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1. Bevezetés 
Magyarország időrendben második nemzeti parkja a Duna–Tisza köze szikes tavainak, az azt körülve-
vő és egyben attól függő élővilágnak, a hagyományos állattartási módok megőrzésére alakult 1975-
ben. A nemzetipark-igazgatóság működési területén található további természetvédelmi szempont-
ból jelentős értékek (védett vagy fokozottan védett növény- és állatfajok, Natura 2000 területek, ex 
lege vagy egyedi jogszabály révén védett természeti területek) természetvédelmi kezelelői feladatai 
ugyancsak az Igazgatóság tevékenységéhez tartoznak. 
E kezelői tevékenység elérhető munkaerőforrások és pénzügyi források hatékony kiaknázása kiemelt 
szerepet kapott, illetve kap az Igazgatóság tevékenységén belül egyfelől a közmunkaprogram ered-
ményes működtetése, másfelől a 2014-ig terjedő pénzügyi ciklus még elérhető pályázati forrásainak 
minél teljesebb körű kiaknázása révén. 
Kiemelt feladatunk az Európai Közösség szempontjából jelentős fajok, élőhelytípusok és az azok 
megőrzése céljából kijelölt Natura 2000 területek kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, 
valamint azok rendszeres monitorozása, különöse tekintettel a 2013 végén esedékes hatéves 
országjelentés elkészítéséhez. 
A természeti értékek megőrzése helyenként aktív élőhelykezeléssel biztosítható, melyhez régi ma-
gyar háziállatfajtákat, magyar szürke marhát, illetve bivalyokat veszünk igénybe. 
Kiemelt hangsúlyt helyezünk a társszervezetekkel – ezen belül különösen a régióban működő önkor-
mányzatokkal –, illetve a lakossággal való együttműködésre, illetve arra, hogy céljaink, eredményeink 
közérthető módon, a lakosság minél szélesebb köréhez eljuthasson. 
Az Igazgatóság folyamatosan kiemelt feladatként kezeli a társadalmi tudatformálást, melyet színvo-
nalas rendezvények, szakmai programok, kiadványok, bemutató létesítmények segítségével kívánunk 
teljesíteni. 

 
2. Személyi állomány 
A 2012. évben az igazgatóság tevékenységi körét (kutatás, igazgatás, tervezés, fejlesztés, gazdálko-
dás, oktatás, nevelés, őrzés, állattartás stb.) az alábbi táblázatban szereplő személyi állománnyal va-
lósítottuk meg. 
 

Szakképzettség Alapfokú Középfokú Felsőfokú Összesen 

Kormánytisztviselő  14 64 78 

Munka Törvénykönyv hatálya 
alá tartozó 

11 28 4 43 

Szerződéses munkavállaló
1
  1 3 4 

Mindösszesen 11 43 71 125 

 
Munkatársaink nyelvismeretét tekintve angolul, németül, olaszul, oroszul, szerbül, franciául és eszpe-
rantó nyelven beszélnek alap-, közép- vagy felsőfokon. Személyzeti állományunk nyelvismereti meg-
oszlása: 
 

Személyi állomány fő/nyelvvizsgák száma 

Kormánytisztviselő 39/49 

Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó 1/1 

LIFE projekt keretében foglalkoztatott szerződéses munkavállaló 2/5 

Mindösszesen 42/55 

 
A személyi állomány 2012. január 1-jén 121 fő volt (melyben benne volt az 1 fő prémiuméves prog-
ramban résztvevő munkatárs is), míg 2012. december 31-én 125 fő volt (az 1 fő prémiuméves prog-
ramban résztvevő munkatárs nélkül). A 2012. évben 2 fő kormánytisztviselő és 10 fő munkavállaló 
távozott közös megegyezéssel, továbbá 1 fő munkavállaló kérte felmentését nyugdíjba vonulása mi-

                                                           
1 EU-s projekt keretében foglalkoztatottak 
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att, illetve 1 fő munkavállaló jogviszonya munkáltatói felmentéssel szűnt meg 2012. december 31. 
napján. Helyettük 2012-ben 14 fő kormánytisztviselőt és 6 fő munkavállalót vett fel az igazgatóság.  
2012-ben 1 fő kormánytisztviselő ment gyesre, helyettesítését határozott időtartamra kinevezett 
kormánytisztviselővel látjuk el. 
 
Az igazgatóság 2012-ben az alábbi pályázatokban vett részt: 
 

 
Pályázat száma 

 

 
Pályázat elnevezése 

 

 
Résztvevők száma 

 

KEOP 3.1.2/2F/09-2010-0025 Élőhely-rekonstrukció az izsáki Kolon-tavon 10 fő 

KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0006 
Tájidegen inváziós növények visszaszorítása a 
Duna-Tisza köze legértékesebb homokterülete-
in 

14 fő 

KEOP 3.1.2/2F/09-2009-0014 
Élőhely-rekonstrukciós tevékenységek ellátása a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területén  

3 fő 

LIFE09NAT/HV/000384 
A kerecsensólyom védelme ÉK-Bulgáriában, 
Magyarországon, Romániában és Szlovákiában 
LIFE + 

11 fő 

KEOP 3.3.0./09-11-2011-0011 
KEOP Kontyvirág Erdei Iskola infrastrukturális 
fejlesztése 

5 fő 

KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0017 A Gátéri Fehér-tó vízrendezése 9 fő 

KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0018 
A Soltszentimrei szikes puszta élőhely-
rekonstrukciója 

7 fő 

KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0019 
Vizes élőhelyek rekonstrukciója a Kiskunsági 
Nemzeti Park területén 

8 fő 

KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0020 
A kiskunhalasi Fejetéki-mocsár vízellátásának 
javítása vízszintszabályozó műtárgyak segítsé-
gével  

7 fő 

KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0026 
Vizes élőhely rekonstrukciója és fokgazdálkodás 
lehetőségének megteremtése a tiszaalpári 
Nagy-tó területén 

8 fő 

KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0038 
Halmok az évszázad sodrásában - Halmok, föld-
várak természetközeli állapotba való visszaállí-
tása a Duna-Tisza közén 

5 fő 

KEOP-3.2.0/11/2012-0005 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vagyonke-
zelésében lévő száraz és nedves gyepek, termé-
szetvédelmi céllal művelt szántók és vizes élő-
helyek kezelésére szolgáló gépek beszerzése 

3 fő 

 
Egyéb humánpolitikai adatok 
A közfoglalkoztatottak létszáma az országos közmunkaprogram keretében: 69 fő, a Start közmunka-
program keretében 33 fő volt. Közös megegyezéssel 23, míg rendkívüli felmondással 2 közfoglalkoz-
tatott munkaviszonya szűnt meg. 
Munkaügyi perek száma (2011. évi leépítések kapcsán): 2 volt, ezek közül az egyik decemberben pe-
ren kívüli egyezséggel lezárult, egyet pedig az igazgatóság jogerősen megnyert. 
Munkahelyi balesetek száma 2012-ben 5 volt, 1 esetben (munkába járás kapcsán) kormánytisztviselő, 
4 esetben közmunkás szenvedett sérülést.  
A 2012. évben összesen 10 kormánytisztviselő tett sikeres közigazgatási alapvizsgát, 5 fő pedig köz-
igazgatási szakvizsgát. 
Rendkívüli munka ellenértékeként közterhekkel együtt számítva megközelítőleg 9 561 709 Ft-ot fizet-
tünk ki 2012-ben. 
A Föld Napja alkalmából munkája elismeréseképpen kitüntetésben részesült: Krnács György termé-
szetvédelmi őrkerület-vezető. 
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Az állomány iskolai végzettsége, idegennyelv-ismerete a feladatok ellátásához szükséges szintnek 
megfelelő. A kötelező, illetve elrendelt képzési programokon túlmenően a munkatársak szakmai is-
mereteik fejlesztése érdekében rendszeresen és aktívan részt vesznek természetvédelmi szakmai 
konferenciákon, szimpóziumokon. 

 
3. Oltalom alatt álló természeti értékek és területek adatai, információi 
Az Igazgatóság 347/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet által megállapított működési területe 1 005 883 ha. 
 
3.1. Országos jelentőségű védett, védelemre tervezett természeti, Natura 2000 és egyéb 
területek és ezek változásai 
 
3.1.1. Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal kihirdetett védett és védelemre tervezett 
természeti területek (köztük a védelemre tervezett földtani alapszelvények, ásvány- és ős-
maradvány-lelőhelyek) 
 
Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal kihirdetett védett természeti területek 

 
 2011 2012 

Kiskunsági Nemzeti Park törzsterület  50 523 ha  50 523 ha 

Tájvédelmi körzet (3 db)  24 609 ha  26 833 ha 

Természetvédelmi terület  4 704 ha  4 748 ha 

Összesen 79 836 ha 82 104 ha 

 
2012-ben egy természetvédelmi területtel és egy tájvédelmi körzettel bővült az egyedi jogszabállyal 
védett természeti területek listája az Igazgatóság működési területén. Az év elején megjelent a vidék-
fejlesztési miniszter 12/2012. (II. 21.) VM rendelete a Pirtói-homokbuckás természetvédelmi terület 
létesítéséről. A vidékfejlesztési miniszter 146/2012. (XII. 27.) VM rendelete a Körös-éri Tájvédelmi 
Körzet létesítéséről egy, az Igazgatóságunkon közel két évtizede megindult védetté nyilvánítási eljá-
rás eredményes lezárását jelentette. Ezzel jelenleg 3 tájvédelmi körzetet található a működési terüle-
tünkön. 
 
Védelemre tervezett természeti területek: 
 

Terület kiterjedés (ha) 

Bácsalmási Gyapjas Gyűszűvirág Termőhelye természetvédelmi terület (bővítés)  27,6931 

Érsekhalmi Hét-völgy természetvédelmi terület (bővítés) 243,8952 

Gátéri Fehér-tó természetvédelmi terület  702,6649 

Imrehegyi gyepek természetvédelmi terület  94,0970 

Kiskunsági Nemzeti Park (bővítés) 5222,4254 

Kiskunsági Nemzeti Park (bővítés, 2. ütem) 2788,1675 

Peszéri-erdő természetvédelmi terület  640,5268 

Szelidi-tó természetvédelmi terület (bővítés) 180,5732 

Tázlári homokbuckák természetvédelmi terület  761,6698 

Összesen 10661,7129 

 
A VM koordinálásával 2012-ben megkezdődött hazánk földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánítá-
si eljárása. Ennek keretében a VM által védelemre javasolt 2 alapszelvény (Csólyospálos, Öthalom) 
további 3 alapszelvénnyel (Katymár, Madaras, Császártöltés) került kiegészítésre. A földtani alapszel-
vények védetté nyilvánításáról szóló jogszabálytervezet és a védetté nyilvánítás folyamatának véle-
ményezése megtörtént. 
A kezelési tervek tartalmi követelményének és a védetté nyilvánítás folyamatának összeállítása, 
meghatározása megtörtént, elkezdődött az egyes szelvények tudományos leírásának, publikációinak 
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összegyűjtése a Szegedi Tudományegyetem közreműködésével. A földtani alapszelvények kezelési 
tervet megalapozó dokumentációjának leadási határideje: 2013. tavasz. 

 
3.1.2. „Ex lege védett” természeti területek 
 
Ex lege védelem alatt álló területek és objektumok 
  

 Kiterjedés Darab 

láp   20 737 ha  144 

szikes tó   15 352 ha  241 

kunhalmok  –  124 

földvár  –  7 

 
A 2011-ben elkészült ex lege értesítő nyomán 2012-ben módosításra kerültek a működési területün-
kön az ex lege láp és szikes tó fedvények. A fenti táblázat tartalmában 2011-hez képest bekövetkezett 
változást mutatja. 
2012-ben megtörtént a Nemzeti Ökológiai Hálózat felülvizsgálata. Az új térinformatikai fedvényt a 
VÁTI Nonprofit Kft. fogja végéegesíteni 2013-ban. 
2012-ben tovább folytatódott az ex lege területek és természeti területek határainak pontosítása: 36 
db ex lege, és 12 db természeti terület felmérése történt meg 2500, ill. 400 hektáron, utóbbiból 64 
hektárt minősítettünk át lápterületté. További 24 ha új ex lege láp, és 16 ha ex lege szikes tó kijelölé-
sére is sor került – ezek a területek korábban természeti területként sem szerepeltek a KNPI nyilván-
tartásában. A felmérések során további kiegészítő adatokat gyűjtöttünk az előforduló élőhelyekről, 
ritka és védett fajokról, veszélyeztető tényezőkről, amelyeket digitális adatbázisba rendeztünk. Ezzel 
párhuzamosan ex lege földtulajdonlapi feljegyzési kérelmekkel fordultunk az ATIKÖTEVIFE-hez. 
 
Kunhalom pótfelmérés: A Kölcsönös Megfeleltetés rendszerében megőrzendő – 50/2008. (IV. 24.) 
FVM rendelet alapján – a MePAR-ban feltüntetett kunhalmok bővítése történt meg 2012. évben. A 
feladat során újabb 50 halom felülvizsgálata történt meg, melyhez adatokat a Bács-Kiskun Megyei 
Múzeumi Szervezet szolgáltatott. A felmérés eredményeként A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
működési területén 2011 végéig regisztrált kunhalmok száma 2012-ben 7 újonnan felmért halommal 
bővült. 

 
3.1.3. „Ex lege” védett természeti értékek (barlangok /kiépítések, műszaki beavatkozások, 
hasznosítási jelentések, dokumentációs tevékenységek, térképezések, állapotfelvételek, ke-
zelési tervek, nagyobb feltárások/) 
Az Igazgatóság működési területén a Tvt. definíciójának megfelelő barlang, forrás vagy víznyelő nem 
található. 
 

3.1.4. Natura 2000 területek 
Az igazgatóság természetvédelmi kezelésében álló Natura 2000 területek kiterjedése: 

 
csak különleges madárvédelmi terület (SPA)  58 833 ha 
csak különleges természetmegőrzési terület (SAC)  50 205 ha 
SPA és SAC is egyben  71 307 ha 
összes Natura 20002  180 345 ha 

 
Az Igazgatóság működési területén található Natura 2000 területek kiterjedése (függetlenül attól, ki a 
természetvédelmi kezelő): 168 005 ha. 
 

3.1.5. Nemzetközi jelentőségű területek 
                                                           
2 Az Igazgatóság természetvédelmi kezelésében 
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A 3.1.4. fejezetben felsorolt Natura 2000 területeken túlmenően az Igazgatóság működési területén 
található természetvédelmi szempontból nemzetközi jelentőségű területek kiterjedése: 
 

Nemzetközi jelentőségű vadvizek (ramszari területek)  31 772 ha 

MAB bioszféra-rezervátum 23 761 ha
3
 

Biogenetikai Rezervátum (Kolon-tó)  2 962 ha 

 
Az Igazgatóság működési területén Európa-diplomás terület, Világörökség-helyszín vagy geopark nem 
található. 
A 2012. április 29-én délben fellángolt a tűz a Kiskunsági Bioszféra Rezervátum bugaci területén. A 
három napig tartó tűz összesen 890 ha területet érintett, melyből 310 ha a Bioszféra Rezervátum 
magterület, míg 288 ha „Puffer I” besorolású terület. Így megsemmisült a 362 ha-os magterület 85%-
a, és a 1060 ha-os „Puffer I” terület 27%-a. A helyreállítás még az év folyamán megkezdődött, de az 
eredetit megközelítő állapot elérése még évtizedeket is igénybe vehet. 

 
3.2. Területvásárlások, kisajátítások adatai (védettségi szint helyreállítás, elővásárlási jog, 
pályázatok) 
 

Földterület-vásárlás db területnagyság vételár 

- kisajátítás révén
4
    

- védettségi szint helyreállítás 2 0,8778 ha   600 000 Ft  

- elővásárlási jog révén saját forrásból 12 59,7248 ha   25 785 730 Ft  

- pályázati (LIFE) uniós forrásból (rákosivipera-élőhely)  3 4,6616 ha 1 071 540 Ft 

Együtt 17 65,2642 ha 27 457 270 Ft 

  
A földek összesített átlagára 420 710 Ft/ha, megoszlása művelési ág szerint: szántó – 11,4137 ha, rét 
és legelő – 52,8946 ha; kivett – 0,9559 ha. 
 

3.3. Saját vagyonkezelésű területek  
Az osztály főbb tevékenysége a Magyar Állam tulajdonát képező, az Igazgatóság vagyonkezelésében 
lévő földterületek saját, valamint haszonbérlet útján történő kezelése. 
 

Művelési ág Terület 
(ha) 

Saját használatban Haszonbérbe (hasznosí-
tásba) adva 

Erdő 6 627 6 627 0 

Fásított terület 292 270 22 

Gyep (legelő) 24 340 7 163 17 177 

Rét (kaszáló) 6 756 2 395 4 361 

Gyümölcsös 3 3 0 

Halastó 753 333 420 

Kivett 7 178 6 552 626 

Nádas 3 037 1 984 1 053 

Szántó 3 885 1 995 1 890 

Szőlő 8 8 0 

Összesen 52 879 27 330 25 549 

 
Az Igazgatóság a vagyonkezelésében lévő területek 48%-át földhaszonbérlet útján kezeli. A 2012-es 
gazdasági évben 458 hatályos haszonbérleti szerződésünk volt. Az Igazgatóság a haszonbérbe adott 
területeken fokozott ellenőrzést végez, elsősorban azt vizsgálja, hogy a földhasználók a haszonbérleti 

                                                           
3 2012-ben megtörtént a MAB bioszféra területek kiterjedésének pontosítása, felülvizsgálata adatbázisunkban. 
4 Az 1233/2012. (VII. 12.) Korm. határozat végrehajtása érdekében, jogellenesen magántulajdonba került mintegy 130 ha védett természeti 
terület (2 db ingatlan) tulajdonjogának kisajátítás útján történő megszerzésére a VM által biztosított fedezet terhére 2012-ben kisajátítási 
eljárást indítottunk, mely jelenleg még folyamatban van. 
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idő tartama alatt eleget tesznek-e a haszonbérleti szerződésben foglalt természetvédelmi előírások-
nak. 
Az Igazgatóság az állami tulajdonú, saját vagyonkezelésű területek fennmaradó részén (52%-án) saját 
hatáskörben maga végzi az élőhely-fenntartási, természetvédelmi célú területkezelést a 
Természetmegőrzési Osztály és a Természetvédelmi Őrszolgálat közreműködésével. 
2012-ben 6.451,37 hektár saját hasznosítású területtel pályáztunk a SAPS-ba, ebből 5114,01 hektár-
ral az AKG pályázatban is részt vettünk. Nagy hangsúlyt helyezünk a védett természeti területek 
fenntartására és gondozására, valamint az őshonos állatok tartására, mely egyaránt szolgálja a gén-
megőrzési és területfenntartási és -kezelési célokat. 
Az Igazgatóság gazdálkodási tevékenysége következtében kapott földalapú támogatásból (SAPS), 
valamint az Agrár Környezetgazdálkodási Program (AKG) keretében kapott támogatásból finanszí-
rozza a védett élőhelyek kezelését, védett területek fenntartását. Ebből a pénzügyi forrásból az 
élőhelykezelésben nagy szerepet játszó magyar szürke szarvasmarha és bivaly állomány fejlesztését, 
az állatállomány takarmányozásához szükséges szálas takarmány betakarítását és a kezelési tevé-
kenységek elvégzéséhez szükséges mezőgazdasági gépek beszerzését és működtetését is finanszíroz-
ta az Igazgatóság.  
1326 ha gyepterületet kezeltünk saját erőgépeinkkel. Mechanikai talajművelést végeztünk 1306 hek-
tár szántó területen, mely érintett uniós pályázatból nyert (KIOP) területeket, továbbá túzokos és 
daruvédelmi területeket is. Bérmunka igénybevételével 463 hektáron tisztító kaszálással végeztünk 
természetvédelmi kezelést és közel 348 hektár talaj-előkészítési munkát végeztünk el a 2012. év ta-
vaszi és őszi vetés előkészületeihez.  
Közel 1073 hektár szántó területen búza, zab, kukorica, tritikálé, káposztarepce, takarmányborsó 
vetésével és lucerna termesztésével segítettük elő a telepeinken lévő szarvasmarha-állományunk téli 
takarmányának biztosítását. Szemes takarmány betakarítás történt 70 tonna tritikálé és 16,7 tonna 
tönkölybúza mennyiségben, melyből ősszel 61,51 tonna tritikálét elvetettünk 241 hektáron. A többi 
szemes takarmányt az állatállományunkkal feletettük. 
 
