eFt
pénztárgép vásárlás 376 eFt
kerítésépítés 5 941 eFt
KEOP projektek megvalósításának támogatása 30 013 eFt
GPS 1 317 eFt
Teherautó vásárlás 8 220 eFt
Földvásárlás 34 000 eFt
egyéb (emléktábla,) 14 eFt

Felújítási maradvány 3 550 eFt
Felsőtárkányi oktató központ kültéri lépcső
felújítása 2 686 eFt
Ipolytarnóc ivóvíz vezeték nyomásfokozó akna
felújítása 7 24  eFt
Trimble Juno érintőképernyő cseréje

140 e F t
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Egyéb működési célú visszafizetendő pénz
eszköz 924 eFt
Árvízi védekezéskiadásaira 524 eFt
"Földet a gazdáknak" program haszonbérleti
hirdetések finanszírozására 400 eFt

Ezek felhasználása 2014 - ben a jóváhagyásnak megfelelően megtörtént. A fejezeti 
szintű átcsoportosított előirányzat fel nem használt részeként 924, -eFt -  ot visz- 
szafizettük.

2.4.2. A 2014. évi költségvetési -  maradványok kialakulása, összeté
tele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő marad
ványok, feladat -  elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi több
letek, stb.).

2014 -  ben irányító szerv által előírt maradvány visszautalási kötelezettsége nem 
volt az Igazgatóságunknak. 2014 - ben összes kötelezettségvállalással terhelt ma
radványunk 237.558,- eFt. Ezek az év végén átadott feladatokhoz kapcsolódó 
pénzeszköz átadások, áthúzódó feladatokhoz, valamint a 2014 - ben beérkező 
szállítói számlákhoz kapcsolódnak.

2014. évben keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt maradvány
________________________________________________________________________ 237.558,- eFt.
Személyi juttatások 12 179 eFt

Szerződéssel foglalkoztatott dolgozók bér ma- 6 638 eFt
radványa
Foglalkoztatottaink részére biztosított kultúra, 5 032 eFt
sport utalvány
Az áthúzódó tanulmányi szerződések, to- 142 eFt

vábbképzések kiadásai
Közlekedési költségtérítés 367 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok 1 875 eFt

Szerződéssel foglalkoztatott dolgozók bér ma- 1 875 eFt
radvány járuléka

Dologi kiadások 72 849 eFt

Szántóföldi növénytermesztés 13 096 eFt
Ló bértartás 6 175 eFt
Műtrágyavásárlás 6 073 eFt
Természeti területek védett értékeinek állapot- 10 456 eFt
felméréséhez kapcsolódó adatgyűjtési, adatke
zelési feladatok
Üzemanyag 4 612 eFt
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MTÉT célfajok állományvizsgálata 4 406 eFt
Erdőápolás 4 248 eFt
Dombvidéki tér. élőhely rehabilitációja 3 372 eFt
Ügyvédi díj haszonbérleti pályázathoz 2 854 eFt
Barlangjárat felszín alatti meghatározása 996 eFt
Lucerna- és réti széna bála szállítása 914 eFt
Egyéb 15 647 eFt

Intézményi beruházási maradvány 139 435 eFt

Ló vásárlás 10 154 eFt
Földvásárlás 50 500 eFt
Batúz tanya útépítési munkái 62 125 eFt
Sánc utcai gépszín belső átépítése 2 616 eFt
Erdőápolás 2 044 eFt
Vagyonvédelmi sorompó 1 829 eFt
Vadelhárító kerítésépítés 1 280 eFt
Garábi berendezés 1 200 eFt
Vagyonvédelmi erdészeti fénysorompó 985 eFt
Egyéb 6 702 eFt

Felújítási maradvány 9 820 eFt

Felsőtárkány Nyugati Kapu látogatóközpont 9 820 eFt
épület, konyha felújítás

Egyéb működési célú visszafizetendő pénz- 1 400 eFt
eszköz
Munkáltatói lakástámogatás 1 400 eFt

A maradványhoz kapcsolódó munkákat, vállalkozói szerződések alapján, partne
reink folyamatosan végzik. Teljesítésük várhatóan 2015. június 30 -  ig megtörté
nik.

3. Egyéb

3.1. A belső számviteli szabályozásban, illetve a belső kontrollok 
működtetésében végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelé
se.