A 2013-as gazdasági év takarmányszükségletének biztosításához 52 ha őszi repcét is elvetettünk. 
Az őshonos állattartó telepeink téli takarmány ellátására telephelyekre beszállított mennyisége 
14 742 darab bála (lucerna, fűszéna, szalma) volt. 
 

3.4. Terület nélküli, egyedi jogszabállyal védett és védelemre tervezett természeti értékek  
Az Igazgatóság területén terület nélküli, egyedi jogszabállyal védett természeti értékek nem találha-
tó. 

 
3.4.1. Védelemre tervezett mesterséges üregek 
Az Igazgatóság területén védelemre tervezett mesterséges üreg nem található. 

 
3.5. Egyéb speciálisan megkülönböztetett védelemben részesülő területek: 
 

Erdőrezervátum-területek kiterjedése 
 

erdőrezervátum magterület 129,58 ha 

pufferterület 189,82 ha 

Összesen 319,40 ha 

 
Nemzeti Ökológiai Hálózat 
 

Típus Kiterjedés (ha)
5
 

magterület 169 300,4503 

                                                           
5 2009. október 12-i frissítésű fedvények alapján számított érték 
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ökológiai folyosó 83 834,1580 

puffer 33 932,4887 

Összesen 287 068,2216 
 

 
3.6. Magas Természeti Értékű Területek 
 
Az Igazgatóság működési területén belül található MTÉT területek 
 

Duna-völgyi-sík MTÉT 88 735 ha 

Homokhátsági MTÉT 64 154 ha 

Összesen 152 889 ha 
 

 
4. Kutatás és monitorozás (saját, illetve más szervvel végeztetett, külön megjelenítve) 
 
Az Igazgatóság 2012. év során kutatási és monitoring tevékenységet csak a saját költségvetésének 
terhére tudott végezni, illetve végeztetni, egyéb ilyen célokra felhasználható keret (pályázatok, stb.) 
nem állt rendelkezésére. 
 

4.1. Kutatás (tárgya, helyszíne, forrása és főbb eredményei) 
 
Közösségi jelentőségű élőhelyek kezelésének és állapotváltozásának monitorozása (korábbi rögzített 
helyű cönológiai felvételek ismételt felmérése)  
Helyszíne: Ópusztaszer, Bugac, Bugacpusztaháza, Csongrád, Gátér, Kunpeszér, Kunadacs, Fülöpszál-
lás, Kerekegyháza, Orgovány, Kunszentmiklós. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szer-
vezet/magánszemély: Dr. Bagi István, Szegedi Tudományegyetem Növénybiológiai Tanszék. Főbb 
eredményei: 11 mintavételi helyen, 155 cönológiai felvétel elkészítésének célja a 2006. évi első fel-
mérés óta bekövetkezett növényzeti változások felmérése, a természetvédelmi kezelés hatásának 
vizsgálata volt. Az eredmények részletes értékelése még folyamatban van, az észlelt növényzeti vál-
tozások mögött az eltelt időszak extrém időjárási viszonyai (2010. évi csapadékos esztendő, 2011-
2012. évi aszály), a talajvízszint trendszerű változása és a megváltozott gyepkezelések egyaránt áll-
hatnak.  
 
Nagyvadlegelésből, illetve haszonállat legeltetésből kizárt területek növényzetének részletes felmé-
rése természetes erdőfelújulás lehetőségének, illetve természetvédelmi kezelés hatásának vizsgálata 
céljából  
Helyszíne: Bugac, Bócsa, Páhi. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szerve-
zet/magánszemély: Dr. Csiky János, egyéni vállalkozó. Főbb eredményei: Két bugaci és egy bócsai, 
50x50 m-es kiterjedésű, bekerített kvadrátban történt meg alapállapot-felvételként a vegetáció rész-
letes felmérése (2011-ről áthúzódó feladatként), a fásszárú növények újulatának részletes térképezé-
sét is beleértve. A vizsgálat célja annak megállapítása és dokumentálása, hogy az alföldi 
természetközeli erdők állapotára milyen hatást gyakorol a nagyvad jelenléte, illetve hiánya 
 
Forgalmas utak izolációs hatása 
Helyszíne: Fülöpháza. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szervezet/magánszemély: 
Korompai Tamás, Danyik Tibor, Szép Tibor, Szikra-Szabó Bt. Főbb eredményei: A kutatás a KNP 
fülöpházi területét átszelő 52-es főút nyílt homoki gyepekben élő ízeltlábúakra gyakorolt hatását 
vizsgálta. A vizsgálati adatokat, tapasztalatokat egyebek között az útépítési engedélyezési eljárások-
ban kiadott természetvédelmi kezelői nyilatkozatok összeállításánál kívánja felhasználni az Igazgató-
ság. Az úttestnek és a forgalomnak együttesen igen jelentős negatív hatása van az út két oldala kö-
zötti sikeres rovarmigrációra, még a repülő rovarok esetében is. A hangyafarkas (Myrmecaelurus 
trigrammus) esetében például az 1811 megjelölt és a 618 visszafogott egyedből mindössze 35 kelt át 
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az úton. Az állatok viselkedésének megfigyeléséből kiderült az is, hogy a röpülő imágókat taszítja az 
út mint környezet, és nem szívesen repülnek át fölötte. Kijelenthető, hogy a vizsgált fajok számára az 
út jelentős barriernek minősült, amin az egyedeknek csak egy kis része kelt át sikeresen. Ugyanakkor 
irodalmi adatok arra utalnak (Ugelvig et al.(2012), hogy ez a kisszámú átmozgó egyed is elegendő 
lehet ahhoz, hogy az út két oldalán levő élőhelyek népességei genetikailag ne izolálódjanak egymás-
tól. A fülöpházi vizsgálatba bevont ízeltlábú populációk genetikai izolálódásának vizsgálata ugyanak-
kor természetesen genetikai mintavételt igényelne. 
 
A Tisza Alpár-Bokrosi ártéri öblözet (HUKN10004 kmt.) Natura 2000 terület védett, és egyéb, termé-
szetvédelmi szempontból jelentős fajait tartalmazó természeti értékleltár készítése 
Helyszíne: Lakitelek, Tiszaalpár, Csongrád-Bokros. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző 
szervezet/magánszemély: Magyar Természettudományi Múzeum. Főbb eredményei: A felmérés 
során több mint ezer ponton történt védett, vagy ritka növény- és állatfajok előfordulásának regiszt-
rálása, a következő élőlénycsoportokat illetően: bogarak, edényes növények, egyenesszárnyúak, 
gombák, ikerszelvényesek, kabócák, kisemlősök, lepkék, mohák, poloskák, puhatestűek, szitakötők, 
ugróvillások, zuzmók. 
A természetvédelmi szempontból jelentős kimutatott fajok listája: 
Gombák: Crepidotus crocophyllus, Daldinia vanderguchtiae, Pluteus semibulbosus. Mohák: 
Orthotrichum obtusifolium, Orthotrichum patens, Orthotrichum pumilum, Riccia rhenana, 
Ricciocarpus natans. Edényes növények: Agrostemma githago, Armoracia macrocarpa, Aster 
tripolium subsp. pannonicus, Astragalus contortuplicatus, Carex paniculata, Cirsium brachycephalum, 
Epipactis cf. tallosi, Hottonia palustris, Lathyrus palustris, Leucanthemella serotina, Leucojum 
aestivum, Nymphaea alba, Pseudolysimachion longifolium, Salvinia natans, Thelypteris palustris, 
Trapa natans, Urtica kioviensis, Vicia biennis, Vitis cf. sylvestris. Puhatestűek: Helix pomatia. Szitakö-
tők: Aeshna isosceles, Libellula fulva. Egyenesszárnyúak Acrida ungarica, Locusta migratoria, Mantis 
religiosa. Bogarak: Aegosoma scabricorne, Aromia moschata, Carabus clathratus, Carabus convexus, 
Carabus granulatus, Cucujus cinnaberinus, Cylindera germanica, Dermestoides sanguinicollis, Dorcus 
parallelipipedus, Glaresis rufa, Lucanus cervus, Mylabris pannonica, Oryctes nasicornis, Protaetia 
aeruginosa, Protaetia affinis, Protaetia fieberi. Lepkék: Aglais urticae, Apatura ilia, Argynnis pandora, 
Iphiclides podalirius, Libythea celtis, Lycaena dispar, Neptis sappho, Nymphalis io, Papilio machaon, 
Vanessa atalanta, Zerynthia polyxena. Kisemlősök: Sorex araneus. 
 
Állatelütések vizsgálata a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet közútjain  
Helyszíne: Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet közútjain: Sándorfalva–ópusztaszeri út 32–35 km, E5-ös út 
Sándorfalvai csomóponttól Sándorfalva irányába 1,5 km, E5-ös út 159–161,5 km szelvénye. Forrása: 
KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szervezet/magánszemély: CSEMETE Természet- és Környe-
zetvédelmi Egyesület (képviselője: Dr. Ilosvay György). Főbb eredményei: A kutatók egy éven keresz-
tül vizsgáltak három forgalmas útszakaszt a Pusztaszeri Tájvédelmi körzeten belül. Ezek a szakaszok 
úgy lettek kiválasztva, hogy jól reprezentálják a Tájvédelmi Körzet utakkal átmetszett élőhelyeit 
(gyep, erdő, vizes élőhely). A felmérések során meghatároztak és feljegyeztek minden elütött élő-
lényt a kijelölt útszakasz mindkét oldalán. A vizsgálat által jó képet kaptunk a kis forgalmú utak ter-
mészetkárosító hatásáról.  
 
A délvidéki földikutya (Nannospalax /leucodon/ montanosyrmiensis) állományai megőrzési lehetősé-
geinek kidolgozása  
Helyszíne: kelebiai délvidéki földikutya-élőhely. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző 
szervezet/magánszemély: Magyar Természettudományi Múzeumért Alapítvány (képviselője: Dr. 
Treiber Pálné). Főbb eredményei: A kutatás keretében pontosításra került a délvidéki földikutya 
(Nannospalax /leucodon/ montanosyrmiensis) állományainak elterjedése. Becslés készült az állomá-
nyok nagyságára, feltárták a veszélyeztető tényezőket. Továbbá tájtörténeti elemzés készült a délvi-
déki földikutya ismert állományainak területére, ezáltal feltárva az ismert élőhelyek természetessé-
gét, a megmaradásuk okait, az esetleges újabb élőhelyek kialakításának potenciális helyszíneit. A 
kutatók javaslatot tettek egy, a délvidéki földikutya védelmét szolgáló rezervátum kialakítására is. 



A KNPI 2012. évi jelentése     14 

 

4.2. Monitorozás (tárgya, helyszíne, forrása és főbb eredményei) 
 

4.2.1. Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)  
 
NBMR I. projekt — Védett és veszélyeztetett fajok megfigyelése  
 
I.A Növényfajok monitorozása:  
 
Kúszó zeller (Apium repens) monitorozása  
Helyszíne: Császártöltés, Nemesnádudvar, Sükösd, Érsekcsanád. Forrása: KNPI saját költségvetés. 
Kutatást végző szervezet/magánszemély: Kun András, Rév Szilvia, Sziklagyep Bt.; Dr. Kovács Éva, 
Aradi Eszter, Vajda Zoltán, Tamás Ádám, Agócs Péter, Czitor Beáta (KNPI). Főbb eredményei: 2012. év 
novemberében az összes ismert és számos potenciális élőhely felmérésre került. Az összesített állo-
mánylétszám kb. 583 ezer hajtás, több foltban megjelenő 278590,14 nm kiterjedésű állomány. A 
kedvező elterjedési terület nagyobb a jelenleginél, de a tájban reális esély van arra, hogy egyéb he-
lyekről is előkerül még a faj. A vizes élőhelyek legeltetéses területhasználatának kiterjedésével to-
vább növekedhetnek/terjedhetnek az állományok. Pionír életmenet-stratégiájú faj lévén, erősen 
ingadozhat a populációk mérete (a figyelemmel kísért állományfoltokban pár év alatt két-három 
nagyságrendet is elérhet), lokális kihalások és megtelepedések egyaránt jellemzőek, intenzív a popu-
lációdinamika. Császártöltési populációja tovább csökkent (60 tő, erősen benövényesedő, 2010-ben a 
felszíni vízborítás miatt elmaradt a kezelés, a mocsári növényzet gyors ütemben záródott), csak ez 
esik Natura 2000 területen belülre, tehát közel 100% az ökológiai hálózaton kívül található. Az állo-
mány döntő része ex lege védett – illetve folyamatban lévő eljárásban ex lege védetté minősíteni 
kívánt – lápterületen él. A Natura 2000 területen tovább folytatódik a benövényesedett élőhelyek 
megnyitását célzó természetvédelmi kezelés, az élőhelyek minősége várhatóan ismét javulni fog. 
Ugyanakkor azt is fontos tudatosítani, hogy ilyen típusú pionír fajoknál a legfontosabb a természetes 
populáció-dinamikát lehetővé tevő tájszintű élőhelymintázat biztosítása, és ugyanazon élőhelyen 
nem lehet teljes mértékben garantálni a folyamatos megőrzést. (Ehhez mesterségesen kellene pionír, 
nyílt stádiumban tartani, de még így sem biztos, hogy minden a faj igényei szerint történik. Alapvető-
en a megfelelő intenzitással kezelt vizes legelőkön lejátszódó természetes folyamatokra kell bízni az 
állományfenntartást.). 
 
Tarka sáfrány (Crocus reticulatus) monitorozása  
Helyszíne: Madaras, Harkakötöny, Császártöltés, Szeged-Kiskundorozsma, Nyárlőrinc. Forrása: KNPI 
saját költségvetés. Kutatást végző szervezet/magánszemély: Dr. Kovács Éva, Kőhalmi Fruzsina, Czitor 
Beáta, Szőke Zsófia, Stauth Edit, Somogyi István, Agócs Péter, Bakacsi Gábor, Puskás József, Filotás 
Zoltán (KNPI). Főbb eredményei: Az NBmR növényfajokra vonatkozó protokollja szerint a kijelölt öt 
lokalitáson megtörtént a felmérés, az adatok feldolgozás alatt vannak.  
 
Vidrafű (Menyanthes trifoliata) monitorozása  
Helyszíne: Kiskőrös, Kecel, Nemesnádudvar. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szerve-
zet/magánszemély: Dr. Kovács Éva, Vajda Zoltán, Tamás Ádám, Kurmai Péter (KNPI). Főbb eredmé-
nyei: Az NBmR növényfajokra vonatkozó protokollja szerint az összes ismert állomány felmérésre 
került. A korábbi felmérések eredményeivel összevetve, megállapítható, hogy minden élőhelyén ke-
vesebb hajtásszámmal, kisebb kiterjedéssel jelent meg, maguk a hajtások is igen kisméretűek voltak. 
Összesen egy virágzó hajtás volt (a Kiskőrösi populációban). Ez nagyrészt a vízhiánnyal magyarázható.  
 
Hóvirág (Galanthus nivalis) monitorozása  
Helyszíne: Duna menti élőhelyek (Dunavecse, Szalkszentmárton). Forrása: KNPI saját költségvetés. 
Kutatást végző szervezet/magánszemély: Czitor Beáta, Stauth Edit, Szebelédi Tamara, Szőke Zsófia, 
Sápi Tamás, Nagy István, Varga Tímea, Pigniczki Csaba (KNPI). Főbb eredményei: Az ismert nagy állo-
mányok felmérésre kerültek 2008 és 2012 között. 14 957 453 tő az összesített állomány. A kedvező 
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elterjedési terület nagyobb a jelenleginél. A KNPI működési területén az ismert természetes hóvirág-
állományok a dunamenti keményfás ligeterdőkhöz kötődnek, illetve maradványpopulációk találhatók 
a korábbi természetes ligeterdők helyén létesített faültetvényekben (nemesnyárasok, homogén kőri-
sesek stb.). Legerősebb állományai többnyire idősödő erdőkben találhatók, amelyekkel kapcsolatban 
már jelentkező, és később egyre erősödő probléma lesz természetközeli módszerekkel történő, alj-
növényzetet kímélő felújításuk nehézsége. A helyzet tehát az, hogy biztosan tudjuk korábbi elterjedé-
si területének erőteljes csökkenését (természetes keményfás ligeterdők eltűnése), továbbá azt is 
tudjuk, hogy egyelőre nincs megfelelő számban keletkező új élőhely, míg a régiek minősége előbb-
utóbb romlani fog, az idősödő és lékesedni kezdő állomány gyomosodása miatt. A hosszútávú fenn-
maradáshoz arra volna szükség, hogy alkalmas élőhelyei megfelelő keletkezési-pusztulási dinamikával 
rendelkezzenek, mindig legyen kellő mennyiségű, jó állapotú erdei élőhely, ez azonban egyelőre nem 
garantált.  
 
Légybangó (Ophrys insectifera) monitorozása  
Helyszíne: Kunpeszér. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szervezet/magánszemély: Dr. 
Vadász Csaba (KNPI). Főbb eredményei: A korábban tapasztalt virágzási időszakban folyamatosan 
megfigyelés alatt voltak az ismert élőhelyek, 2012. évben egyetlen virágzó tövet sem lehetett találni. 
(A faj NBmR protokoll szerinti monitorozásának kezdete óta már előfordult ilyen eset, akkor a rákö-
vetkező évben végeztük el a felmérést.) 
 
Óriás útifű (Plantago maxima) monitorozása  
Helyszíne: Kunpeszér. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szervezet/magánszemély: 
Dr. Kovács Éva, Czitor Beáta, Stauth Edit, Pálfi Zsófia, Dr. Vadász Csaba (KNPI). Főbb eredményei: A 
2000-ben megkezdett, háromévente ismételt felmérések adatsorát elemezve a tőszámban negatív 
tendencia figyelhető meg. 2012-ben a korábbi felméréshez képest további 104 tővel kisebb állo-
mányméret adódott (948 tő). Az állomány védett területen helyezkedik el, veszélyeztető tényező 
nem ismert, a faj igényeinek megfelelő természetvédelmi kezelés folyik a területen. 
 
Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) monitorozása  
Helyszíne: KNPI működési területe. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szerve-
zet/magánszemély: természetvédelmi őrszolgálat tagjai és szakreferensek (KNPI). Főbb eredményei: 
A Natura 2000 jelölő növényfaj elterjedési területének térképezése folyik, egyelőre az ex lege láp és 
szikes tó területek területhatárokat pontosító újbóli felmérése, valamint a természetvédelmi őrszol-
gálat napi tevékenysége során, továbbá az őri monitoring feladatok keretében. 
 
Kornistárnics (Gentiana pneumonanthe) monitorozása. 
Helyszíne: Kunadacs-Tatárszentgyörgy, Fülöpháza. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző 
szervezet/magánszemély: Dr. Kovács Éva, Czitor Beáta, Kőhalmi Fruzsina, Szőke Zsófia, Stauth Edit 
(KNPI). Főbb eredményei: A korábban kijelölt és háromévente monitorozott 1x1 km-es mintanégyzet 
mellé 2012-ben egy újabb mintanégyzetet jelöltünk ki (Fülöpháza, Hosszú-rét). Ez a területet eltérően 
hasznosított, több tulajdonosú és egy nagyszabású vízmegőrzési projekt célterülete. A felmérések 
megtörténtek, az adatok feldolgozás alatt vannak. 
  
Szibériai nőszirom (Iris sibirica) monitorozása 
Helyszíne: Kunadacs-Tatárszentgyörgy. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szerve-
zet/magánszemély: Dr. Kovács Éva, Czitor Beáta, Kőhalmi Fruzsina, Stauth Edit, Szebelédi Tamara 
(KNPI). Főbb eredményei: Egy 1x1 km-es mintakvadrátban folyik a monitorozása, 2012-ben megtör-
tént a felmérés, az adatok feldolgozás alatt vannak. 
 
Vetővirág (Sternbergia colchiciflora) monitorozása  
Helyszíne: Pusztaszer, Apaj. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szerve-
zet/magánszemély: Dr. Kovács Éva, Pataki Zsolt (KNPI). Főbb eredményei: A keresés ellenére egyik 
helyszínen sem találtunk sem tokokat tavasszal, sem virágokat szeptemberben. 2013-ban folytatjuk a 
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megfigyelést, a tavaszi időszakban szélesebb időintervallumban végezve a felmérést (elképzelhető, 
hogy bizonyos években a szokásosnál hamarabb megjelennek a tokok, és rövid időn belül el is tűn-
nek).  
 
Fehérmájvirág (Parnassia palustris) monitorozása  
Helyszíne: Ásotthalom. Zákányszék, Orgovány. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szer-
vezet/magánszemély: Dr. Kovács Éva, Krnács György (KNPI). Főbb eredményei: Egyik helyszínen sem 
sikerült virágzó példányokat találnunk (az aszályos időszaknak köszönhetően, illetve Orgoványon 
hozzájárult ehhez a hatalmas mennyiségű fűavar is).  
 
I.B Állatfajok monitorozása:  
 

Ürge (Spermophilus citellus) monitorozása  
Helyszíne: 24 lokalitás, elsősorban Natura 2000 területeken. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kuta-
tást végző szervezet/magánszemély: Dr. Kovács Éva, szakreferensek, természetvédelmi őrszolgálat 
tagjai (KNPI). Főbb eredményei: 2012-ben is a relatív létszámbecslést lehetővé tevő lyukszámlálási 
módszerrel került sor az ürgefelmérésre. A 2000-ben kijelölt helyszínek mellé 2012. évben további 
monitorozási helyszínek lettek kijelölve, elsősorban olyan Natura 2000 területeken, ahol az ürge jelö-
lő faj. Az adatok feldolgozása központilag történik. Emellett folyamatosan gyűjtjük az új előfordulási 
adatokat, aktualizáljuk az ürge elterjedési térképét. A Szegedi Repülőtér ürgeállománya drasztikusan 
lecsökkent, csupán néhány járat volt észlelhető.  
 
Natura 2000 jelölő csigafajok monitorozása  
Helyszíne: KNPI működési területe. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szerve-
zet/magánszemély: Dr. Varga András, DYORIX Bt. Főbb eredményei: a Kiskunsági Nemzeti Park Igaz-
gatóság munkatársai által begyűjtött (gyűjtő nevével, dátummal és EOV koordinátával ellátott) 174 
db iszap/talajminta (űrtartalma kb. 600-650 liter) feldolgozására került sor. A jelzett anyag 1768 lelő-
helyi adatot eredményezett (ennek példányszáma 21.532 Mollusca ház/héj). Anisus vorticulus 25 
gyűjtési mintában, Vertigo angustior 9 gyűjtési mintában, Vertigo moulinsiana 3 gyűjtési mintában 
volt jelen. Számos ritkább, természetvédelmi szempontból értékes fajról is születtek előfordulási 
adatok, a begyűjtött csigák teljes köre meg lett határozva.  
 
Fűrészlábú szöcske (Saga pedo) monitorozása 
Helyszíne: Bugac, Bugacpusztaháza. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szerve-
zet/magánszemély: Ludnai Tünde (KNPI). Főbb eredményei: 1993-as bugacpusztai előkerülése várat-
lan volt, és egyes kutatók a mai napig kétkedéssel fogadják itteni őshonosságát, holott 1970-ben a 
delibláti homokpusztáról is előkerült. 2000 óta rendszeresen kerestük bugaci élőhelyén, sikertelenül. 
Ehhez nagymértékben hozzájárul, hogy nagysága ellenére, kiváló rejtőzködése miatt nehezen észlel-
hető rovar, ráadásul petéi akár 8 évig is elfeküdhetnek (vagyis az imágók nem szükségszerűen jelen-
nek meg minden évben). 2011-ben 2 helyszínről összesen 16 egyede került elő, 2012-ben viszont egy 
példány sem.  
 
Mocsári teknős (Emys orbicularis) monitorozása  
Helyszíne: Császártöltés (Vörös-mocsár), Pálmonostora (Péteri-tó). Forrása: KNPI saját költségvetés. 
Kutatást végző szervezet/magánszemély: Molnár László, Agócs Péter (KNPI). 1. Péteri-tó (2005 óta 
évente folyik a vizsgálat, kivéve 2009-et, amikor nem volt monitorozásra alkalmas vízborítás a tóban), 
2012 folyamán adottak voltak a feltételek a varsás mintavételi módszerek alkalmazására, az adatok 
feldolgozás alatt vannak. Digitális felvétel készült az egyedek hasi és háti oldaláról, melynek következ-
tében az egyedi azonosítást lehetővé tevő fotóadatbázis készült. 2. Császártöltési Vörös-mocsár 
(2008 óta évente): A július 9-től augusztus 25-ig tartó vizsgálati időszakban (7 varsa, 2-3 naponkénti 
ellenőrzés) mindössze egy, jelöletlen egyedet sikerült megfogni. Szegeden (Gyálai Holt Tisza) 2012-
ben elmaradt a felmérés.  
 



A KNPI 2012. évi jelentése     17 

Délvidéki földikutya (Nannospalax (leucodon) montanosyrmiensis) monitorozás 
Helyszíne: Kelebia. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szervezet/magánszemély: 
Krnács György (KNPI). Főbb eredményei: Az őszi földikutya-túráscsoport számlálás 201210.19-
2012.11.14. közötti időszakban megtörtént. A túráscsoportok száma jelentősen csökkent (117 db; 
2009-ben 180, 2010-ben 147 db volt).  
 
Hód (Castor fiber) monitorozás 
Helyszíne: Duna-, Tisza mente. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szerve-
zet/magánszemély: Sápi Tamás, Horváth Dénes, Bártol István, Kovács Sándor, Gyurita István (KNPI). 
Főbb eredményei: A téli időszakban a Duna és Tisza melletti őrkerületek természetvédelmi őrei felke-
resik az ismert kotorékokat/várakat GPS készülékkel bemérik a helyét, valamint az állat jelenlétének 
nyomait (elsősorban a rágásnyomokat és ezek mértékét) is rögzítik. Év közbeni észlelések is feljegy-
zésre kerülnek.  
 
Vidra (Lutra lutra) monitorozás 
Helyszíne: KNPI működési területe. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szerve-
zet/magánszemély: természetvédelmi őrszolgálat (KNPI). Főbb eredményei: Főként télen, havon 
kerülnek rögzítésre, általában az állat által hagyott nyomok, ritkábban maga az élő állat. Ezek első-
sorban elterjedési térkép készítéséhez felhasználható jelenlét adatok.  
 
Lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis) monitorozás 
Helyszíne: Izsák: Kolon-tó. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szerve-
zet/magánszemély: Dr. Ambrus András, Természeti Értékeinkért Alapítvány. Főbb eredményei: A 
felmérések megtörténtek, de az időjárási viszonyok nem kedveztek a levedlett lárvabőr számláláson 
alapuló felmérési módszer kivitelezésének (jelentős részüket elmosta az eső). 
 
Magyar színjátszó lepke (Apatura metis) monitorozás 
Helyszíne: Duna és Tisza mente. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szerve-
zet/magánszemély: Dr. Kovács Éva, Barna Zsolt, Sápi Tamás, Horváth Dénes, Bártol István (KNPI). 
Főbb eredményei: Eső utáni napsütéses időben csalogató anyag (lótrágya, sör és banán erjesztett 
keveréke) kihelyezésével próbálkoztunk. A Tisza-mentén 4 helyszínen nem sikerült kimutatni, Márté-
lyon került elő egy példány, de beazonosítása bizonytalan. A Duna-mentén a Solti szigeten és környé-
kén sikerült szintén tócsákon több egyedét megfigyelni. 
 
Hangyaboglárkák (Maculinea teleius és M. Alcon) monitorozása 
Helyszíne: Peszéri-erdő (HUKN20002), Felső-kiskunsági turjánvidék (HUKN20003), Fülöpszállás-
Soltszentimre-csengődi lápok (HUKN20013), Kiskőrösi turjános (HUKN20022), Ágasegyháza-orgoványi 
rétek (HUKN20015). Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szervezet/magánszemély: 
Máté András, Doronicum Kft. Főbb eredményei: 2006-ban elvégzett felmérés ismétlése során megál-
lapításra került, hogy a szubpopulációk elhelyezkedése nem mutat jelentős eltérést a 2006. évben 
feltártakhoz képest, az újonnan kolonizált területek 80 százaléka a már ismert populációk 1 km-es 
körzetén belül esnek. 2012-ben extrém szárazság és meleg uralkodott, ami a lepkék egyedszámára és 
rajzásának idejére egyaránt hatással volt. Átlagosan 10-15 napot késett a rajzás. Minden kjtt. terüle-
tén volt olyan populáció, amely eltűnt, vagy az észlelési küszöb szintje alá került. Eltűnésük okai mö-
gött az arid klímájú évek és az emberi tevékenység együttes, egymást erősítő hatása állhat. A populá-
ciók zsugorodásának elsődleges okai a csökkenő vízkészletek miatt átalakuló élőhelyek, melyet fel-
gyorsítanak a jelenlegi gyephasználatok. 
 
Natura 2000 jelölőfajok dunai gőte (Triturus dobrogicus), vöröshasú unka (Bombina bombina), mo-
csári teknős (Emys orbicularis) felmérés, állománybecslés 
Helyszíne: Felső-Kiskunsági szikes puszták, Kurjantó, Balázs-rét, Fülöpháza: Kondor-tó, Szappanos-
szék, Pirtó: Nagy-tó, Tiszaalpár, Dél-Bácska, Baksi-puszta, Büdösszéki-tó 
Forrása: KNPI saját költségvetés  
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Kutatást végző szervezet/magánszemély: Somlai Tibor, Fűvészkert Társaság. Főbb eredményei: A 
vizsgált fajokat, élőhelyük minőségétől függően ugyan, de mindenhol érintette az idei tél. A nagy 
hideggel párosuló szárazság, sok helyen ritkította meg a magasabban telelő állatokat. Különösen 
rossz helyzetben voltak a korán előjövő, magasabban telelő fajok, csoportok. Csak töredéke élte túl a 
telet a korán peterakó fajoknak, és a télvégi, koratavaszi növények is erősen kifagytak. Ezt csak azok 
az állatok kerülték el, amelyek vízben telelnek, mint a mocsári teknős. Ennek ellenére a fajt sem kí-
mélte az időjárás, mert a földben áttelelő kikelt fiatalok és a tojások is sérülhettek. Egyedszámlálás 
történt szabad szemmel/távcsővel, kétféle hálózással, hang alapján, éjszakai lámpázással, ezektől 
eltérő észlelés, pl. elhullott egyed, vagy annak részei, tojás, vedlett bőr stb. A becsült egyedszámok 
biotóptípusonként lettek megadva (egyedszám/ha), részletezve a becslést befolyásoló tényezőket és 
a hiba valószínűségét (2006-ban elvégzett felmérés ismétlése). Az adatok felhasználásra kerülnek az 
EU-országjelentés összeállításakor.  
  
NBMR II. projekt. Vizes élőhelyek monitorozása  
 
II.A Növénytársulások monitorozása 

 
Tündérfátyol hínár (Nymphoidetum peltatae) monitorozása  
Helyszíne: Drágszél. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szervezet/magánszemély: Dr. 
Kovács Éva (KNPI). Főbb eredményei: A felmérés megtörtént, az adatok elemzése központilag zajlik. 
A csatorna karbantartási munkái elmaradtak, nincs szabad vízfelszín, a part mentén széles nádas, ami 
a csatorna közepén többnyire összeér. 
 
NBMR III. projekt. Magyarország élőhelyeinek felmérése, térképezése és monitorozása  
 
Élőhely-térképezés Kelemen-szék T5x5_080 kvadrát  
Helyszíne: Fülöpszállás. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szervezet/magánszemély: 
Vidéki Róbert, Máté András, Doronicum Kft. Főbb eredményei: Emberi beavatkozás következtében a 
mesterséges vízvisszatartás hatására a vizek észak–dél irányú lefolyása akadályozott, 2010-ben a 
csapadékos időjárásnak köszönhetően, az északi részen hosszú időn át magas vízszintet eredménye-
zett (2-4 m). Ennek az lett a következménye, hogy az 52 főúttól északra nyomtalanul eltűnt a 2002-
ben még jelen levő fajok jelentős része pl. Festuca rupicola, Potentilla spp., Astragalus asper, Salvia 
sp. stb., hiányoznak az elgyomosodott magaslatokon. A legmagasabb hátakon (1-1,5 méternél maga-
sabb) maradt némi löszgyepi vegetáció, az ürmös pusztát eliminálta 1-2 kis folt kivételével. A teljes 
kvadrátra vonatkozóan nőtt az inváziós fajok kiterjedése (ezüstfa, aranyvessző, selyemkóró). Az 52-es 
főúttól délre csökkent csak némileg az ezüstfa kiterjedése. Pozitív változást eredményezett a szar-
vasmarhafélékkel legeltetett területek arányának növekedése a juhfélékkel történő legeltetés rová-
sára, mert ennek következménye a lósóskafajok mennyiségének, ezáltal a nagy tűzlepke populációi-
nak megnövekedése. A fehérvizű szikes tavak kiterjedése nem változott jelentős mértékben. A felha-
gyott szántók növényzete mintha megrekedne egy fejlődési stádiumban, fajkészletük szegény, be-
avatkozás szükségessége megfontolandó. Veszélyeztető tényező, hogy az 52-es úttól északra a szán-
tóföldek tulajdonosai beleszántanak a gyepek szegélyébe. 
 
Élőhelytérképezés: Bácsalmás (Dobokanagyjárás) O5x5_015 kvadrát  
Helyszíne: Bácsalmás. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szervezet/magánszemély: 
KNPI. Főbb eredményei: Kapacitás hiányában a térképezés át lett ütemezve 2013-ra. 
 
Élőhelytérképezés: Érsekhalma R5x5_108 kvadrát  
Helyszíne: Érsekhalma. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szervezet/magánszemély: 
Dr. Horváth András, egyéni vállalkozó. Főbb eredményei: Az egykori homoki és lösz erdőssztyeppből 
a tölgyes erdőket kivéve minden növényzeti típus máig fennmaradt, bár jelentősen kisebb és egy-
mástól elszigetelt állományfoltokban. Az erdőssztyepp először az erdőit veszítette el, helyükön szán-
tókat, később gyümölcsösöket, majd erdészeti faültetvényeket hoztak létre. Az utóbbi 50-60 évben 
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felgyorsult az erdőtelepítés, amely már a homokpusztákat sem kímélte. Ma a kvadrát több mint két-
harmadán találunk ültetett akácost, fenyvest, nyaras, kocsányos tölgyest, vagy különböző elegyes 
ültetvényeket. A táj intenzív használata, főként az utóbbi évtizedekben alkalmazott mezőgazdasági és 
erdészeti művelési módok, illetve egyes területek művelésének 30-40 éve bekövetkezett felhagyása 
elősegítették a behurcolt inváziós növények megtelepedését, majd igen jelentős elszaporodását. 
Jelenleg a térképezett élőhelyfoltok 90%-a fertőzött a négy legelterjedtebb özönfaj (Asclepias, 
Solidago, Ailanthus, Amorpha) valamelyikével, vagy gyakran közülük többel is. Mindemellett a kevés-
bé bolygatott útmenti mezsgyéken, a faültetvények közé ékelődött kicsi homokbuckák gyepjein még 
fellelhetők az egykori homoki erdőssztyepp maradványai, amelyekbe az özönnövények egyelőre alig 
tudtak behatolni. 
A terület jelenlegi potenciális vegetációja nagyjából ugyanaz, mint az utolsó természetes növényzet, 
vagyis a kvadrát nagy részén a homoki erdőssztyepp. A homokpuszták regenerációja még a korábban 
intenzíven használt mező- vagy erdőgazdasági területeken is lehetséges. Ezt bizonyítják az egykori 
nagyüzemi gyümölcsösök helyén a kezdeti selyemkóró-dominanciát követően évtizedek múltán las-
san regenerálódó kisebb-nagyobb homokigyep-foltok. A kevésbé buckás felszíneken a folyamat a 
tapasztaltak alapján cserjésedésben folytatódik, amelynek eredményeképp kiterjedt galagonyások 
jöhetnek létre. Bár a területen a homoki erdőssztyeppnek még ma is megtalálható az erdő összetevő-
je, ez azonban a tölgyfák nélküli kevésbé zárt típus (M5), fekete vagy fehér nyárral, cserjefajokkal. 
Ezért a zárt homoki tölgyesek regenerálódásához hiányoznak a propagulumok. 
A kvadrát területen két kiemelt természetvédelmi értékű terület található: a Csikójárás-dűlő 
homokpusztája (Hajósi Homokpuszta Természetvédelmi Terület, egyben Natura 2000 terület: 
HUKN20014), és a „Sasheverő” löszvölgye (Érsekhalma-nemesnádudvari löszvölgyek elnevezésű 
Natura 2000 terület: HUKN20033). A „Sasheverő” löszgyepje fennmaradásához igényli a legeltetést, 
mert egyébként becserjésedhet. Az aszályos években viszont mérsékelni kell a legeltetést, mert az 
intenzív legeltetés és a száraz időjárás együttes hatására a terület egyik fontos értékét jelentő 
xeromezofil löszgyep foltok degradálódhatnak, és akár el is tűnhetnek. Érdemes megfontolni a juhok 
helyett szarvasmarhával történő legeltetést. 
A Csikójárás-dűlő homokpusztáját jelenleg szintén juhokkal legeltetik. A juhok legelése és taposása 
esetenként és helyenként igen jelentős, így a nyílt homokpusztai gyepek és a homoki sztyepprétek 
degradálódását okozza. Különösen erőteljes a legelés negatív hatása az aszályos években, mint ami-
lyen a 2012. év is volt. Célszerű lenne a védett területen olyan részeket kijelölni, amelyek folyamato-
san, több éven keresztül mentesülnek a legeltetés alól. A kijelölést úgy kell végezni, hogy a legeltetés 
alól mentesített területek tartalmazzák a homoki gyepek minden fontos típusát. Várható, hogy a 
buckatetők és lejtők növényzete regenerálódik, míg a buckaközök zárt gyepjei cserjésedni kezdenek, 
eltávolításukról majd gondoskodni kell. 
A homokpusztán spontán kialakuló cserjések egy-két évtized alatt záródhatnak, így szükségessé válik 
a cserjeirtás. Erre az elmúlt 10 évben is sor került. Javasoljuk, hogy a cserjeirtást még a ritkás galago-
nyás állományokban végezzék el, így a gyep bolygatása kisebb mértékű, a cserjeirtást követően köny-
nyebben tud regenerálódni. 
Özönnövények a védett terület homokpusztáján alig vannak, a szomszédos erdészeti ültetvényekben 
azonban helyenként tömeges a selyemkóró, illetve a bálványfa és a gyalogakác is jelen van.  
Kitüntetett figyelmet érdemelnek a kvadrát határain már túlnyúló szép feketenyáras-cserjés-homoki 
gyepes állományfoltok, amelyek egykor egybefüggő homoki erdőssztyeppet alkottak. Ezeket az élő-
helyeket jelenleg sem legeltetéssel, sem más módon nem hasznosítják. Veszélyt jelent azonban a 
szomszédos faültetvényekben (zömmel fenyvesekben) zajló erdészeti tevékenység. A telepített er-
dőkben jellemző a selyemkóró, amely a homoki erdőssztyepp szegélyére is eljutott, illetve szálanként 
a homoki gyep foltokban is megjelent. További terjedésüket csak úgy lehet megakadályozni, ha a 
homoki erdőssztyepp fent említett három foltjának egyikét sem zavarják erdészeti munkák, így sem 
földutat, sem falerakatot nem hoznak létre rajtuk. 
 