A BNP Igazgatóság „Számviteli Politika”- ját csak részben módosítottuk a folyama
tosan változó jogszabályi környezet miatt. Az év elején a 36/2013 (XII.31) NGM 
rendelet szerinti rendező mérleggel kapcsolatos feladatok, majd az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013. (1.11.) Kormányrendelet utólagos módosítása többlet 
terhet jelentet az pénzügyi területen dolgozó kollégák számára, melyet csak fo
lyamatos túlórákkal és a szabadságok átütemezésével tudtunk teljesíteni.



2014 -  ben is módosult a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, va
lamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. Ez többlet 
adminisztrációs feladatokat keletkeztetett a költségvetési kiadásoknál, mert vizs
gálni kellett a szervezetek részére történő kifizetéseket, hogy csak átlátható szer
vezet részére teljesíthettünk kifizetéseket. Ezért a partnereket nyilatkoztattuk, 
szerződéseinket átdolgoztuk ennek szellemében. A nyilatkozatok beérkezéséig 
nem történt kifizetés, így több esetben a fizetési határidő után történhettek meg a 
pénzügyi teljesítések.

Vállalkozási tevékenységet nem végeztünk.

A vidékfejlesztési miniszter 20/2012. (X. 1.) VM utasítása kihirdetésre került, 
mely szabályozza a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költ
ségvetési szervek, továbbá a vagyonkezelésébe, vagy tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó gazdasági társaságok informatikai tárgyú beszerzéseit. Ez 2014 -  bán is 
nehezítette a feladataink elvégzését, az ebben előírt kötelezettségek, engedélyezte
tési eljárások betartása. Több alkalommal feladataink ellátását és jelentési kötele
zettségeinket határidőben nem tudtuk teljesíteni.

2013.11. félévében került bevezetésre a GriffSoft Kft. Forrás SQL integrált 
számviteli könyvelési programja. A programra történő átállás igen nehézkesen 
ment és sajnos 2014. évben sem javult a helyzet. Nemcsak az volt a probléma, 
hogy a program kezelése igen bonyolult, hanem a kezeléshez szükséges leírások 
sem egyértelműek illetve a programban több olyan hiányosság is van, mely gon
dot okoz a mindennapi munkavégzés során. Emiatt jelentős túl munka jelentke
zett a munkavégzés során.

Számos probléma merül fel a program használata során, melyeket nem minden 
esetben tudnak rövid időn belül módosítani. A program működése, a lekérdezések 
bonyolultsága és lassúsága nagymértékben hozzájárul a területen jelentkező több
letfeladathoz. Az áttérést megnehezítette a számítástechnikai rendszer, és a számí
tógépek folyamatos meghibásodása is.

Ezeket figyelembe véve nem lehet felelősség teljesen tervezni, elvégezni a kötelező 
feladatainkat, illetve az irányító szerv által elvárt jelentési kötelezettségeinknek 
csak jelentős többletmunkával tudunk határidőben eleget tenni.

Belső kontroll rendszerünk működtetésének ellenőrzésére fő állású belső ellenőr 
van foglalkoztatva igazgatóságunknál. A belső ellenőr utólagos hiányosságok, pót
lások megállapításaira intézkedési terveket készítünk a feltárt hibák megszünte
tésére. Ezen túl folyamatba épített ellenőrzéseket alkalmazunk napi rendszeres
séggel.

3.2. A gazdálkodás és a vagyonváltozás (azaz az előirányzat -  telje
sítés és a mérleg záró állományának összefüggései) az intézményi 
vagyon állományváltozásának értékelése, nagy értékű vagyontár
gyak, állóeszközök értékesítése.

Az állami tulajdonú területek elbirtoklásának megakadályozása érdekében 
folytattuk a vagyonkezelésünkben lévő területek használati viszonyainak pontos 
felmérését.
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Folytattuk a korábbi években megkezdett programunkat a művelési ágak fe
lülvizsgálata tárgyában. Az ingatlan-nyilvántartási-, és természetbeni művelési 
ágak eltérése esetén a természetvédelmi szempontok figyelembevételével döntünk 
az esetleges művelési ágváltoztatásról.

Az elbirtoklások és művelési ág változtatási igények felmérésén túl egyéb 
geodéziai munkákat is végeztünk. Több földrészlet esetében területkivonásra és 
művelési ág változásra került sor.

Az Állami Vagyonról szóló törvény hatálybalépése óta nem történt meg Igaz
gatóságunk vagyonkezelési szerződésének felülvizsgálata, megújítása. Elkészítet
tük a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet aktuális, a vagyonkezelésünkben lévő va
gyonelemek szakmai szempontú felülvizsgálata. A munka keretében a művelés 
alól kivett területeket szétválogattuk a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet sze
rint (MNV Zrt. és NFA). Elvégeztük továbbá a vagyonkezelési jog gyakorlásának 
természetvédelmi szempontú indokoltsági vizsgálatát is. A munka eredményeként 
előállításra került azon földrészletek listája, ahol indokoltnak látjuk a vagyonke
zelői jogról történő lemondásunkat.

Aláírásra került a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóságunk között a vagyonkezelői szerződés. Ez még nem a teljes adatokat 
tartalmazza, csak azokra vonatkozik, melyekre nem volt élő KVI szerződésünk. 
Ennek aktualizálására várhatóan 2015 -  ben kerül sor.

Az MNV Zrt.-vei aktualizáltuk és megkötöttük az új vagyonkezelési szerződést.

Az állami vagyonnal történő gazdálkodáshoz kapcsolódó kataszteri nyilván
tartást a vonatkozó szabályok szerint vezetjük. A beszámolást és az éves jelentést 
a vonatkozó határidők szerint tervezzük végrehajtani.

Részben pályázati tevékenységeink eredménye, hogy a kezelésünkbe adott 
vagyonelemek nettó értéke az avulásukat is figyelembe véve folyamatosan gyarap
szik. 2014 - ben a vagyongyarapodásunk 1.053.232,- eFt, 22,5 % volt. A járműve
ink értékének kimagasló %-a a KEOP pályázatból beszerzett nagy értékű mező- 
gazdasági járművek beszerzésének eredménye. Jelentős változást mutat még az 
építményeink növekedése a folyamatban lévő beruházások csökkenésével arányo
san, hiszen számos pályázatot zártunk ebben az évben. 2014 - ben tárgyi eszkö
zeink bruttó értéke 7.137.232,- nettó értéke 5.743.509,- eFt volt.

Év közben gépjármű értékesítés nem történt, Az igazgatóság gépjármű állo
mányában jelentős változások történtek. Az év során törekedtünk, hogy a 
természetvégelmi őrállományt teljes mértékben a munkájuk elvégzése céljából 
ellásuk gépjárművekkel. A 2014-es évben 4 db tehergépkocsi beszerzése történt 
meg. Tárgyi év végén igazgatóságunk 54 db gépjárművel rendelkezett, ebből 21 db 
személygépkocsi, 33 db pedig tehergépkocsi. A gépjárművek átlagéletkora 5,8 év, 
így - számolva a terepi használatból járó fokozott amortizációval -  az idősebb jár
művek folyamatos cseréje indokolt lenne.

Rendelkezünk 27 db egyéb eszközökkel is. Ezek: traktorok, pótkocsik,
segédmotorkerékpárok, lakókocsi, utánfutók.
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Az év során több káresemény történt gépjárműveinkbe. A károk pénzügyi 
rendezése a Casco biztosítás terhére, valamint az Igazgatóság vonatkozó szabály
zatának megfelelő munkavállalói befizetésekkel történt meg.

Vagyonkezelői jog térítésmentes átadása az NFA-nak megtörtént az Andor- 
naktályai szőlőültetvényeink vonatkozásában 18.206 eFt értékben. A Salgótarjáni 
Önkormányzattal kötött csereszerződés értelmében pedig 170 eFt értékű földterü
letet kaptunk térítésmentesen.

2014. évben az ingatlanjaink és gépeink (leginkább járműveink) felújítására 
nettó 5.041 eFt - ot költöttünk.

Összességében elmondható, hogy vagyon elemeink értéke folyamatosan nö
vekszik, remélhetőleg rövidesen sikerül megteremtenünk a gazdálkodásunkhoz 
szükséges valamennyi gép beszerzését, ezáltal növelhetjük saját bevételeinket is.

Az állami tulajdonú területek elbirtoklásának megakadályozása érdekében 
folytattuk a vagyonkezelésünkben lévő területek használati viszonyainak pontos 
felmérését. A Lázbérci Tk, valamint a Hevesi - Füves Puszták TK területein észlelt 
„elbirtoklásig folyamatot sikerült megállítani, a magántulajdonosok visszaálltak a 
jogi határuknak megfelelő állapothoz.