NBMR IV. projekt. Inváziós fajok monitorozása  
 
IV.A Növényfajok monitorozása 
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Átoktüske (Cenchrus incertus) monitorozása  
Helyszíne: Fülöpháza. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szervezet/magánszemély: Dr. 
Szigetvári Csaba, E-misszió Természetvédelmi Egyesület. Főbb eredményei: Általános tapasztalatként 
elmondható, hogy az átoktüske 2012-ben kisebb elterjedési területen és kisebb borítással volt jelen a 
mintaterületen, mint a korábbi felmérések alkalmával. A viszonylagos ritkaság feltehetőleg összefügg 
a 2012-es év különösen aszályos jellegével (ezzel párhuzamosan a Cenchrus incertus egyedek többsé-
ge kifejezetten csenevész termetű volt). Az elterjedés súlypontja továbbra is a terület északkeleti 
része, elsősorban a felhagyott szántóterületek és földutak. Ugyancsak jellemző a faj a mintaterületet 
északi peremén futó földút mentén (kisebb mértékben a déli peremen futó földúton is). A mintaterü-
let nagy részét kitevő fokozottan védett, leginkább természetközeli állapotú területrészen a vizsgált 
faj továbbra is igen ritka. 
A Cenchrus incertus populáció a mintaterületen a felmérések alapján számottevően fluktuál. Ez 
megmutatkozik a kvadrátok számára vetített előfordulási gyakoriságokban (2012: 18,75%; 2009: 
23,75%, 2006: 24,5%; 2003: 15,75%) és a borítás mértékében is. 
Míg tehát az általános mintázat viszonylag stabil, kisebb területegységeken belül évről-évre jelentős a 
változás. A vizsgálati időszakban a fajt az összes felvételi cella 31%-ában detektáltuk. A cellák 9,5%-
ában mind a 4 alkalommal jelen volt a növény, 8,75%-ában három alkalommal, 5,75%-ában 2 alka-
lommal, 7%-ában pedig mindössze 1 alkalommal.  
A tartós invázióval leginkább azok a helyek veszélyeztetettek, ahol a rendszeres bolygatás biztosítja a 
faj fennmaradását (földutak), vagy ahol (mint a felhagyott szántókon) bolygatást követően igen nagy 
populációméret tudott kialakulni és a növényzet még nem regenerálódott megfelelően. Mindemel-
lett a mintaterület homokpusztai élőhelyein is bárhol képes időlegesen megtelepedni a növény, és az 
itt esetlegesen kialakuló kisebb „gócpontok” is sokáig életképesek lehetnek. 
 
NBMR V. projekt. Erdőrezervátumok – lomboserdők monitorozása 
 
Fűz-nyár ligeterdő (Salicetum albae fragilis) monitorozása 
Helyszíne: Tiszaug: Szikrai holtág. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szerve-
zet/magánszemély: Dr. Kovács Éva, Sipos Ferenc (KNPI). Főbb eredményei: A 2008-ban megváltozott 
NBmR protokollnak megfelelően elvégeztük a két kijelölt élőhelyen a fűz–nyár ligeterdő és ültetett 
nemes nyáras monitorozását, lokalitásonként 3db 30x30 m-es kvadrátban. Az adatok feldolgozása 
központilag zajlik. A hosszan tartó, magas vízborítás miatt a ligeterdő a láposodás irányába indult el. 
 
Gyöngyvirágos tölgyes (Convallario-Quercetum roboris) monitotrozása 
Helyszíne: Kunpeszér, Tilos-erdő ER. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szerve-
zet/magánszemély: Kun András, Rév Szilvia, Sziklagyep Bt. Főbb eredményei: A 2008-ban megválto-
zott NBmR protokoll szerint a felvételezés lezajlott a három mitahelyszínen (magterület, puffer zóna, 
ültetvény), lokalitásonként 3db 30x30 m-es kvadrátban. Az adatok kiértékelése központilag zajlik. A 
kutató azonban felhívja a figyelmet a (vaddisznó) túrások nagy számára, ami gyomosodást von maga 
után. Emellett fontos megemlíteni, hogy azon alföldi lomberdeinkben, ahol az akác az alsóbb szinte-
ken már jelen van, nem volna szabad a koronaritkításokat a korábbi gyakorlat szerinti mértékben 
végezni. A jelenleg sűrűsödő, felmagasodó cserjeszintet – néhol már-már második koronaszintet – 
ugyanis ennek következtében jelentős és egyre növekvő mértékben az akác alkotja. 
 
Nyáras-borókás (Junipero-Populetum albae) monitorozás 
Helyszíne: Bugac, Nagybugaci Ősborókás ER. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szerve-
zet/magánszemély: Dr. Kovács Éva (KNPI). Főbb eredményei: A 2008-ban megváltozott NBmR proto-
koll szerint a felvételezés lezajlott a három mintahelyszínen (magterület, puffer zóna, ültetvény), 
lokalitásonként 3db 30x30 m-es kvadrátban. Az adatok kiértékelése központilag zajlik. A május elején 
pusztító erdőtűz többé-kevésbé mindhárom mintaterületet érintette. A magterület teljesen leégett, a 
felmérés időpontjára a cserjék kihajtottak, ezek 20-40 cm-es egyedei/sarjai képezték az aljnövényze-
tet, lágyszárúak szinte teljes hiánya volt a jellemző, lombkoronaszint is megszűnt. A puffer zónában 
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kijelölt ültetett nyaras sérült legkevésbé, a lombkoronaszint és cserjeszint (kivéve a boróka bokrokat 
és környéküket) megmaradt, a gyepszintbe észlelhetők a tűz nyomai, de számos lágyszárú életben 
maradt. Az idős akácfák környékén nagyszámú magonc mutatkozott. A mintahármas fenyőtagja teljes 
egészében megsemmisült (elpusztultak a fák, cserjeszint korábban sem volt, a vastag tűavar elégett, 
semmilyen élő növény nem mutatkozott benne a felmérés időpontjában). 
 
NBMR VIII. projekt. Szikes élőhelyek monitorozása  
 
VIII.A — Növénytársulások és mohák monitorozása 
 
Magyar sóballás (Suaedetum pannonicae) monitorozása  
Helyszíne: Dunatetétlen (Maka-szék). Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szerve-
zet/magánszemély: Dr. Kovács Éva (KNPI). Főbb eredményei: A társulás felvételezése az NBmR pro-
tokoll alapján elkészült. Az adatok feldolgozása központilag zajlik. A 2001-ben még nyílt 
szikfoknövényzet helyén 2012-re záródottabb gyep alakult ki, szikes rét és mézpázsitos mozaikja.  
 
Szoloncsák vakszik növényzet (Camphorosmetum annuae) monitorozása  
Helyszíne: Apaj: Kisapaji-rét, Fülöpszállás: Kelemen-szék. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást 
végző szervezet/magánszemély: Dr. Kovács Éva (KNPI). Főbb eredményei: A társulás felvételezése az 
NBmR protokoll alapján elkészült. Az adatok feldolgozása központilag zajlik. Nincs lényegi változás a 
közösségben; a különböző időjárású évek hatása erősen rányomja bélyegét a vegetáció aktuális képé-
re, folytonos az ingadozás a szikfok és vakszikfajok, illetve a hátak kevésbé víztűrő fajai között.  
 
Mézpázsitos szikfoknövényzet (Puccinellietum limosae) monitorozása  
Helyszíne: Fülöpszállás: Kelemen-szék. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szerve-
zet/magánszemély: Dr. Kovács Éva (KNPI). Főbb eredményei: A társulás felvételezése az NBmR pro-
tokoll alapján elkészült. Az adatok feldolgozása központilag zajlik. A korábbi birkalegeltetés helyett 
bivalyokkal történik a terület természetvédelmi kezelése, a legelő állatok kevéssé járják a területet, 
egyelőre a gyep struktúrájában tűnik fel némi változás. 
 
Szikes élőhelyek mohavegetációjának monitorozása  
Helyszíne: Apaj, Fülöpszállás (társulás monitorozás helyszínein). Forrása: KNPI saját költségvetés. 
Kutatást végző szervezet/magánszemély: Dr. Papp Beáta, Ódor Péter, Szurdoki Erzsébet, Magyar 
Természettudományi Múzeum. Főbb eredményei: 1. Apaj, Achilleo - Festucetum pseudovinae, füves 
szikes puszta (2002–2012) esetében a 11 éves adatsor alapján megállapítható, hogy a mintaterület 
mohaközösségében jelentős változás tapasztalható, a mohaborítás növekedése és a diverzitás csök-
kenése figyelhető meg. A vegetációs változások meghatározó faja a Homalothecium, 2002–2004 kö-
zött gyakorisága alacsony, 2005–2009 között a kvadrátok nagy részében jelen van, a borításának 
drasztikus növekedése 2007–2008 között tapasztalható. A Homalothecium pleurokarp szövedéke 
beborította a fűcsomók közötti nyílt talajfelszíneket, amely az ezeket igénylő rövid életű, főleg tavasz-
szal és ősszel megjelenő fajoknak (kolonista és vándorló stratégiák) a visszaszorulásához vezetett. Ezt 
mutatja, hogy a kvadrátonkénti fajszám a 2002–2006 közötti 4,3–6,5-ös értékről 2007–2012-re 3 
körülire csökkent, a rekordok száma ugyanezen időszakokban 108-160-ról 70 körülire változott. Külö-
nösen drasztikus a Barbula unguiculata,Bryum bicolor, Dicranella varia, Phascum cuspidatum és 
Pseudocrossidium hornschuchianum gyakoriságának csökkenése. Míg a 2002–2006 közötti időszak 
alapján a változások inkább szabálytalan fluktuációknak, a 2007–2012-es adatok negatív, trend jelle-
gű változásokat mutatnak. Feltételezzük, hogy a mintanégyzetben csökkent a legeltetés intenzitása, 
amely a taposás révén biztosítja a rövid életű fajok számára nélkülözhetetlen nyílt talajfelszíneket. 
Azt azonban nehéz megítélni, hogy ezek a negatív változások a társulás teljes állományára érvénye-
sek, vagy csak a 10 m x 10 m-es mintanégyzetben megjelenő lokális jelenség, illetve a tapasztalt tren-
dek hosszútávon megmaradó folyamatok, vagy csak egy lassabb (több évre kiterjedő) fluktuációnak a 
részének tekinthetők.  
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2. Apaj, Artemisio santonici–Festucetum pseudovinae, ürmös szikes puszta (2002–2012): Az ürmös 
szikes puszta mohavegetációjának változásai a 2002–2010-es adatsor alapján inkább fluktuációkat, 
mint trend jellegű folyamatokat mutatnak, bár a becsült mohaborítás fokozatos, 2011–12-ben jelen-
tős csökkenését tapasztaltuk. A fajszám és a rekordok száma alapján feltűnő, hogy 2003-ban és 2007-
ben viszonylag fajszegénynek bizonyult a mintaterület, amit elsősorban néhány faj gyakoriságának az 
adott évre vonatkozó csökkenése. A 2011 és 2012-es év változásai aggodalomra adnak okot. Mind a 
mohák kvadrátonkénti fajszáma, mind rekordszáma drasztikusan lecsökkent, ami egyaránt jelentke-
zett az összes faj (évelő és rövid életű fajok egyaránt) gyakoriságának csökkenésében. A 2006–2010 
közötti időszakban a mohaközösség főbb jellemzői (kvadrátonkénti fajszám, rekordszám stb.) alapve-
tően pozitív összefüggést mutattak a téli-kora tavaszi csapadékkal, vagyis feltételezhettük, hogy a 
közösség alapvetően csapadék, ill. víz limitált. Azonban a 2010-es év szélsőségesen sok csapadék-
mennyisége éppen az eddigiekkel ellentétes hatást okozott, a közösségben jelentős kihalás történt, 
amely nem csak a 2011-es, hanem még a 2012-es adatokban is megmutatkozott. A 2010-es folyama-
tos vízborítás szélsőséges stresszhelyzetnek mutatkozott, az egyébként többnyire vízlimitált, moha-
közösségre nézve. Vagyis feltételezhető, hogy az ürmös szikes puszta mohaközössége nem lineáris 
összefüggést mutat a csapadékviszonyokkal (ami pl. a sziklagyepek esetében feltételezhető), hanem 
bizonyos optimum felett a túl hosszú vízborítás negatívan hat a közösségre. Összességében elmond-
ható, hogy a közösséget átlagos években egy intenzíven fluktuáló természetes dinamika jellemzi, a 
rövid életű fajok érzékenyen reagálnak az adott év klímaviszonyaira. Azonban szélsőséges években a 
nagymennyiségű csapadék, a túl hosszú vízborítás több évre kiható változásokat eredményeznek. 
Érdekes kérdés, hogy az elkövetkezendő években milyen mértékben és sebességgel képes regenerá-
lódni a közösség.  
 
VIII.B — Állatfajok monitorozása  
 
Egyenesszárnyúak monitorozása 
Helyszíne: Fülöpszállás: Kelemen-szék (Puccinelietum limosae társulásmonitorozás helyszínén). For-
rása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szervezet/magánszemély: Kisbenedek Tibor, Dél-
Pannon Múzeumokért Kiemelkedően Közhasznú Egyesület. Főbb eredményei: 2012-ben 12 egyenes-
szárnyú faj 50 egyede került befogásra és meghatározásra. Az együttes átlagos denzitása 0,5 
egyed/m2, az egyenesszárnyú-együttes Shannon-Wiener diverzitás értéke 1,36. A megfigyelt egyed-
szám az évek során elég szélsőségesen fluktuál, ami valószínűleg a szélsőséges időjárásnak lehet a 
következménye. Domináns faj az Aiolopus thalassinus, más szikeseken ez a faj szubdomináns minő-
ségben fordul elő, egyébként a száraz és nedves szikesek egyik jellemző faja. A faj dominanciája utal 
rá, hogy vizsgált szikes terület megőrizte eredeti jellegét.  
A korábbi mintaévekhez képest a felmérők az alábbi eltéréseket tapasztaltak:  
(1) Megváltozott a fajösszetétel: néhány nedvességtűrő karakterfaj hiányzik a 2012. évi mintából, így 
például: Chorthippus oschei, Epacromius coerulipes, Conocephalus dorsalis fajok. Ezek eddig stabilan 
és viszonylag magas dominanciaértékkel jelen voltak ebben az egyenesszárnyú-együttesben. A ned-
vességtűrő fajok száma, dominanciája csökkenő tendenciát mutat. 
(2) Megváltozott 2012-ben az együttes szerkezete, azaz egyes fajok dominanciaviszonyai eltértek a 
korábban tapasztaltaktól. A Ch. parallelus dominanciája megnőtt az együttesen belül. Rétek, legelők 
közönséges egyenesszárnyúfaja, de a nedvesebb szikfokon eddig nem vagy csak kis egyedszámban 
fordult elő, akkor is nagyobb kiterjedésű löszgyepfoltokban. Dominanciájának növekedése arra utal, 
hogy valószínűleg korábban kiszárad a szikfok elöntő víz.  
Ezek az események azt jelzik, hogy a terület mindenképpen egy kissé szárazabb irányba tolódott el. A 
diverzitásnövekedés nem feltétlenül a terület minőségjavulását jelzi, hanem valószínűleg az okozza, 
hogy a szikes gyep szegélyéből már az év korábbi szakaszában behúzódtak a mezofil fajok a vizsgálati 
területre. A vegetáció magasságszintjeinek a száma kissé csökkent. Huzamos ideig tartó szárazság 
(évek) előbb-utóbb a gyepek jellegében is változást okozhat, így a gyepek jellegének megőrzéséhez a 
vízborítást tavasszal és nyár elején mesterségesen kellene biztosítani. Az extenzív legeltetés is hozzá-
járul a megfelelő gyepszerkezet, és így az egyenesszárnyú-közösségek fennmaradásához. 
Feltűnő, hogy a védett Gampsocleis glabra fajt már több éve nem sikerült kimutatni a területről. 
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NBMR IX projekt. Száraz gyepek monitorozása  
 
IX.A — Növénytársulások és mohák 
 
Pannon homoki gyepek mohavegetációjának monitorozása  
Helyszíne: Bugac. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szervezet/magánszemély: Dr. 
Papp Beáta, Ódor Péter, Szurdoki Erzsébet, Magyar Természettudományi Múzeum. Főbb eredmé-
nyei: Potentillo arenariae-Festucetum pseudovinae, homoki legelő (2003-2011): A mintaterületen 
megjelenő mohaközösség a felvételezés alatt jelentősen megváltozott, ami a 
közösségi jellemzőkben is megmutatkozik, de a legdrámaibb a faji összetétel megváltozása. A 2003-
2005-ben gyakori Tortula ruralis, amely a nyílt homoki gyepek mohája, visszaszorult 2007-re, de ez-
után 2009-re viszonylag gyors regenerációt mutatott. Ezzel szemben a 2005-ben még ritka, illetve 
hiányzó évelő mohák (Homalothecium lutescens, Brachythecium albicans) 2007 és 2009-re kifejezet-
ten gyakorivá váltak. Ez egyértelműen a nyíltabb homokfelszínek visszaszorulásával, a fű és az avar-
borítás növekedésével magyarázható. Az eredmények azt mutatják, hogy mind a kolonista, mind az 
évelő fajok is igen gyorsan tudnak reagálni a megváltozott viszonyokra. Bár a kompozícionális válto-
zás jelentős, és egyértelmű trendet mutat a zártabb gyepek mohaközösségeinek az irányába, termé-
szetvédelmi szempontból semlegesnek tekinthető, hiszen természetes közösségek egymásba történő 
átalakulásának lehetünk tanúi. A változások egyértelműen a legelés intenzitásának csökkenésével 
magyarázhatók. E közösségben a legelés mértéke, ezáltal a fű és avarborítás meghatározza a moha-
közösség összetételét, amely viszont igen gyorsan és mindkét irányba tud változni a bolygatási rezsim 
módosulásakor. A vizsgált mintaterület nem feltétlenül jellemzi a teljes bugaci puszta viszonyait. 
 
IX.B — Állatfajok és állatközösségek monitorozása:  

 
Talajfelszíni ízeltlábúak és csigák monitorozása  
Helyszíne: Bugac, Orgovány, Soltszentimre, Fischerbócsa, Fülöpháza, Kunadacs, Kunbaracs. Forrása: 
KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szervezet/magánszemély: botanikai háttéradatok gyűjtése: 
Dr. Kovács Éva (KNPI), csapdák működtetése: Pál Szabó Ferenc (KNPI), minták válogatása: Dr. 
Ködöböcz Viktor (Rotkiv Bt.), a szétválogatott rovarcsoportok és csigák határozása: Dr. Markó Viktor 
(Budapesti Corvinus Egyetem). Főbb eredményei: Az NBmR 2012. évi tervének megfelelően, az előírt 
protokollok alapján a felmérések megtörténtek. Az Igazgatóság feladatai közé a csapdák működteté-
se (9 mintavételi helyszínen 10-10 talajcsapda, 6 mintavételi időpontban), a gyűjtött csapdaanyag 
ízeltlábú csoportokra és csigákra történő válogatása, valamint a botanikai háttéradatok gyűjtése tar-
tozik. A válogatás során 6 csoport lett elkülönítve, illetve az összes többi rovar egy „vegyes” megne-
vezésű fiolába került. A szétválogatott anyagot eljuttattuk a Budapesti Corvinus Egyetemre.  
 
 

4.2.2. Natura 2000 területek monitorozása 
 
Növényfajok/élőhelyek monitorozása 
 
Közösségi jelentőségű gyepes élőhelyek monitorozása  
Helyszíne: Bugac, Tiszaug, Fülöpszállás, Érsekhalma (2 lokalitás), Kunpeszér. Forrása: KNPI saját költ-
ségvetés. Kutatást végző szervezet/magánszemély: Dr. Kovács Éva (KNPI), Dr. Horváth András, Kun 
András (Sziklagyep Bt.). Főbb eredményei: Az előírt protokoll szerint, 6 helyszínen megtörténtek a 
felmérések: NBmR erdőmonitorozás helyszínein, 1-1 lokalitáson (fűz-nyár ligeterdő, nyáras-borókás, 
gyöngyvirágos tölgyes), 2 érsekhalmi lokalitáson (6260-1013, 6260-1014), 1 fülöpszállási lokalitáson 
(1530-1050), a feldolgozás központilag zajlik.  
 
Homoki nőszirom (Iris arenaria) monitorozása  
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Helyszíne: Jakabszállás, Tázlár, Pirtó, Bugac, Kecskemét-Matkópuszta, Kecskemét: Nagynyíri-erdő. 
Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szervezet/magánszemély: Dr. Kovács Éva, szakrefe-
rensek, természetvédelmi őrszolgálat (KNPI). Főbb eredményei: A Natura 2000 jelölő faj Duna–Tisza 
közi (KNPI működési területre eső) állományának teljes feltérképezése folyik. Nagy erőkkel, sok fel-
mérő bevonásával folytak felmérések a felsorolt külterületeken, amelyek eredménye számos új elő-
fordulási adat, illetve a már ismert állományok pontos nagyágának felmérése (ilyen kiterjedtségű és 
intenzitású felmérés korábban nem zajlott az Igazgatóság működési területén). A feltáró munka 
2013-ben folytatódik.  
A felmérés nélkülözhetetlen adatokat szolgáltatott a 2013-ban esedékes élőhelyvédelmi irányelv 17. 
cikke szerinti jelentés összeállításához, valamint a Kiskunsági Nemzeti Park bugaci területén 2012 
májusában pusztító erdőtűz utáni élőhely-helyreállítási tervek elkészítéséhez és az engedélyezési 
eljárások lefolytatásához. A homoki nőszirom felmérése a tűzeset előtt történt, így jól nyomon kö-
vethető a tűz fajra gyakorolt hatása. 
 
Homoki kikerics (Colchicum arenarium) monitorozása  
Helyszíne: Bugac, Tázlár, Kecskemét. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szerve-
zet/magánszemély: Dr. Kovács Éva, szakreferensek, természetvédelmi őrszolgálat (KNPI). Főbb 
eredményei: A Natura 2000 jelölő faj Duna–Tisza közi (KNPI működési területre eső) állományának 
teljes feltérképezése folyik. A homoki nősziromhoz hasonlóan nagy erőkkel, sok felmérő bevonásával 
folytak felmérések a felsorolt külterületeken, amelyek eredménye számos új előfordulási adat, illetve 
a már ismert állományok pontos nagyágának. A feltáró munka 2013-ben is folytatódik. A felmérés 
nélkülözhetetlen adatokat szolgáltatott a 2013-ban esedékes élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke sze-
rinti jelentés összeállításához, valamint a Kiskunsági Nemzeti Park bugaci területén 2012 májusában 
pusztító erdőtűz utáni élőhely-helyreállítási tervek elkészítéséhez és az engedélyezési eljárások le-
folytatásához. A homoki nőszirom felmérése a tűzeset előtt történt. 
 
Heverő iszapfű (Lindernia procumbens) monitorozása  
Helyszíne: Baks, Érsekcsanád. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szerve-
zet/magánszemély: Pataki Zsolt, Dr. Kovács Éva (KNPI). Főbb eredményei: A rendkívül száraz időjá-
rásnak köszönhetően egyik ismert élőhelyén sem került elő e növényfaj. 
 
Állatfajok/fajcsoportok monitorozása 
 
Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) monitorozása  
Helyszíne: Mártély, Kunpeszér D, Solt, Kecskemét Nagynyíri-erdő. Forrása: KNPI saját költségvetés. 
Kutatást végző szervezet/magánszemély: Dr. Kovács Éva, Czitor Beáta, Kőhalmi Fruzsina, Pál Szabó 
Ferenc, Filotás Zoltán, Barna Zsolt, Horváth Dénes (KNPI). Főbb eredményei: A nemzeti park terüle-
tén 13 db 1x1 km-es mintavételi kvadrát lett kijelölve, ebből négyben történt felmérés Merkl Ottó és 
munkatársai által kidolgozott protokoll alapján. Mind a négy kvadrátban előfordult a keresett faj (lár-
va vagy imágó formájában). Tapasztalataink szerint, ahol a számára alkalmas fák (2-3 éve elpusztult 
nyárfák) megtalálhatóak, ott jelen van, a Duna-Tisza közén általánosan elterjedtnek tekinthető (ott 
ahol az erdőgazdálkodás során megfelelő hagyás facsoportok maradnak, valamint a viharok által ki-
döntött fákat nem hordják el a helyszínről). A felmérés nélkülözhetetlen adatokat szolgáltatott a 
2013-ban esedékes élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke szerinti jelentés összeállításához.  
 
Magyar futrinka (Carabus hungaricus) monitorozása  
Helyszíne: Imrehegy, Jánoshalma, Tázlár, Izsák, Kalocsa, Balástya-Szatymaz, Ásotthalom. Forrása: 
KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szervezet/magánszemély: Agócs Péter, Somogyi István, Biró 
Csaba, Gyurita István, Pataki Zsolt, Krnács György (KNPI). Főbb eredményei: 9 helyszínen, 10 db élve 
fogó csapda működött (tetővel ellátott duplafalu pohárcsapda), szeptember közepe és október köze-
pe között, 2-3 naponkénti ellenőrzéssel. A faj jelenlétének kimutatása volt a cél. A vizsgált területek 
közül egyedül Imrehegyen sikerült kimutatni a fajt (itt jelentős állománya lehet a jelölés-visszafogás 
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adatok alapján). A felmérés nélkülözhetetlen adatokat szolgáltatott a 2013-ban esedékes 
élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke szerinti jelentés összeállításához.  
 
Nagy hőscincér (Cerambix cerdo) monitorozása  
Helyszíne: Solt, Baks, Kecskemét Nagynyíri-erdő, Bugac. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást 
végző szervezet/magánszemély: Dr. Kovács Éva, Kovács Sándor, Sápi Tamás, Pataki Zsolt, Stauth Edit, 
Kőhalmi Fruzsina, Filotás Zoltán, Ludnai Tünde (KNPI). Főbb eredményei: Négy helyszínen működött 
9-9 élve fogó (vörösboros) palackcsapdát, május végétől július végéig, 3 naponta ellenőrizve. Sajnos 
nagy hőscincért nem sikerült fogni, de más védett fajok – pl. a nagy szarvasbogár – jelenlétét ki tud-
tuk mutatni, melyek hasznosnak bizonyultak a 2013-ban esedékes élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke 
szerinti jelentés összeállításához.  
 
Magyar tarsza (Isophya costata) monitorozása  
Helyszíne: Peszéri-erdő ktt., Felső-Kiskunsági turjánvidék SCI, Ágasegyháza-orgoványi rétek SCI, Izsáki 
Kolon-tó SCI. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szervezet/magánszemély: Dr. 
Szövényi Gergely, PS AP Bt. Főbb eredményei: Akusztikus detektálás módszerét alkalmazva, késő 
délutántól az esti órákig történt az észlelés a hímek aktív éneklési időszakában. A vizsgált négy Natura 
2000 területen, ami kiterjedésében a KNPI területén jelenleg ismert magyar tarsza előfordulások kb 
99,7%-a, összesen 4616,9 hektárnyi élőhely, a 2012-es becslés alapján összesen legalább 154 714 
példány a faj állománya. Mindez a becslés módszeréből adódó hibákat is figyelembe véve azt jelenti, 
hogy aktuálisan feltehetően kb. 2-300 000 létszámú magyar tarsza populációval, a becslés pontossá-
gát jobban figyelembe véve 100 000-500 000-es állománnyal lehet számolni erre az évre. A Kelebia 
környéki további kb. 12 hektáros élőhely érdemben nem változtat e számon, vagyis a Duna–Tisza 
közén ismert előfordulás nagyjából ennyire tehető. Ez a szám a korábbi néhány évben végzett felmé-
rések alapján egy adott területen, illetve az időjárás jellegének megfelelően akár a teljes térségben is 
évről évre akár nagyságrendi változást is mutathat, ami rovarpopulációk esetében általánosan ismert 
jelenség. Ez pedig még nagyobb óvatosságra int e becsült adatok értékelésekor, hiszen azt is jelent-
heti, hogy akár egy következő évben végzett hasonló mintavételezés során is nagy eltérés lehetséges. 
Emellett, bár a korábbi években a KNPI igen sok szóba jöhető potenciális élőhelyét bejártuk, lehetsé-
ges, hogy éppen a jelentős ingadozások miatt akár bizonyos helyeken nem tudtuk detektálni a való-
jában ott élő populációt, vagy további, még nem bejárt területeken is előfordul a faj. Ez különösen a 
Kiskunság déli felére, és főleg kelebiai állományok ismeretében igaz, ahol eddig kevésbé intenzív je-
lenlét-hiány monitorozás folyt csupán. A kapott eredmények nélkülözhetetlenek a 2013-ban esedé-
kes élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke szerinti jelentés összeállításához. 
 
Tavi denevér (Myotis dasycneme) monitorozása  
Helyszíne: Lakitelek Tiszaug, Mindszent. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szerve-
zet/magánszemély: Utasi Gabriella, egyéni vállalkozó. Főbb eredményei: Három módszert alkalmaz-
tak a felmérés során. 1. A nappalozó helyek vizsgálata: az ismert tanyahelyeken (Lakitelek református 
templom, Lakitelek kastély, Mindszent római katolikus templom, Tiszaug denevérhotel) erős fényű 
lámpával megközelítik a denevéreket és megszámolják azokat (a számláláskor megbecsülik a kölykök 
és az idős nőstények arányát is). 2. A Tisza folyó (Csongrád és Mindszent között 34 folyókilométer) 
felett táplálkozó egyedek számlálása: szélcsendes, csapadékmentes éjszaka végzik a vizsgálatot, 
hangdetektorral. 3. A holtágak felett (Mártélyi- és Szikrai-holtág) vadászó denevérek állománysűrű-
ségének mérése hangdetektorral.  
Újabb tavi denevér (Myotis dasycneme) előfordulási helyeket fedeztünk fel, ám összességében a 
kölykező nőstények összes egyedszáma nem nőtt. Két mesterséges denevértoronyban jelentek meg 
fiatal tavi denevérek, amelyek a nyár második felében több hétre ütöttek tanyát a tornyok hasadéka-
iban. A Tisza folyó felett vadászó tavi denevérek száma valamivel kevesebb volt 2012-ben, mint 2011-
ben, de a különbség nem számottevő, mintegy 10%-os.  
 
Épületlakó denevérek monitorozása  
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Helyszíne: Ágasegyháza, Apostag, Balástya, Dunavecse, Fülöpháza, Hajós, Hetényegyháza, Izsák, Ka-
locsa, Kerekegyháza, Kiskőrös, Kunszállás, Lakitelek, Mindszent, Ordas, Orgovány, Tass, Uszód. Forrá-
sa: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szervezet/magánszemély: Utasi Gabriella, egyéni vállal-
kozó. Főbb eredményei: Feltétlen pozitív eredménynek könyvelhető el a hegyesorrú denevér (Myotis 
blythii) állományában az utóbbi néhány évben bekövetkezett lassú ütemű növekedés. A szürke hosz-
szúfülű-denevér (Plecotus austriacus), a korai denevér (Nyctalus noctula) és a kései denevér 
(Eptesicus serotinus) állománya mintegy 20-30%-os csökkenést mutatott. Ez utóbbi 3 – egyébként 
gyakorinak tekinthető – fajnál ez a mértékű ingadozás természetesnek tekinthető. 
 
Nagy tűzlepke (Lycaena dispar) monitorozása  
Helyszíne: Felső-Kiskunsági Turjánvidék, Ágasegyháza-Orgoványi-rétek, Tisza Alpár–bokrosi öblözete, 
Alsó Tisza hullámtér. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szervezet/magánszemély: Dr. 
Kovács Éva, Barna Zsolt (KNPI). Főbb eredményei: 2006-ban felmért 5 lokalitáson a faj ismételt fel-
mérése történt meg, néhány új előfordulás detektálására került sor. Jelölés-visszafogás, sáv menti 
számlálás nem volt kivitelezhető, a teljes élőhely bejárása során minden élőhelyén 1-1, egy esetben 3 
példányt találtunk. 
 
Pelefajok monitorozása  
Helyszíne: Kunpeszér: Baks: Süli-erdő, Érsekhalma (Érsekhalmi Hétvölgy). Forrása: KNPI saját költség-
vetés. Kutatást végző szervezet/magánszemély: Pataki Zsolt, Agócs Péter (KNPI). Főbb eredményei: 
Az NBmR 2012. évi tervének megfelelően, az előírt protokollok alapján a felmérések megtörténtek. 
Két helyszínen 50-50 peleodú kihelyezésével történt a felmérés, pelét azonban nem sikerült megfi-
gyelnünk. Több odúban találtunk magvakat, ürüléket, illetve néhány esetben fészket is. Ezek egy ré-
sze madár-, más részük valószínűleg egérfészek.  
 
Gőtefajok monitorozása  
Helyszíne: Kiskőrös: Kis-Csukások, Balástya: Ősze-szék. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást 
végző szervezet/magánszemély: Kurmai Péter, Pataki Zsolt (KNPI). Főbb eredményei: A kiskőrösi 
mintavételi helyszínen alacsonyabb volt a vízszint, mint amit a csapdák működtetése megkövetelne, 
Balástyán az NBmR standard mintavételi módszere alapján működtettük a palackcsapdákat, melyek 
egyáltalán nem fogtak gőtéket.  
 
Lápi póc (Umbra krameri), réti csík (Misgurnus fossilis), szivárványos ökle (Rhodeus sericeus) monito-
rozása  
Helyszíne: Izsáki Kolon-tó, Kiskőrös, Kunpeszér-Kunadacs, Vörös-mocsár és környéke, Balázsrét-
Kurjantó, Ágasegyháza-orgoványi rétek. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szerve-
zet/magánszemély: Vajda Zoltán, természetvédelmi őrszolgálat tagjai (KNPI). Főbb eredményei: A 
tavaszi mintavételek megtörténtek, az aszályos időjárásnak köszönhetően az őszi felmérések elma-
radtak (kiszáradtak a mintavételi helyek). Az adatok feldolgozás alatt vannak, 2013-ban folytatódik a 
feltáró munka.  
 

4.2.3. Nádi énekesmadarak monitorozása 
A Kolon-tavi Madárvártán 2012-ben 79 madárfaj 11 197 egyedét jelölték meg, és 3113 visszafogást 
regisztráltak 2012-ben. Ez az év rendkívül aszályos volt, de a költési időszakban még megfelelő volt a 
tó vízszintje a sikeres fészkeléshez. A leszáradásra legérzékenyebb két faj, a fülemülesitke és a nádi 
tücsökmadár, az elmúlt évek átlagához képest kiemelkedő költési sikert produkált. A fülemülesitkénél 
jól megfigyelhető volt, hogy a tó augusztusi leszáradása folytán a szokásos szeptember-októberi ved-
lés utáni fogási hullám teljesen elmaradt. Ez a jelenség – bár nem olyan markánsan – a többi 
nádiposzátánál (nádirigó, foltos és cserregő nádiposzáta) is hatással volt az őszi vonulásra. A késő őszi 
vonuló közül a kék cinege és a vörösbegy átlagos, a csilpcsalpfüzike és az ökörszem átlag alatti meny-
nyiségben került befogásra. A nádi sármány befogása az elmúlt években mind költésben, mind vonu-
lásban erősen megfogyatkozott.  
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A Madárvártán 2008 óta kiemelten foglalkoznak az Európában csökkenő állományú, Natura 2000-es 
jelölőfajunkkal, a lappantyúval. Kirepülés utáni időszakban standard módon fogják be, illetve jelölik 
és mérik a madarakat. Az idei év júniusában megszervezték az első lappantyúkutató tábort, melynek 
célja a Bikatorok környéki lappantyúállomány minél pontosabb felmérése.  
 