Folytattuk a korábbi években megkezdett programunkat a művelési ágak fe
lülvizsgálata tárgyában. A Borsodi TK területén végzett vizesélőhely- 
rekonstrukciós beavatkozások által létrejött művelési ág változások lettek beje
lentve az illetékes földügyi hatóságnál

Az elbirtoklások és művelési ág változtatási igények felmérésén túl egyéb 
geodéziai munkákat is végeztünk. A Borsodi Mezőség területén lévő tanyákhoz ve
zető utak felmérésre kerültek, földügyi rendezésük a következő év feladata.

Rejtek kutatóházunk telekalakítási vázrajzát elkészítettük, az 
ingatlannyilvántartási rendezés (az Északerdő Zrt.-vel történő megegyezés) még 
nem történt meg.

A „Szomolyai Kaptárkövek” TT védett területrész megvásárlása után a közös 
tulajdon megszűntetésre irányuló megosztás valamint az ingatlanjogi rendezés is 
megtörtént.

A nem mezőgazdasági célú, többségében kivett területek átadására irányuló va
gyonkezelői szerződés megkötése megtörtént a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
- vei.

A vásárolt 193 hektár terület az alábbi művelési ágak szerint oszlik meg:
szántó - 30 ha
rét -  1 ha
legelő -  69 ha
erdő -  91 ha
kivett -  2 ha

Az aláírt szerződésekben rögzített vételárak tárgyi évben kifizetésre kerültek, 
amelynek összege 83.214.992,- Ft.

Az ingatlanügyi hatóság az érintett területekre a Magyar Állam tulajdonjogát 
bejegyezte, a vagyonkezelői jogunkat viszont csak 29 ha területre lett bejegyezve, 
a többi esetben az NFA kezelői joga van bejegyezve.
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A fennmaradó térmérték (164 ha) esetében a földhivatalok a vagyonkezelői 
jogot igazgatóságunk részére csak a vagyonkezelői szerződés módosítása esetén 
fogják bejegyezni. A vásárlások a Dél-Hevesi tájegység (83 ha), Tarna - Lázbérci 
tájegység (75 ha), Dél - Borsodi tájegység (19 ha), Nógrád-Ipoly tájegység (16 ha) 
területén valósultak meg.

A vagyongazdálkodás területén az alábbi érték nélküli mozgások történ
tek:

© Vagyonkezelői jog térítésmentesen az NFA-nak történt meg az Andornaktá- 
lyai szőlőültetvényeink átadása 18.206 eFt értékben.

© A salgótarjáni Önkormányzattal kötött csereszerződés értelmében pedig 170 
eFt értékű földterületet kaptunk térítésmentesen.
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Saját vagyonkezelésű területek

Művelési ág Tárgyévi változás (ha) Össz-kiterjedés
(ha)*

Saját használatban Haszonbérbe (hasznosításba) 
adva

Ha % Ha %

Szántó -9 4.412 1 090 25 3 322 75

Gyep 60 20 509 5 021 24 15 493 76

Kert 0 0 0 0 0 0

Szőlő 0 13 13 100 0 0

Gyümölcsös 0 19 19 100 0 0

Nádas 1 91 91 100 0 0

Halastó -1 6 6 100 0 0

Erdő -3 4 122 4 122 100 0 0

Kivett 4 1 492 1 385 93 107 , 7

Összesen 52 30 664 11 747 38 18 922 18

*A kimutatás tartalmazza a kártalanítási kötelezettséggel terhelt, ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett területeket is.
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3.3. A 2014. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, 
elidegenítése) a befolyt bevétel és felhasználása.

A vadásztársaságoktól a többévi kinnlevőségek beszedésének nagy része meg
történt és a 2014. évi többlethasználati díj beszedése is folyamatban van, 
nagy részűk befizette a 2014 - es évben, egy részük áthúzódik a 2015-ös évre.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnál a 2013-ban a 3 ütemben meghir
detett földhaszon bérleti szerződéseinek megkötése áthúzódott 2014 évre.

A 2013. május 24-én I. ütemben meghirdetett 94 db haszonbérleti pályá
zati blokkokra 2013. szeptember 25-én eredményt hirdettünk. 2013-ban az 
igazgató váltás során a pályázatok bírálatának felülvizsgálata elrendelésre ke
rült. A meghirdetett eredményhez képest változás nem történt. A szerződéskö
tések felfüggesztésre kerületek Igazgatóságunknál folyó KEHI ellenőrzés miatt. 
Ennek lezárultával szerződéskötésre került sor 2014. szeptember 19-től az ér
vényesnek minősített pályázókkal. Az ellenőrzés során 21 pályázóval nem tör
tént szerződéskötés érvénytelenség miatt.