4.2.4. Élettelen környezeti tényezők monitorozása 
 
KMOP-projekthez kapcsolódó talajvízszint-monitoring a Kisapaji-rét területén 
Helyszíne: Kisapaji-rét térsége, Apaj. Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végző szerve-
zet/magánszemély: Dóka Richárd, Aleksza Róbert (KNPI). Főbb eredményei: A Kisapaji-rét térségé-
ben, nemzeti parki területen található 10 db talajvízszint-észlelő kút létesítése pályázati forrásból 
(KMOP-2009-3.2.1/A) valósult meg. A 2011. év első felétől folyik az észlelés automatikus számítógé-
pes adatrögzítés és -tárolás módszerével. A négyóránként rögzített adatokat a kiértékeléshez minden 
év elején, egy alkalommal vételezzük számítógéppel. Az éven belüli, illetve többéves változások 
elemzéséhez heti intervallumú, azonos időpontú adatokat használtunk fel. A változások iránya és 
nagyságrendje valamennyi kútban egyezik, a talajvízszint feltűnő süllyedése állapítható meg a vizsgált 
időszakban. A 2011 márciusában mért talajvíz-maximumtól a 2012. év azonos időszakában észlelt 
évközi maximum legalább 15 cm-rel marad el, de két olyan kút is akad, ahol a márciusi tetőzés több 
mint 1 méterrel alacsonyabban történt, mint a korábbi évben, köszönhetően a csapadékhiánynak. A 
talajvízszint a kutak többségében 2012. év szeptemberének második felében húzódott a legmélyeb-
ben, mely 9 kutat tekintve 17-31 cm-rel volt mélyebb helyzetű az előző év azonos időszakában mért-
hez viszonyítva. Az átlagos talajvízszintek (1,45-2,40 m a terepszint alatt) jóval mélyebb helyzetűek, 
mint azt a térszíni viszonyok és a növényzet indikációja alapján várni lehetne. A monitoring eredmé-
nyei az életközösségek változási okainak feltárását számszerűleg, idősorosan támasztják alá. Az 
eredmények által is jelzett környezeti kockázat (szárazodás, kilúgozódás veszélye) mérsékléséhez a 
megvalósult projekt is hozzájárul. 
 

4.3. TIR-be betöltött és betöltésre előkészített adatok modulonként 
Az NBMR keretében felmért élőhely térképek digitális előkészítése, feldolgozása megtörtént (Apaj, 
Bácsalmás, Bócsa, Érsekhalma, Forráskút, Fülöpháza, Kelemenszék, Kunbaracs, Kunpeszér, Tiszaug), 
azonban a betöltéshez szükséges modul még fejlesztésre vár. 
A digitálisan rendelkezésre álló fajadatok betöltésre való előkészítése, altémákba való csoportosítása, 
minősítése és validálása részben befejeződött (48601 rekord betöltése, és validálása megtörtént, 
melyekhez 51 altéma készült el). 
2011. és 2012. évben felvett adatok (kb. 38 000 rekord), illetve korábbi években felvett adatok (kb. 
96 000 rekord) validálásra elő vannak készítve. 
A TÉKA projekt egyedi tájérték adatai be lettek töltve (1262 rekord). 
 

4.4. Jelentési kötelezettség 
Kiemelt jelentőségű feladat volt az élőhelyvédelmi irányelv végrehajtásáról szóló 2013. évi 
országjelentés Igazgatóságunkra vonatkozó adatainak, jelentésrészeinek összeállítása. 2012. végéig 
kilenc növényfaj és tíz élőhely adatlapja készült el. 

 
5. Természetvédelmi kezelési tevékenység 
 

5.1.A) Természetvédelmi kezelési tervek  (meglévő, elmúlt évben készült) 
Az Igazgatóság 2012 elején felterjesztette a Körös-éri Tájvédelmi Körzet kezelési tervét, mely jogsza-
bályban is megjelent az év végén. 
 
Meglévő (kihirdetett, vagy területi egyeztetés után felterjesztésre került) kezelési tervek: 
 
A tervezési terület neve Terület 

(hektár) 
Vé-
dett/védelem-re 

Kihirdető jogszabály 
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tervezett 

Körös-éri Tájvédelmi Körzet 2223,1 Védett 146/2012. (XII. 27.) VM rendelet 

Pirtói homokbuckás TT 591,5  Védett 12/2012. (II. 21.) VM rendelete 

Csólyospálosi földtani feltárás TT  1,2  Védett  127/2011. (XII. 21.) VM rendelet  

Pusztaszeri TK bővítése 10,9  Védett 71/2011. (VII. 27.) VM rendelet  

Jászszentlászlói Kalmár-erdő TT 9,5 Védett 16/2005. (VII. 14.) KvVM rend. 

Kiskunhalasi Fejetéki-mocsár TT 25,4 Védett 14/1992. (VI. 30.) KTM rendelet
6
 

Gátéri Fehér-tó TT 702,6 Tervezett - 

Pusztaszeri Fülöp-szék 42,7 Védett 6/1990. (III. 31.) KVM rendelet
6
 

Szelidi-tó TT bővítése 180,5 Tervezett - 

 

5.1.B) Natura 2000 fenntartási tervek (meglévő, elmúlt évben készült) 
2012-ben nem készült új Natura 2000 fenntartási terv az Igazgatóságon. 
Megkezdődött a Natura fenntartási tervek előkészítése. Lebonyolítottuk a fenntartási tervek támoga-
tási pályázatán részt venni kívánókkal a szükséges egyeztetéseket, a nyertes tervezők számára előké-
szítettük a biotikai háttéranyagokat. 
 

• 21 élőhelyvédelmi irányelv alapján jelölt területegység 
• Pályázó szervezetek: WWF, MME, Doronicum Kft, Akusztika Kft. 
• Együttműködési megállapodások megkötése a pályázó szervezetekkel 

 
Közreműködtünk az országos Natura 2000 priorizált intézkedési terv összeállításában, a KNPI egyes 
szakértői anyagai mintaként szolgáltak a többi nemzeti park igazgatóság számára. 
 

5.2. Élőhelyfenntartás, kezelés (élőhelyek és területegységek szerinti bontásban) 
 

5.2.1. Az élőhelyeket érintő jelentősebb ökológiai állapotváltozások 
A 2012. év forrónak és aszályosnak bizonyult, és ellentétben a 2011. évvel, felhalmozódott víztartalé-
kok nélkül kezdődött meg a vegetációs szezon. A szárazság jelentősen megnövelte a tűzveszélyt, ami 
a gyakorta jelentkező kisebb tüzek mellett sajnos egy kiemelten jelentős haváriát is eredményezett, a 
bugaci ősborókás nagy részének leégését. A homoki szárazgyepeket sokfelé már jelentősen károsítot-
ta a második éve tartó szárazság, csökkent a domináns pázsitfűfajok borítása, nőtt az efemer növé-
nyek részaránya a vegetációban. Az ilyen években felerősödik az erdőssztyepp-erdők monitorozással 
kimutatott felnyílási, gyepesedési folyamata.  
Az időszakos víztestek a KNPI működési területének döntő részén viszonylag hamar, és tartósan ki-
száradtak. A vizes élőhelyek talajának kiszáradása növelte a nem védett területeken a beszántások 
kockázatát, és helyenként (például Balástya, Katymár) magasabb természeti értékű ősgyepek is áldo-
zatául estek az átgondolatlan földtulajdonosi döntéseknek (például a bácskai régióban). A felfedezett 
esetekben intézkedés történt az eredeti állapot helyreállítására. Az erősen lecsökkent vízszintű tiszai 
holtágak partjai mentén széles iszapsávok alakultak ki, ami fajgazdag iszapnövényzet gradációs jelle-
gű megjelenéséhez vezetett 
 

5.2.2. Élőhely-fenntartási, kezelési tevékenységek ismertetése 
Az Igazgatóság működési területén található élőhelyeket az alábbi módon kezeljük, illetve tartjuk 
fenn:  
Szikes gyepek: Ennek az élőhelynek a tipikus kezelése a legeltetéssel történő hasznosítás. A helyi 
adottságokhoz alkalmazkodva többnyire szarvasmarhával legeltetjük, mert ez az állatfaj alkalmasabb 
a vizes-száraz mozaikos szikes élőhelyek kezelésére. Ahol ez nem megoldható, ott a birkával történő 
kezelést is preferáljuk, különösen, ha széki lile vagy ugartyúk költőhelye az adott terület. A szikes 
puszták mélyebb fekvésű részein, ahol nagyobb a fűtermés a kaszálás is elfogadott kezelési mód.  

                                                           
6 Kezelési terv nélkül kihirdetett védettségű terület 
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Szikes tavak és mocsarak: Tekintettel a területek folyamatos vízborítására itt a természetvédelmi 
kezelést csak olyan állatfajokkal és fajtákkal tudjuk megoldani, amelyek szeretik a vizes területeket. 
Ilyenek a szürke marha és a bivaly. Mindkét állatfajjal jó tapasztalataink vannak az elnádasodott mo-
csarak és tavak felnyitásában (Pusztaszeri TK). Ahol ez a kezelési mód nem megoldható, ott a nádasok 
téli aratásával próbáljuk csökkenteni a területek szervesanyag-terhelését.  
Homoki gyepek: A homoki gyepek jelentős részét legeltetéssel hasznosítják. Az utóbbi tíz évben a 
tájidegen lágyszárú növények terjedése miatt legeltetni csak a zárt homokpusztákat lehet. A preferált 
állatfaj itt is a szarvasmarha, de néhány helyen a birkával történő legeltetés is megengedett. A nyílt 
homoki gyepek „kezeletlenül hagyása” egyértelműen bebizonyította, hogy jelentősen csökken a táj-
idegen növényfajok, különösen a selyemkóró és a betyárkóró terjedése.  
Láprétek és mocsárrétek: Ezen élőhelyek természetvédelmi kezelésénél is preferált hasznosítási mód 
a marhával történő extenzív legeltetés. Itt is jó tapasztalataink vannak a nagy területek (minimum 50 
ha) villanypásztorral történő körbekerítésével és rotációs legeltetésével. Ahol ez a kezelési mód lege-
lő állatok hiányában nem megoldható, ott kései, mozaikos kaszálás (június 15., július 1. és július 15. 
legkorábbi kezdő időpontok) a támogatott területkezelés.  
Lápok és mocsarak: Ezen élőhelyek csak időszakos kezelést igényelnek, többnyire az esetlegesen 
megjelenő fás szárú vegetáció visszaszorítására és a nyílt felszínek fenntartására. A szikes mocsarak-
hoz hasonlóan itt is szürke marhát és bivalyt alkalmazunk természetvédelmi kezelésre.  
Erdők: Az erdők kezelésénél egyértelmű keretet adnak a vonatkozó jogszabályok. Itt is természetesen 
törekszünk arra, hogy minél jobban modellezni tudjuk a természetes erdők dinamikáját, illetve új 
telepítéseknél és felújításoknál is a vegyes fajösszetételű, hazai fajokból álló erdők kialakítását szor-
galmazzuk.  
 
Az alábbi néhány esetben speciális, kis léptékű kezeléseket is alkalmazunk bizonyos élőhelyek fenn-
tartására:  
- KNP bugaci szegélyturján vízpótlása: Minden évben egy kisebb turjános nedves állapotban tartása 
érdekében felszín alatti vízből pótoljuk a hiányzó vízkészletet (5 hektár).  

Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet: A tömörkényi halastavakonon az ökológiai célú, már nem termelő 
halastavak rendszeres vízpótlása tiszai vízbázisból (80 hektár) történik.  

Érsekhalmi Hét-völgy TT, Hajósi Kaszálók TT és Császártöltési Vörös-mocsár TT: Közmunkások bevo-
násával tovább folytattuk a cserjék irtását a löszgyepekről kb. 2.5 hektár kiterjedésben.  

Nyárlőrinci-erdő (HUKN20034) Natura 2000 területén a jelölő euro-szibériai erdősztyepp-tölgyes 
jelölő élőhely gyep-erdő mozaikját próbáljuk megőrizni az agresszíven terjedő őshonos cserjefajok 
(galagonya, fagyal) visszaszorításával.  

 
5.3. Élőhely-rehabilitáció (helyszín, az élőhely típusa, forrása, kezdete, várható befejezése) 
2012 során önálló, nagy léptékű élőhely-rehabilitációs projektet nem indítottunk el, hanem folytattuk 
a korábbi uniós pályázatokból adódó (KIOP) feladataink végrehajtását (gyalogakác szárzúzózása), 
illetve az élőhely-rehabilitációs célú uniós (KEOP) pályázatainkat készítettük elő, illetve hajtottuk vég-
re (lásd 6. Projektek című fejezet). 

 
5.4. Fajmegőrzési tevékenységek (fajok és élőhelyek szerinti bontásban, feltüntetve a hely-
színt) 
 
5.4.1. A fajokat érintő jelentősebb ökológiai állapotváltozások 
A célzott fajvédelmi intézkedésekkel, kezelésekkel érintett fajok közül a kúszó zeller mutatott jelentő-
sebb ökológiai állapotváltozást, igaz, több éves folyamat részeként, nem kifejezetten a 2012. év 
egyedi hatásainak következtében. A pionír jellegű faj állománya sajnos jelentősen csökkent az ismert 
élőhelyek többségén, köszönhetően a záródó mocsári növényzetnek, a nyílt talajfelszínek visszaszo-
rulásának (a konkurenciát jelentő, erőteljesebb versenyképességű mocsári növényfajok visszaszorítá-
sát célzó kezeléseket 2010-ben nem lehetett végrehajtani a rendkívüli vízborítás miatt). A 2011-ben 
végzett kezelések még nem tudták megfordítani a kedvezőtlen állományváltozási tendenciát, ezért 
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2012-ben még nagyobb erőfeszítést tett az Igazgatóság a kedvező élőhelyi állapotok kialakítása érde-
kében – igaz, egy átlagosnál szárazabb év kedvezőtlen klimatikus hatása e kezelések pozitív hatását is 
elfedte. Az év során végzett felméréseknek köszönhetően további jelentős egyedszámú állományok 
kerültek elő az ismert szubpopulációk körül. Így a faj hosszú távú fennmaradása a számára kedvezőt-
len klimatikus változások ellenére biztosítottnak tűnik a térségben.   
 
Túzok: A 2012-es évet alapvetően a csapadékhiány jellemezte, aminek következtében a hidrológiai 
szempontból optimális költőhelyek kiterjedése limitált volt a Kiskunságban, így a mélyebb fekvésű 
területeken csoportos fészkeléseket tudtunk dokumentálni. Ez egyben a gyepes élőhelyeken fészkelő 
tyúkok magas arányát is eredményezte, amely a késői kaszálások miatt (KNPI kezelésében lévő terü-
leteken, védett természeti területeken, illetve MTÉT túzokvédelmi területein) kedvező hatású a faj 
költési sikerére, ugyanakkor a túzokvédelmi kezelésben nem részesülő területeken a veszteségek 
halmozottan jelentkeztek 2012-ben, mint például Bugyi (6+2+2 fészek), vagy Kiskunlacháza (2 fészek) 
térségében. 
A csapadékhiány következtében a kora őszi vetésű kultúrákat (pl. repce) viszonylag kis arányban ve-
tették a térségben, ám azok minősége messze felülmúlta a 2011-es állapotokat, így kis mennyiségű, 
de jó minőségű repce állt a túzokok rendelkezésére. Ennek következtében a hidegebb napokon jelen-
tős mértékű aggregáció volt tapasztalható a repcetáblákon (a legtöbb mintegy 250 egyed egyetlen 
táblán!), ám a változékony, de összességében enyhe téli időjárás miatt ez általában nem volt jellem-
ző. 
 
Kék vércse és szalakóta: A költő párok tekintetében mindkét faj számára átlagos évnek bizonyult a 
2011-es, összességében meleg és aszályos év. 
 

5.4.2. Fajmegőrzési tevékenységek ismertetése 
Igazgatóságunk a fajmegőrzési tevékenységek jelentős részét az élőhelyek megfelelő természetvé-
delmi kezelésén keresztül valósítja meg. Néhány esetben szükséges csak speciális beavatkozásokat 
végrehajtani olyan kiemelten fontos faj esetében, amelyek védelme speciális beavatkozásokat igé-
nyel. Működési területünkön kiemelt jelentőségű fajok megőrzésére vonatkozó tevékenységünket az 
alábbi ismertetés foglalja össze: 
 
Túzok: A faj védelmét 2012-ben is a monitoringtevékenységre alapozott terepi megfigyelések és ada-
tok alapján végeztük, illetve a fajvédelmi tevékenységének dokumentálása a 2005-óta rendszeresen 
bővített térinformatikai adatbázisban történt, amely jelenleg 4238 túzokészlelési, 344 költési, 166 
fészkelési, 55 elhullási adatot, valamint 197 túzok jelenlétére utaló egyéb jelet (pl. lábnyom, kivedlett 
toll stb.) tartalmaz. 
 
Kiemelt tevékenységek: 
- A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNPI) saját hasznosítású területeinek túzokvédelmi kezelése 
(pl. Kunszentmiklós, Izsák, Soltszentimre, Harta, Dunapataj)  

- A KNPI haszonbérleti szerződéseiben szereplő túzokvédelmi előírások megvalósítása és folyamatos 
ellenőrzése  

- Az agrár-környezetgazdálkodási program releváns előírásainak ellenőrzése az MTÉT túzokvédelmi 
célprogramjaiban szereplő földterületeken  

- Natura 2000 gyepterületeken a túzokvédelmi vonatkozású előírások ellenőrzése, illetve a gyepek 
kezelésének ellenőrzése  

- Egyedi túzokvédelmi intézkedések megvalósítása, kiemelten a nem védett területeken (adatgyűjtés, 
gazdálkodókkal való együttműködés, egyedi védelem) történő tevékenységeket  
- 23 túzokfészek vált ismertté 2012-ben, műholdas jeladóval jelölt túzok „Luca” 6. éve működik, 
2012-ben sikertelen költése Kunpeszéren (megtalált üres fészekcsésze) 
- 8 elpusztult egyedet találtunk, amelynek 50%-a légvezetékkel történő ütközésre (1 vasúti vezeték és 
3 középfeszültségű vezeték) vezethető vissza, 3 esetben nem ismert az elhullás oka. 1 esetben fertő-
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zés következtében részlegesen lebénult tyúk került kézre, amely a Fővárosi Állat- és Növénykertbe 
került ápolásra, de néhány nap múlva elpusztult. 
 
2012-ben megkezdődött a CMS (bonni egyezmény) közép-európai túzokvédelmi megállapodása so-
ron következő konferenciájának szervezése „Great Bustard Scientific Symposium & Third Meeting of 
the Signatories (MoS3) of the Memorandum of Understanding on the Conservation and Management 
of the Middle-European Population of the Great Bustard (Otis tarda) 8-12 April 2013 Szarvas, Hunga-
ry” címmel. A konferencia előkészítésében és lebonyolításában a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgató-
ságnak, mint a túzokvédelmet országosan koordináló szervezetnek kiemelt szerepe és feladata van 
2012-ben és 2013-ban. 
 
Kerecsensólyom: a védelmi tevékenység az országos fajvédelmi koordinátorokkal való kapcsolattar-
tásra és fajvédelmi tervre alapult, kiegészülve a jelenleg futó LIFE+ pályázat keretében vállalt tevé-
kenységekkel (lásd 6. Projektek c. fejezet). 
  
Szalakóta: a védelmi tevékenység az országos fajvédelmi koordinátorokkal való kapcsolattartásra és 
fajvédelmi tervre alapult. Megtörtént a működési területünkön található mesterséges odúk ellenőr-
zése. 
 
Fehér gólya: 2012 elején 34 db fészekmagasító került kihelyezésre. 
 
Kék vércse: A kék vércse LIFE program keretében a korábbi évek során kihelyezett 400 db költőláda 
ellenőrzését, tisztítását végeztük el, valamint a program keretében az előző évben eltelepített 4 erdő-
folt ápolási munkáit is folytattuk. Az őszi időszakban két standard helyen folyt az éjszakázó madarak 
felmérése (Baksi-puszta, Soltszentimrei-puszta), ám új területként legnagyobb tömegben (250+140 
pld) a Kunszentrmiklós környéki területeken éjszakáztak madarak; a legnagyobb kiskunsági egyed-
szám 4710 példány volt. 
 
Rákosi vipera: Az elmúlt év során tovább finomítottuk az ismert élőhelyek (Peszéradacsi-rétek, Bu-
gac-puszta) természetvédelmi kezelését (kaszálás helyett extenzív legeltetés), ennek hatása az állo-
mány növekedésében is érezhető. Élőhelyein szarvasmarhával történő legeltetéses gyepkezelést 
alkalmazunk, ez biztosítja azt a heterogén, zsombékos, mozaikos gyepszerkezetet, és táplálékbázis-
ként a fajgazdag rovarközösséget, amelyet az állat igényel. A kaszálás homogenizálja a gyep szerkeze-
tét, megszünteti a megfelelő búvóhelyeket, elvégzése után hetekre erősen lecsökkenti a táplálékkíná-
latot, ezért a vipera-élőhelyeken kerülendő, beleértve a kiterjedt tisztítókaszálást is. A Rákosivipera-
védelmi Központban 2012-ben rekord számú – 329 példány – vipera született. A korábbi szaporulat-
ból 87 példány került kibocsátásra a Központ közelében található élőhelyekre. A 2012-es év más fon-
tos állomás volt a védelmi program életében, ugyanis a kibocsátott kígyók közül hatot jeladóval sze-
reltek fel, melyet a Bécsi Vadbiológiai Intézet, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert segítségével 
fejlesztettek ki. 
 
Tartós szegfű: A 2006. szeptember 1-én indult LIFE program keretében tovább folytatódtak az 
élőhelyjavító beavatkozások (lásd 6. Projektek fejezet).  
 
Kúszó zeller: 2012-ben is tovább folytatódott a kúszó zeller négy élőhelyén a növényzet évente két-
szeri kézi kaszálása, nyílt iszapfelszínek kialakítása. 
 
Jelentősebb észlelések a működési területünkön élő védett és fokozottan védett fajokkal kapcsolat-
ban: 
- Folytatódott a biotikai adatok gyűjtése, köztük olyan fokozottan védett, vagy ritka fajokról, mint az 
úti imola (Centaurea calcitrapa), amelynek egyetlen recens, kb. 70 töves Duna-Tisza közi állománya 
került elő 2012-ben. 
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- 2012. év során az egy fiókás fészek megtalálásával sikerült bebizonyítani a kígyászölyv fészkelését a 
Felső-Kiskunságban (1 fióka gyűrűzése), illetve további potenciális revírek behatárolása is megtör-
tént. 
- Rétisas-színes gyűrűzés (2 fióka, illetve egy kézre került és szabadon engedett juv. egyed) 
- 10 pár székicsér sikeres költése 2 telepen. 
 

5.5. Saját állatállomány 
Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő állatállomány BIO minősítésű. Az Igazgatóság az utóbbi évek-
ben az őshonos magyar szürke marha és a bivaly állományfejlesztésébe kezdett. Az aszályos év kö-
vetkeztében – a téli takarmány mennyiségének becslése és az esetleges takarmányvásárlás mérlege-
lése után – a magyar szürke marhák egy része értékesítésre került. 
 

Faj Fajta Egyedszám  

    2010.12.31. 2011.12.31. 2012.12.31. 

szarvasmarha magyar szürke 1 416 1 436 1.330 

bivaly   339 330 548 

ló shagya-arab 1 0 0 

  arab telivér 1 1 1 

  angol telivér 1 1 1 

  Furioso-North Star 2 3 3 

 
A fejlesztést a rendelkezésre álló legelőterület és a téli szálas takarmány előállítására alkalmas terület 
nagysága határozza meg. A 2012-es gazdasági évben az aszály miatt a betakarított szálas takarmány 
mennyisége jelentősen csökkent, a hozamkiesés megközelíti a 30-40%-ot. 
A 2012-es gazdasági évben állattartó telepeinken csak kisebb állagmegóvó felújításokat eszközöltünk, 
nagyobb beruházások a jogszabályi háttér miatt nem voltak megvalósíthatóak. 
A tiszaalpári gulyásszállás felújítási tervét 2013. év elején valósítja meg az Igazgatóság. 
Bugacon a szarvasmarhák tenyésztése négy vérvonallal történik.  
Izsákon a vásárolt, valamint az Igazgatóság egyes állattartó telepéről átszállított állatállomány foga-
dásához szükséges állandó jelleggel működő karantén továbbra is működik. Ezen a telepen történik a 
tenyészbikák teleltetése is. 
A kígyós-háti állattartó telepen ebben az évben is a magyar szürke marha és  a bivaly gulyái egyaránt 
megtalálhatóak voltak, viszont a 2013. évtől a magyar szürke szarvasmarha állományt a többi állat-
tartó telepre telepítjük. Megvalósításra vár a telephelyen a mezőgazdasági munkagépek közlekedését 
biztosító betonút kiépítése. 
Az állattartó telephez tartozó legelőkön biztonságos állattartás kialakítása érdekében villanypásztor-
rendszereket építettünk ki, illetve mobil karámrendszereket szereztünk be.  
Az apaji bikatelep kezelését és fenntartását továbbra is Szomor Dezső vállalkozó látja el. Az STV jelölt 
bikák kihelyezésére az apaji bikatelep mellett továbbra is a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
által működtetett bikatelepet 2012. évben is igénybe vettük.  
 
Az őshonos állatállomány 2012 december 31-i állapot szerinti telepeken történő elhelyezése: 
 

Tartási hely Tenyész- Tenyész- Növendék Növendék Tinó Szopós Bivaly 
(majorság) tehén bika üsző bika  borjú  

Bugac 293 0 143 0 0 0 0 

Izsák 251 30 70 0 0 4 3 

Pusztaszer 0 0 0 0 153 0 168 

Kígyós-hát 0 0 185 0 0 0 377 

Tiszaalpár  161 0 14 0 0 0 0 

Apaj-bikatelep 0 0 0 14 0 0 0 

Sarród-bikatelep 0 0 0 8 0 0 0 

Kihelyezve (Csatárpuszta) 0 0 0 0 0 0 0 

Ópusztaszeri Emlékpark (ÓNTE) 0 0 0 0 4 0 0 



A KNPI 2012. évi jelentése     33 

Összesen: 705 30 412 22 157 4 548 

 
Az őshonos állattartó telepekhez tartozó kezelt (legeltetett) védett területek kiterjedése és a hozzá-
tartozó állatállomány nagysága 2012.08.31-én: 
 

Tartási hely (majorság) Hasznosított terület  Állatállomány (egyed) 

 (ha) szarvasmarha+bivaly 

Bugac 1137 436 

Izsák 520 358 

Pusztaszer 1296 321 

Kígyós-hát 841 562 

Tiszaalpár  306 175 

Más tenyészet n.a. 26 

Összesen 4100 1878 

 
A magyar szürke marha és bivaly állományának a fejlesztése folyamatos, azonban nélkülözhetetlen a 
selejtezés, a tenyésztésre alkalmatlan állatok értékesítése. Ez évben a magyar szürke állományból 
vágóra eladott 520 egyed, elhullott 39 egyed, valamint 2 egyed bivaly került értékesítésre. A selejte-
zés a túlkoros, illetve tenyésztés szempontjából hibásnak minősített állatokra irányult. 
A tenyésztési vérvonal frissítésére 6 egyed magyar szürke tenyészbikát és 1 egyed bivaly tenyészbikát 
vásároltunk többletbevételünk terhére. 
 

5.6. Erdőterületek, erdőgazdálkodás 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2012-ben az alábbi tevékenységekkel szolgálta a működési 
területén található erdők védett természeti értékeinek a megóvását és hosszú távú fennmaradását. 
  

A Kecskeméti Erdőtervezési Körzet erdőtervrendeletéhez az Igazgatóság megküldte a természetvé-
delmi kezelői szakmai javaslatait, valamint a Pusztavacsi, a Bajai és a Harkakötönyi Erdőtervezési 
Körzetek erdő- és természetvédelmi tervezéséhez szükséges erdőrészlet szintű tárgyalásokon részt 
vettünk. Az erdőrészlet szintű tárgyalásokon gondoskodtunk a természetvédelmi céloknak megfelelő 
erdőkezelési műveletek erdőtervekbe történő beépíttetéséről. 

 
5.6.1. Nem saját vagyonkezelésben lévő védett és Natura 2000 erdőterületek 
Nem saját vagyonkezelésben, természetvédelmi kezelőként 18 360 ha Natura 2000 terület és 2 650 
ha országos jelentőségű védett természeti terület tartozik igazgatóságunkhoz. E területek erdőgaz-
dálkodását érintően összesen 51 alkalommal vettünk részt közös terepi egyeztetésen vagy szakmai 
konzultáción. 196 esetben adtunk ki írásban természetvédelmi kezelői nyilatkozatot az erdészeti és a 
természetvédelmi hatóságnak. 
 
5.6.2. Saját vagyonkezelésben lévő erdőterületek kezelése  
Igazgatóságunk összesen 10.095 ha erdőt kezel bejegyzett erdőgazdálkodóként. Az igazgatóság erde-
iben 2012 során 2 esetben történt tűzeset. Az első tűz Bugacon, a második pedig Bócsán pusztított. A 
legnagyobb tűz a Bugaci Ősborókásban történt, ahol a 6 napig tartó tűzben mintegy 900 ha terület 
égett le. A tűzben károsodott erdők kétharmada borókás-nyáras állományok voltak, a további egy-
harmad rész pedig egyenlő arányban fenyő és akác ültetvényekből állt. A tűz oltását követően fel-
mértük a károkat, majd az erdő és gyepvegetáció megújulását monitoroztuk. A gyep és a hazai nyár 
erdők megújulása rendkívül intenzív, ezért egyelőre határozott beavatkozás nélkül is a Natura 2000 
élőhelyeken gyakorlatilag mindenütt megindult a természetes regenerálódás folyamata. A közönsé-
ges boróka újulatra egyelőre még várni kell, de ez a tapasztalatok szerint lassú folyamat lesz, ami 
néhány év múltával lesz csak mérhető.  

Erdőfelújítás, erdőtelepítés: 2012-ben 10 ha nagyságú erdőterületen kezdtünk el tarvágásos erdő-
szerkezet-átalakítást. A folyamatos erdősítések ápolását összesen 130 hektáron végeztük el. A gépi 
ápolásokat teljes egészében, a kapálást, nyesést, vadkárelhárító védelmet, csemetepótlást pedig 
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95%-ban saját munkaerővel oldjuk meg. Az erdőfelújításaink célállománytípusai hazai nyáras, egyéb 
lomb elegyes–hazai nyáras és egyéb lomb elegyes–kocsányos tölgyes erdők. KEOP program kereté-
ben 156 hektáron történt meg az invazív fa- és cserjefajok (elsősorban akác, bálványfa és kinincs) 
irtása, mely program 2012-ben sikeresen le is zárult. 

Mag- csemetetermelés: A bugaci erdőtűz során megsemmisült borókaállományok pótlása érdeké-
ben mesterségesen szaporítjuk majd a borókát. Az igazgatóságunk vagyonkezelésében lévő szomszé-
dos Bócsai Ősborókásban eddig összesen 8 mázsa borókabogyót gyűjtöttünk. A borókamagot részben 
elvetjük majd a leégett erdők helyén, részben több tízezer boróka csemetét neveltetünk belőle avval 
a céllal, hogy azt 2015 őszén kiültessük azokra a helyekre, ahol természetes úton nem tudott meg-
újulni a boróka. 

 
5.7. Vadászterületek, vadgazdálkodás 
Az igazgatóság többségi tulajdonosként az alábbi négy vadászterületen van jelen a földtulajdonosi 
közösségekben. 
 

Vadászterület elhelyezkedése (kódszáma) 

Vadgazdál-
kodásra 
alkalmas 

terület (ha) 

KNPI tulaj-
donosi rész-

arány (%) 

Vadászatra jogo-
sult 

Kunszentmiklós KT (03-600510-1-3-1) 8032 61,13 Kunszentmiklósi FVK 

Akasztó-Harta-Dunapataj-Szakmár KT (03-602210-1-4-1) 7817 52,87 Szelíd Vt 

Izsák KT (03-602610-1-4-1) 3631 72,86 Mondok Kft 

Bócsa-Páhi-Orgovány-Kaskantyú KT (03-603110-4-4-0) 5840 72,17 KNPI 

 
Kunszentmiklós KT: A Kunszentmiklósi Földtulajdonosok Vadászati Közösségnek 2011. október 12-én 
jegyezték be a vadászati jogosultságát. A Közösség képviselője a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, 
ezáltal jelentős hatást tud gyakorolni az igazgatóság a területen folyó vadgazdálkodásra. A terület 
jelentős túzokvédelmi terület, az ország egyik legnagyobb dürgőhelyével, egyben jelentős költő- és 
telelőhely is. Ezért a vadgazdálkodást a túzok igényeinek megfelelően kell folytatni: az őzállomány 
vadászati hasznosítása a túzok szaporodási időszakán kívüli időszakban történhet csak. A Kunszent-
miklósi FVK területén 2012. január 1. – december 31. között esett vadlétszámot az alábbi táblázat 
tartalmazza: 
 
Őz  bak  30 

 
suta 25 

 
gida 15 

Vaddisznó kan 0 

 
koca 0 

 
süldő 1 

 
malac 0 

Róka 
 

48 
Borz 

 
5 

Kóbor kutya 
 

6 
Kóbor macska 

 
4 

 
Akasztó-Harta-Dunapataj-Szakmár KT: A Szelíd Vadásztársaság bérleti úton hasznosítja a vadászte-
rületet, melynek jelentős része a Mikla-puszta nemzeti parki területegységen, egyben túzokvédelmi 
területen helyezkedik el. Igazgatóságunk nagy hangsúlyt fektet a túzok igényeinek megfelelő vadá-
szati hasznosításra és a fokozott ragadozógyérítésre. 
Izsák KT: A Mondok Kft. bérleti úton hasznosítja a vadászterületet, mely a Kolon-tó nemzeti parki 
területegységen, egyben túzokvédelmi területen található. A Kolon-tó nádasaiban a vaddisznóállo-
mány szabályozása, a körülötte található gyepeken a túzok igényeinek megfelelő vadászati hasznosí-
tás és ragadozókontroll a kiemelt feladat. 
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Bócsa-Páhi-Orgovány-Kaskantyú KT: Az Igazgatóság bérleti úton hasznosítja bócsai vadászterületét, 
mely a Bócsa-Bugac nemzeti parki területegység Bócsa, Kaskantyú, Páhi és Orgovány külterületre eső 
részén található. Elsődleges természetvédelmi cél a borókás nyárasok és a nyílt homoki gyepek meg-
óvása, ezért ennek érdekében a nagyvad fajok, kiemelten a vaddisznó károkozásának megelőzésére, 
állományának apasztására fektetünk nagy hangsúlyt. A terület különleges rendeltetését megállapító 
72233/2002 FVM határozat tartalmának megfelelően egy fő felsőfokú végzettségű fővadász és két fő 
hivatásos vadász látja el a terület kezelését. Mellettük az igazgatóság megbízott kollégái segítik az 
állománykezelési feladatok végrehajtását. Vadgazdálkodási tevékenységünk jellemzően extenzív, 
célja a nagyvadállomány alacsony szinten tartása, és a folyamatos ragadozókontroll. Apróvadvadá-
szatot nem folytatunk.  
Január- február folyamán a szokatlanul hideg időjárás és a hosszan megmaradó, vastag hótakaró 
miatt a 72233/2002 FVM határozat tartalmának megfelelően folyamatosan etettünk. 
A különösen meleg, aszályos időjárásra tekintettel a nyár folyamán a 72233/2002 FVM határozat 
tartalmának megfelelően folyamatosan itattunk a vadászterületen. 
A 2012. évi időjárásbeli szélsőségek különösen az őz állományt viselték meg, amit a 2013. évi haszno-
sítás során figyelembe kell venni. 
A területen sok aranysakál él, amit a hasznosítás tervezése során (különösen az őz esetében) figye-
lembe kell venni. A vadászati, vadgazdálkodási berendezések állapotát az év folyamán felmértük és 
szükség szerint javítottuk. A VM központi utasításnak megfelelően módosítottuk a KNPI vadászati 
tevékenységét szabályozó igazgatói utasítást. A 2012. jan. 1. és dec. 31. között esett vadlétszámot az 
alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Őz: Bak: 16 
 Suta: 17 
 Gida: 20 
Vaddisznó: Kan: 3 
 Koca: 2 
 Süldő: 20 
 Malac: 5 
Szarvas: Fiatal bika: 1 
 Tehén: 1 
 Borjú: 1 
Róka:  19 
Borz:  7 

 
A 2012 évben elejtett őzbakok (16 példány) trófea tömegének átlaga 137,5 g (2008–2012 között elej-
tett őzbakok (81 példány) trófea tömegének átlaga 166 g volt). 