A haszonbérleti pályázatok II. ütemében 62 pályázati egységnél hirdet
tünk eredményt. Az eredményhirdetés után a nyertes pályázókkal a szerző
déskötések megkötésre kerültek 2014 januárjában 1 fő jelezte, hogy nem kí
ván élni a szerződéskötéssel. 5 fő részére ünnepélyes keretek között kerül sor 
a földhaszonbérleti szerződések átadására a Földművelésügyi Minisztérium
ban 2014. február 4-én, melyekre a szerződéskötésre került sor. Ezen szerző
déseket újra kellett kötni, az időközben megváltozott jogszabályi előírásoknak 
nem feleltek meg.

A haszonbérleti pályázatok III. ütemében 13 pályázati egységet hirdet
tünk meg, melyek közül 3 blokkra nem érkezett pályázat. Ezen pályázati egy
ségekre 83 regisztráció történt. Beadott pályázatok száma: 80 db. Bírálat befe
jezése 2013. december 13-án megtörtént. Nyertesek kihirdetése után többen 
kívántak élni a törvény által biztosított előhaszonbérleti jogukkal. Ezek figye
lembe vétele után a szerződéskötésekre sorkerült. A mai napig van észrevétel, 
kifogás az alkalmazott előhaszonbérletekre vonatkozóan. Ezeket az NFA által 
delegált jogász közreműködésével válaszoljuk meg.

Igazgatóságunk 2013-ban 5 megyében 158 birtoktestre folytatott le föld
haszonbérleti pályáztatást 11.178,71 ha területen. Ebből 1.411,51 ha volt a 
szántó művelési ág. A meghirdetett birtoktestek közül 4,3 ha volt a legkisebb, 
263,8 ha volt a legnagyobb blokk méret. A pályáztatás során Igazgatóságun
kon jelentős beszámolási, ellenőrzésekhez kapcsolódó feladattömeg keletke
zett. 2013 -  bán, 4 fordulóban hirdettünk meg földhaszonbérleti pályáztatást
5 megyére vonatkozóan, 11.178,71 ha területet érintően. Az újonnan meghir
detett szerződésekben az NFA által ajánlott 1.250 Ft/AK/év mértéket kíván
juk érvényesíteni.

2014-ben kiírt földhaszonbérleti pályázatok eredménye kihirdetésre ke
rült a honlapunkon, illetve az Önkormányzatoknál. 2015. április közepétől ke
rül sor a nyertesekkel történő szerződéskötésre (77 meghirdetett blokkban 
109 pályázóval).



Folyamatosan végeztük a beérkező igények alapján (területi kollégákkal 
történő egyeztetés után) pályáztatás nélkül, az 5 ha alatti területek bérleti 
szerződések kötését.

Folyamatban vannak a megbízási szerződések (hosszabbítások a régi 
bérlőkkel) megkötése 2015. augusztus 31-ig, a lejárt földhaszonbérlőkkel, 
amennyiben erre igényt tartanak, az új kiírásig, illetve a pályázaton nyert bér
lőkkel történő szerződés megkötéséig.

2014-ben 278 db földbérleti szerződés került megkötésre, ebből 46 db hosz- 
szabbítás, 22 db 5 ha alatti területre vonatkozott. 29 db hosszabbítási szerző
dés 2014. december 31-ig történt. 2014. augusztus 31-el 178 db földbérleti 
szerződés járt le. Megszűnt 6 db szerződés (1 bérlő kérésére, 2 vagyonkezelő 
változás miatt, 3 vállalt kötelezettség nem teljesítése miatt).

Igazgatóságunk a régebben kötött, még élő szerződések haszonbérleti dí
jak fajlagos mértékét 2014-ben nem változtatta meg, kizárólag a szerződések
ben rögzített infláció mértékével történő emelés valósult meg. Az újonnan kö
tött szerződésekben az NFA által ajánlott 1.250 Ft/AK/év mértéket érvényesí
tettük. A lejárt és meghosszabbított szerződések esetén a lejáró szerződések
ben szereplő fajlagos mértéket alkalmaztuk a bérleti díj számlázása során.

A következő évben tovább folytatjuk a visszavont pályázatok újbóli kiírá
sát a módosuló jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal kötött együttműködési 
megállapodás keretében évek óta közreműködünk az AKG-MTÉT, a Natura 
2000 kompenzációs kifizetések, a kölcsönös-megfeleltetés élőhelyvédelmi és 
madárvédelmi irányelven alapuló, JFGK 1 és JFGK 5 kifizetések, továbbá a 
természetvédelmi célú agrár-környezetgazdálkodási kifizetések helyszíni ellen
őrzésében. 2014-ben a Területkezelési Osztály koordinálásával a természetvé
delmi őrszolgálat tagjai összesen 320 ellenőrzésen vettek részt. Tapasztalata
ink szerint a leggyakoribb probléma továbbra is a területi-, vagy művelési elté
rés és a gyepek nem megfelelő kultúrállapota volt.

Területkezelési tevékenységünkben 2014-ben jelentős változások történ
tek. Saját kezelésben tartottuk a Dél-hevesi Tájegységünkben kialakított „tú- 
zokkíméleti” területet, itt az agrár-környezetgazdálkodási előírásoknak megfe
lelő szántóföldi növénytermesztést folytattunk 514 hektáron.

Az egyre bővülő állatállományunk részére történő kaszáló és legelő terü
letek biztosítása érdekében a lejáró haszonbérleti szerződésekből származó 
területek egy részét saját használatban tartottuk. Összességében 2.516,85 
hektár terültre nyújtottunk be egységes kérelmet. A jelentős bővülés oka egy
részt a haszonbérleti pályázatok elhúzódása miatt jelentkező hasznosítási kö
telezettség, valamint a KEOP projektek keretében végzett élőhely
rekonstrukciók zárását követő fenntartási kötelezettség, amely a Nógrád-Ipoly 
Tájegységben, valamint a Mátrai Tájegységben hozott jelentős saját használa
tú terület-bővülést.

A két legnagyobb mezőgazdaságilag hasznosított területegységünk a Dél
hevesi Tájegységben, valamint a Dél-borsodi Tájegységünkben található. 
Ezekben a tájegységekben jellemzően közbeszerzési eljárás keretében végeztet
jük el a területkezelési feladatokat. A közbeszerzési eljárások eredményeként
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kötött szántóföldi növénytermesztésre és gyepkezelésre vonatkozó vállalkozási 
keretszerződések a 2014. év végén lejártak, ezért év közben megkezdtük az új 
eljárások lefolytatását.

A területkezelési tevékenységünkben gyökeres változást jelentett, hogy 
KEOP pályázatok keretében gyepkezelési feladatok elvégzésére alkalmas me
zőgazdasági gépek kerültek beszerzésre (4 db Antonio Carraro traktor, 1 db 
UNIMOG, 1 db Irus Deltrak típusú rézsűkasza; valamint az erőgépekhez kap
csolódó munkaeszközök: Abbriata hengerbála készítők, szárzúzók, fűkaszák, 
rendsodrók, pótkocsik, homlokrakodók), melyek a saját vagyonkezelésű me
zőgazdasági területek hosszú távú természetvédelmi célú kezelését szolgálják. 
Ez a gépsor az élőhely-rekonstrukciós projektekben helyreállított területek 
fenntartását hivatott elvégezni, emellett nagymértékben részt vállal az egyre 
nagyobb igényként jelentkező saját használatú takarmány előállításban is. A 
Dél-borsodi Tájegységben a saját vagyonkezelt erdők ápolási feladatait végez
tük a meglévő eszközeinkkel, ezáltal időben, hatékonyan és sikeresen tudtunk 
megfelelni erdőfelújítási kötelezettségeinknek.

2014 évi bérleti díj bevételünk 210.341,- eFt volt. Azokat az üzemeltetési 
kiadásainkat és szakmai feladatok ellátását finanszírozzuk a befolyt bevéte
lekből, melyekre a költségvetési támogatások és pályázati források nem nyúj
tanak fedezetet.

Igazgatóságunknál az alábbi kiadásokat jelentkeztek feladatonként:
adatok eFt - bán

Állattartásra 2.397,-

Szálláshelyeink kiadásai 6.771,-

Területkezelésre ebből:

- Erdőkezelésre 77.760,-

- Szántóföldi növénytermesztés 56.839,-

- Gyepgazdálkodás 15.057,-

- Szőlő, gyümölcstermesztés 613,-

Erdei iskola működtetésére 54.172,-

Vadgazdálkodásra 5.294,-

Natura 2000 területekre és monitoring 

tevékenységre 10.877,-

Közhiteles nyilvántartásra 24.362,-

Természetvédelmi programokra 26.682,-

Bemutatóhelyeinkre 24.622,-

Barlangok működtetésére 13.746,-

Kiad ványainkra 4.176,-

Őrszolgálat működtetésére 161.831,-

Földterületek vásárlására 79.210,-
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Védett értékek megőrzésére 

Gépjárművek üzemietetésére

1.169.647,-

62.186,-

3.4. A gazdasági társaságokban való részvétel és indokai (a 
gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásá
val).

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 Alapít
vány

1991 100 eFt

Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány 1990 1 eFt
Füzérért Alapítvány 1992 50 eFt
„Természeti örökségünk” Alapítvány 1989 0 eFt

Az alapítványok természetvédelmi és környezetvédelmi feladatokat látnak el. 
Az elmúlt időszakban az alapításon kívül más 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 lakásépítés munkáltatói támogatásra fordított kiadások 
alakulása, a kölcsönben részesítettek száma.

A BNP Igazgatóság az előző években költségvetési támogatásból -  elkülönített 
számlán - lakásépítési alapot hozott létre. Az alap célja a munkavállalók la
kásépítési és felújítási tevékenységének támogatása. 2012 -  ben célul tűztük 
ki, hogy segítséget nyújtunk dolgozóinknak az ingatlanhoz felvett hiteleik visz- 
szafizetéséhez, annak kiváltását támogattuk.

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

2014 - ben 2 dolgozónknak (a beérkezett igény szerint) támogattuk kérelmü
ket, 1.920,- eFt kölcsönösszeget utaltunk ki munkatársaink részére. 2014 -  
ben ki nem fizetett, kötelezettséggel terhelt, megítélt támogatás össze 1.400,- 
eFt.
Az előző években kifolyósított, és 2014 - ben visszatérülő kölcsöntörlesztése- 
ket rendelkezésre bocsátottuk dolgozóinknak. KÉSZ számlánkra 695,- eFt 
összeget visszautaltunk, mint fel nem használt összeget.

2014. december 31 -  i kölcsön állomány összege 5.326,- eFt. Ebből a követke
ző évben esedékes törlesztő részlet 2.272,- eFt.
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Melléklet: „B” jelű tábla.

3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív ál- 
lami hozzájárulások felhasználása, amelyeknél tételesen be kell 
mutatni a feladatmutatók tervezett és tényleges nagyságát.

Igazgatóságunknál 2014- be nem volt a humánszolgáltatások ellátására biz
tosított normatív állami hozzájárulás.

3.7. A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi 
forgalom tartalmi értékelése.

Igazgatóságunknál 2014 -  ben nem volt letéti számla.

3.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat - 
gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári infor
máció - szolgáltatás tapasztalatai.

A kincstári finanszírozási rendszer keretében jó dolognak 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 előirányzat -  gazdálkodási rendszer bevezetésével országos szinten is nyo
mon követhető a költségvetési források kiáramlása jogcímenként. Nem fordul
hat elő (helyes kódrendszer alkalmazása mellett) fedezet nélküli kifizetés.

A bevezetett feladatfinanszírozással, illetve teljesítmény arányos finanszíro
zással központi szinten jelentős megtakarítás érhető el. Nem áll felesleges for
rás rendelkezésre az intézményeknél, csak a kifizetések esedékességére van 
felhasználható központi pénzeszköz. Ez többlet adminisztrációt igényel mind 
az intézmény, mind az irányító szerv részéről. Az 5 mFt feletti kötelezettségvál
lalás bejelentése sok esetben lassította a kifizetéseket.

A kincstári információszolgáltatás használata zökkenőmentesen alkalmazha
tó. Nem minden esetben áll rendelkezésre a felhasználók részére felhasználói 
kézikönyv. Ezért az új adatszolgáltatások alkalmazása elsőre nem mindig 
akadálymentesek. Az irányító szerv jelentős információ birtokába kerülhet az 
elérhető adathalmazok használatával. Nem minden esetben tapasztalja az in
tézmény, hogy a rendelkezésre álló adatokat az irányító szerv használja. Több 
esetben történt adatszolgáltatás bekérés az intézményektől, olyan információk 
vonatkozásában is, amik a központi bázisból lekérhetők lettek volna (KÉSZ 
egyenlegek, előirányzatok alakulása, stb.)

A GIRO rendszer alkalmazásával napra kész információkhoz juthatunk, illetve 
napi szinten teljesíthetjük fizetéseinket.

A KGR rendszerben történő adatrögzítés nehézkes. Több esetben található 
program hiba, melyek javítása nem megoldott. Sokszor többlet időt vesz
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igénybe a felhasználóknál. A rögzített és hibátlan adatok felhasználása már 
megoldott, egyszerűbb országos szinten is.

Egyre több a havi rendszerességgel jelentkező adatszolgáltatás, mely újabb 
feladatokat indukál. Rendszeres szolgáltatás a devizaprognózis, várható ki
adás -  bevétel, havi likviditás adatszolgáltatások, LT-01), AT-01 illetve a tarto
zásállományról .

3.9. A KÉSZ - en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek 
alakulása (pl.: devizaszámla, lakásalap számla)

Igazgatóságunknak több KÉSZ -  en kívüli lebonyolítási számlája is van.

Munkáltatói kedvezményes lakástámogatási kölcsön lebonyolítási számla:
A K&H Kereskedelmi Banknál történik a folyószámla vezetés. A kölcsön el
számolása havi rendszerességgel történik. A számla záró értéke: 
1.400.000,- Ft. 2014 -  ben 3.108,- eFt kölcsön visszafizetés történt. Köl
csön folyósítás 1.920,- eFt és kezelési költség kifizetetés 192 eFt értékben 
történt elszámolásra, mint folyószámla csökkentő tétel. Évvégén visszautal
tunk a KÉSZ számlánkra 695,- eFt -  ot, mely kötelezettségvállalással nem 
volt terhelve.

A Magyar Államkincstár Budapesti Központjában kerülnek vezetésre EUR 
pénznemű devizaszámláink, pályázati forrásonként elkülönítve. így az alábbi 
devizaszámlák kerültek vezetésre 2014 -  ben:

e Kerecsensólyom védelme ÉK - Bulgáriában, Magyarországon, Ro
mániában és Szlovákiában LIFE+ EUR számla:
A számla záró értéke: 229.571,18 EUR, 2014. december 31 -  i Ft/EUR 
árfolyamon számolva 72-289-668,- Ft. A számla egyenlege a 2013. dec
ember 2 - á n  megérkezett EU finanszírozási előleg fel nem használt ösz- 
szegét tartalmazza.

« Bükki Nemzeti Park Igazgatóság általános EUR elszámolási szám
lája:
A számla záró értéke: 5,94 EUR, 2014. december 31 -  i Ft árfolyamon 
számolva 1.870,- Ft.

« 2012 -  ben 2 db EUR számla került megnyitásra a HUSK pályá
zatainkhoz. Ezen számlák 2014. december 31 - i egyenlegei a követke
zők:
- Az egyik számla a HUSK 156 EU - s projekt célelszámolási számlája, 

melynek egyenlege 80.466,44 EUR. 2014. december 31 -  i Ft árfolya
mon számolva 25.338.077,- FT.

- A másik számla a HUSK 344 EU - s programok célelszámolási számlá
ja melynek egyenlege 39.163,00 EUR. 2014. december 31 -  i Ft árfo
lyamon számolva 12.332.037,- FT.

A számlákra 2014. évben többször érkezett bevétel, mely az évközi teljesítés 
szerinti elszámolásokból adódott. Összesen: 280.313,82 EUR, 86.754.953,- Ft 
értékben. Évvégén árfolyamváltozásként értékeléseket hajtottunk végre a
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2014. december 31 -  i Ft/EUR figyelembe véve 5.176.354,- Ft árfolyamnyere
ség elszámolása mellett.

3.10. Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása (jellege, 
mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötele- 
zettsége; az eredmény felhasználási céljai, ideértve, hogy abból mennyit 
fordítottak az alaptevékenység finanszírozására).

Igazgatóságunk nem folytat vállalkozási tevékenységet.

3.11. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből ki
szervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.

Igazgatóságunknál nem volt kiszervezett tevékenység, illetve szervezet 2014 -  
ben.

3.12. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tar
tozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gaz
dasági társaságok (Kft., Zrt.) bemutatása az alábbiak szerint:

Gazdálkodó 
szervezet megne

vezése

Saját tőke 
értéke 
(mFt)

Állami tulajdoni 
részesedés

Költségveté
si támoga
tás összege 

(mFt)

Költségve
tési támo
gatás célja

aránya összege

Igazgatóságunknak nincs a felügyelete alá tartozó társaság (Kft., Zrt.).
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Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2014. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüg
gésben jóváhagyott feladatinak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló f i 
gyelembevételével:

> jóváhagyom.
> Nem hagyom jóvá, ezért célellenőrzés lefolytatását kezdeményezem. 

Dátum:

- főosztályvezető
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