 
5.8. Halászati vízterek  
 
5.8.1. Védett vízterek 
 
KNPI által vagyonkezelt védett természeti területek víztereinek kiterjedése ha-ban 

 
 csatorna Dong-éri 

csat. 
Holt-Tisza Holt-Tisza 

ág 
Kondor-tó mocsár 

Császártötlési Vörös mocsár TT 2,1064         39,7051 

Csongrádi Kónyaszék TT             

Kiskőrösi Turjános TT 0,756           

Kiskunhalas–Fejetéki Mocsár TT             

Kiskunsági Nemzeti Park 64,7497   71,2679 16,0357 51,3278 1456,083 

Mártélyi TK             

Péteri-tavi Madárrezervátum TT 0,8041         3,5255 
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Pusztaszeri Fülöpszék TT             

Pusztaszeri TK 49,8829 39,3702 11,5642     97,8215 

Szelidi-tó TT 1,1069           

Összesen 119,406 39,3702 82,8321 16,0357 51,3278 1597,135 

 
Nem a KNPI által vagyonkezelt védett természeti területek víztereinek kiterjedése ha-ban 
     

 csatorna halastó Holt-Tisza Kiskunsági- 
főcs. 

mocsár Nagy-ér 

Császártöltési Vörös mocsár TT 7,1187           

Csongrádi Kónyaszék TT 1,7694           

Kiskőrösi Turjános TT 11,7506           

Kiskunhalas-Fejetéki Mocsár TT             

Kiskunsági Nemzeti Park 344,4098   87,1379 17,7539 329,4714 6,303 

Mártélyi TK 19,6086           

Péteri-tavi madárrezervátum TT 22,4722           

Pirtói homokbuckás TT         21,8875   

Pusztaszeri Fülöpszék TT 0,7195           

Pusztaszeri Hétvezér Emlékmű TT 1,2409           

Pusztaszeri TK 437,4438 3,6772 108,0594   23,4554   

Szelidi-tó TT 10,716           

 
A nemzetipark-igazgatóság az 5.8.2. fejezetben említetteken túlmenően a fenti víztereken önálló 
halászati joggal nem rendelkezik. 
 

5.8.2. Védett halastavak 
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében négy halastórendszer van, ebből három 
saját hasznosításában. A szegedi Fehér-tónak az Igazgatóság vagyonkezelésében álló, 400 ha kiterje-
désű tóegységek 2014-ig haszonbérbe vannak adva a Szegedfish Kft-nek. 
 

Terület 
halastavak KNPI által va-

gyonkezelt része 
Nem a KNPI által  

vagyonkezelt 
Összesen 

(ha) 

KNP (Apaji-halastó) 0,1018 157,4928 157,5946 

Pusztaszeri TK (Csaj-tó és Fehér-tó) 583,2151 1990,4783 2573,6934 

Péteri-tavi Madárrezervátum TT 170,1243 – 170,1243 

Összesen 753,4412 2147,9711 2901,4123 

 
Saját hasznosítású halastavak: 
  
1. Apaji régi halastó (Apaj): A három tóegységből álló halastó amióta az Igazgatóság vagyonkezelé-
sében van nem funkcionált halastóként, mert a tó kialakítása során átszakították a vízzáró réteget, így 
a tavak feltöltése után az állandó vízszint tartása folyamatos vízutánpótlással lenne csak megoldható. 
A három tómederből kettőt száraz években ősszel kezdünk feltölteni, mely folyamat május végéig 
tart. Utána a szikes tavaknak megfelelő vízdinamikát utánozva hagyjuk kiszáradni. A száraz medret 
kaszáltatjuk, vagy kilegeltetjük. A tavak átlagos vízmélysége nem haladja meg a 0.5 métert. 2012-ben 
május végéig 547.000 m3 vizet tápláltunk be a medrekbe. 
2. Péteri-tó (Pálmonostora, Petőfiszállás): Az egykori halastórendszer három tóegységből áll. 2012-
ben egyik tóban sem folyt halgazdálkodás. A tavak fenntartásának célja, hogy táplálkozó- és 
fészkelőhelyet biztosítsanak vízimadarak számára. A tavak feltöltése a szomszédos Dong-éri-
főcsatornából lehetséges, amennyiben az megfelelő vízmennyiséget szállít. A tavak átlagos vízmély-
sége 0.6 méter. Anyagi lehetőségeink függvényében évről évre telepítünk halakat a tavakba madár-
tápláléknak (30-120 mázsa) 2012-ben nem történt telepítés, mert az extrém száraz időjárás miatt a 
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nem tudtuk pótolni az elpárolgott vizet a nagyon alacsony Dong-éri vízállás miatt, így a tavak nagyon 
hamar kiszáradtak. 
3. Tömörkényi-halastavak: A tórendszer halastavaiból az Igazgatóság vagyonkezelésében és haszno-
sításában két tóegység van (4. és 8. számú tó). Tekintettel arra, hogy a tavakat csak a Tiszából át-
emelt vízzel lehet feltölteni, ennek díja viszont igen magas, ezért csak a nagyobbik, 4. számú tavat 
tudjuk minden évben feltölteni. 2012-ben 1.000.000 m3 víz került a tóba szivattyúzás útján, 7 Ft/m3 

áron vásárolt vízzel. Betelepítettünk 90 mázsa halat madártápláléknak. Halgazdálkodás itt sem folyik, 
a feltöltés célja vizes élőhely biztosítása a környék vízimadarai számára. 
 

6. Tájvédelem 
 
6.1. Egyedi tájértékek (településenkénti kimutatás, változások) 
 
2012-ben 5 település (Bácsszentgyörgy, Drágszél, Tataháza, Újszentiván, Újtelek) egyedi tájérték fel-
mérése történt igazgatóságunk működési területén. Bácsszentgyörgyön 26, Drágszélen 17, Tataházán 
26, Újszentivánon 29, Újteleken 44 db tájérték került nyilvántartásba. A felméréseknek köszönhetően 
a KNPI nyilvántartásában szereplő egyedi tájértékek száma 1275-ről 1417-re bővült. A felmért telepü-
lések száma 42 a működési területhez egészében, vagy nagyobb hányaddal tartozó 142 településből. 

 
6.2.Településrendezési eszközök és területrendezési tervek véleményezése, közreműködés 
az elkészítésben 
Az igazgatóság 49 települést érintően, mintegy 100 ügyben járt el a településrendezési tervekkel kap-
csolatos feladatok végzése során. Ebbe a véleményezések mellett a közérdekű adatszolgáltatással 
kapcsolatos ügyek is beletartoznak. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatában és Csongrád 
megye területrendezési tervének véleményezésében igazgatóságunk is részt vett. 
A településrendezési eljárások során az esetek többségében már az előzetes szakaszban beépítik a 
települések az Igazgatóság állásfoglalását. Kevés esetben fordult elő, hogy a véleményezési szakasz-
ban, vagy az esetlegesen összehívott egyeztető tárgyaláson kellett megvédeni álláspontunkat. 
A tervi véleményezések során általánosan elmondható, hogy jó az együttműködés az Igazgatóság és 
az önkormányzatok, valamint a településtervezők között. 

 
6.3. Fejlesztési koncepciók és egyéb tervek véleményezése, közreműködés az elkészítésben 
Az Igazgatóság által tájvédelmi szakértői szempontból véleményezett 111 ügy száma 2012-ben ügytí-
pusonként a következőképpen alakult: 

Építési ügyek:  42 db 
Hulladékgazdálkodási ügyek:  4 db 
Más célú hasznosítás:  6 db 
Útépítéssel kapcsolatos ügyek:  9 db 
Vezetékjogi ügyek:  26 db 
Vízgazdálkodást érintő ügyek:  24 db 

 
Az áramszolgáltatóval együttműködésben 34 helyen került fészekmagasító kihelyezésre, illetve több 
helyen került sor a veszélyes vezetékszakaszok szigetelésre. 
 
Helyi védetté nyilvánítások véleményezése 
2012-ben 3 esetben (Bácsalmás, Jászszentlászló, Sándorfalva) történt meg a Tvt. szerinti felterjesztés 
helyi védetté nyilvánításra, melyben igazgatóságunk a törvényi előírásoknak megfelelően vett részt. 

 
6.4.Tájvédelmi szakértői tevékenység 
Tájvédelmi referens munkakörben az igazgatóságon 2 fő dolgozott 2012-ben. Feladatuk – többek 
között – az egyedi tájértékek felmérése és nyilvántartása, a település- és területrendezési tervek 
véleményezése, a tájvédelmi szempontok érvényesítése a pályázatokban, az építésekkel, beruházá-
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sokkal, infrastrukturális fejlesztésekkel stb. kapcsolatos szakértői tevékenység, továbbá megkeresés 
alapján a természetvédelmi kezelésért felelős szervként a hatósági eljárásokban való részvétel. A 
tájvédelmi szempontok és rendelkezések a készülő természetvédelmi kezelési tervekben is megje-
lennek. Ezen túlmenően a tájvédelmi feladatokért felelős munkatársak szakdolgozók témavezetését, 
nyári gyakorlatosok szakmai irányítását is végzik. 
 
Pályázatok tájvédelmi vonatkozásai: Az igazgatóság több olyan projekt tervezésére nyert el támoga-
tást, melyben a tájvédelmi szempontok is hangsúlyosan jelennek meg. A soltszentimrei szikes puszta 
élőhely-rekonstrukciója (II. ütem) megvalósítása eredményeként, reményeink szerint a felszínből 
kiemelkedő és a tájképet tagoló töltések megszüntetésével a pusztai tájkép beláthatóbbá, nyíltabbá 
válik. A terület tájesztétikai értékének fokozásához, a nyílt, pusztai tájképet megbontó töltések fel-
számolásán túl a használaton kívüli vasbeton kerítésoszlopok kiemelése és elszállítása is hozzájárul. 
A „Vizes élőhelyek rekonstrukciója a Kiskunsági Nemzeti Park területén” c. projekt során a Felső-
Kiskunsági szikes tavak térségében a gátak elbontása, a kapcsolódó árkok betemetése és a rajtuk 
felnőtt fásszárú vegetáció eltávolítása által a korábban összefüggő tómedencék újra összekapcsolód-
hatnak, ami nemcsak ökológiailag, hanem tájképileg is látványos javulást eredményezhet a nemzeti 
(nemzeti park) és nemzetközi természetvédelmi jogszabályokkal (Natura 2000, ramszari egyezmény, 
bioszféra rezervátum) is egyaránt védett tájrészen. 
A „Halmok az évszázadok sodrásában – Halmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállí-
tása a Duna-Tisza közén” címmel benyújtott pályázatunk szintén támogatást nyert el tervezésre. A 
projekt négy projektterületet (Tiszaalpári-földvár, Érsekhalmi-földvár, Vaskúti-halmok és 
dunatetétleni Csárda-halom) ölel fel, mely során cél a kunhalmokat és földvárakat ért bolygatások, 
roncsolások, károsító (illegális anyagnyerés és hulladéklerakás, ill. a mezőgazdasági művelés követ-
keztében erózió visszagyepesítéssel történő megakadályozása) nyomainak megszüntetését szolgáló 
rekonstrukció megvalósítása. Cél, hogy megőrződjenek és minél szélesebb körben ismertek legyenek 
azok a védett és ritka fajokat is tartalmazó „élő”helyek, amelyek az ember tevékenységének köszön-
hetően alakultak ki, s őrzik a múlt emlékeit, közös örökségünket. 

 
Tájvédelmi tárgyú vagy ahhoz kapcsolódó rendezvények: Az igazgatóság tájvédelmi ügyekért felelős 
munkatársai 2012-ben az alábbi jelentősebb tájvédelmi tárgyú vagy ahhoz kapcsolódó rendezvényen 
vettek részt (pl. Tájvédelmi szakmai Napok – Felsőtárkány, Magyar Tájökológiai Konferencia - Sopron, 
Települési Környezet Konferencia – Debrecen, Magyar Földrajzi Konferencia - Szeged). A munkatársak 
több tájvédelmi tárgyú reprezentációt tartottak ezeken a szakmai rendezvényeken. 

 
7. Projektek (természetvédelmi, informatikai, turisztikai stb. projektek célja, előrehaladá-
sa, eredményei) 
 
INTERREG projekt: Az Interreg Central Europe Program 3CE361P4 azonosítójú, "Promoting 
traditional collection and use of wild plants to reduce social and economic disparities in Central Eu-
rope" című projektjében, amelynek pályázatmegírását is aktívan segítettük, a Corvinus Egyetem alvál-
lalkozójaként kezdte meg a tevékenységét az Igazgatóság. A projekt keretében vadon termő gyógy-
növények állományainak feltérképezését, fenntartható terepi gyűjtési módszereik meghatározását, 
tesztelését, a vadon termő növények hasznosítására vonatkozó etnobotanikai ismeretek gyűjtését 
végzi az Igazgatóság, mindenekelőtt Kunadacs és Kunszentmiklós külterületen. 
 
2012-ben előkészített és elbírálásra beadott pályázatok 
 
LIFE+ 
Természetvédelmi pályázatot nyújtottunk be 2012. szeptember 26-án a „Pannon szikes vizi élőhelyek 
helyreállítása a Kiskunságban” a Böddi-szék élőhely-rekonstrukciója kapcsán 2,1 Mrd Ft értékben, 
amelyek elbírálása 2013 márciusában várható. A projekt a Kárpát-medence egyik legnagyobb jelentő-
ségű időszakos szikes taván a Böddi-széken és vízgyűjtő területén célozza az eredeti vízviszonyok és a 
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természetes élőhelyek helyreállítását a Kiskunság középső részén. Pozitív elbírálás esetén a projekt 
keretében a legfőbb veszélyeztető tényező, a kialakított csatornahálózat (V. csatorna) Böddi-széken 
átvezető szakaszának új nyomvonalra való áthelyezése valósulhat meg mintegy 7.5 km hosszan. 
 
Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme 
Az Igazgatóság által 2012-ben vezető kedvezményezettként benyújtott pályázatok: 
1. „The role of small mammals in the trans-boundary diseases – theoretical and practical study in the 
Hungarian-Serbian border” – IPA HUSRB/122/134 (földikutya védelme); – nem támogatott. 
2. „The scattered farmsteads: the icons of the rural heritage along the Serbian–Hungarian 
crossborder regions” – IPA HUSRB/1203/212/194 (Buzsik-csőszház karbantartása, tanya /életmód, 
természeti-kulturális-történelmi érték/ népszerűsítése); – nem támogatott. 
Projektpartnerként benyújtott pályázatok: 
1. „Discovery of our forgotten cultural and natural heritage in the Hungarian-Serbian border region” 
– HUSRB/1203/212/117 (réti mészkő népszerűsítése, Csólyospálosi földtani feltárás felújítása); – 
támogatott. 
2. „Animal health monitoring and nature conservation rescue center improvement in Zoo Szeged, 
Zoo Palics and Kiskunság National Park Directorate” – HUSRB/1203/122/187 (fehér gólya és nádi 
énekes madarak állategészségügyi monitoringja) – nem támogatott. 
 
1. fordulón túljutott kétfordulós KEOP pályázatok:  
2011. szeptemberben összesen 7 db pályázatot nyújtott be az Igazgatóság a KEOP-7.3.1.2/09-11 szá-
mú, „Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények 
természetkárosító hatásának mérséklése” című konstrukció keretében (első forduló: tervezési, előké-
szítési szakasz), melyek támogatása átmeneti forráshiány miatt 2012. júniusában vált lehetővé, 6 db 
pályázat támogató döntéséről ekkor értesültünk, 1 db pályázat esetén 2012. szeptemberében kaptuk 
meg a támogatásról szóló értesítést: 
„A gátéri Fehér-tó vízrendezése”  
„A soltszentimrei szikes puszta élőhely-rekonstrukciója” 
„Vizes élőhelyek rekonstrukciója a Kiskunsági Nemzeti Park területén”  
„A kiskunhalasi Fejetéki-mocsár vízellátásának javítása vízszintszabályozó műtárgyak segítségével”  
„Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszaalpári Nagy-

tó területén”  
„Halmok az évszázad sodrásában – Halmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása a 

Duna-Tisza közén”  
„A Mártélyi-holtág élőhelyvédelmi célú rehabilitációja”. 
 
A 7 pályázatból a „Halmok az évszázad sodrásában – Halmok, földvárak természetközeli állapotba 
való visszaállítása a Duna-Tisza közén” című pályázat támogatási szerződése 2012. november 6-án 
került aláírásra. A tervezést megalapozó tanulmányok egy része elkészült, más részük elkészítése 
folyamatban van. A kiviteli tervezők kiválasztása érdekében 4 pályázatban elindultak a közbeszerzési 
eljárások, két pályázat esetében a közbeszerzési kiírás előtti felmérés megkezdődött, hogy milyen 
engedélyek beszerzésére van szükség; az elkészült tervezést megalapozó tanulmányokkal megkeres-
tük az illetékes hatóságokat. 
 
Egyfordulós, 2. fordulóba jutott kétfordulós, illetve korábbi években megkezdett KEOP-pályázatok: 
– A „Tájidegen inváziós növények visszaszorítása a Duna-Tisza köze legértékesebb homokterületein” 
című pályázatban elindítottuk az eszközbeszerzéseket, megkezdtük a tanösvények kialakításának 
előkészületeit, a kivitelezésre vonatkozó ajánlattételi felhívást decemberben megküldtük a Közremű-
ködő Szervezetnek minőségbiztosításra. 
– „Élőhely-rekonstrukciós tevékenységek a KNP működési területén” című, 2010 márciusában indult 
2. fordulós pályázat zárása sikeresen megtörtént, az invazívnövény-irtásra vonatkozó alprojekt is 
befejeződött, a záró rendezvényre 2012. október 16-án került sor. A zárójelentést és a záró kifizetési 
kérelmet decemberben benyújtottuk a Közreműködő Szervezethez. 
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 – A Kolon-tónál zajló élőhely-rekonstrukciós projektben is befejeződött az invazívnövény-irtás, a 
kotrási munkálatok a tervezett időpontnál hamarabb befejeződtek, a műszaki átadás-átvételre 2012. 
december 10-én sor került, a kivitelezésre vonatkozó számlákat továbbítottuk a Közreműködő Szer-
vezethez. 
– A Duna-Tisza közi homokhátság térségében elhelyezkedő két mintaterületen a klímaváltozásból 
eredő hatások enyhítése és az alkalmazkodás lépéseinek megalapozása céljából megvalósítandó min-
taprojekt (KEOP-7.2.2.1/B/10-2010-0001): A pályázat tervezett benyújtási határideje 2013. január, 
megvalósítás befejezésének tervezett időpontja 2015. augusztus. Az igazgatóság részt vesz a részle-
tes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében mint tervezett konzorciumi partner. A nyugati min-
taterület a Csengőd, Jakabszállás, Kerekegyháza, Fülöpszállás települések által lekerített, összesen 14 
település külterületére kiterjedő, 43 ezer fő által lakott térség. Itt a tervezett összes beruházási költ-
ség 365,9 millió Ft. A keleti mintaterület a Kecskemét–Tiszaalpár–Tömörkény–Kiskunfélegyháza tele-
pülések által lekerített, összesen 9 település külterületére kiterjedő, 160 ezer fő által lakott térség. Itt 
a tervezett összes beruházási költség 3838,8 millió Ft. 
– A KEOP-3.2.0/11 számú, „Élőhelykezeléshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés” című konstrukció-
ra benyújtott „Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő száraz és nedves gye-
pek, természetvédelmi céllal művelt szántók és vizes élőhelyek kezelésére szolgáló gépek beszerzése” 
című pályázat támogatási szerződésének megkötésére 2012. július 19-én került sor. A projekt nettó 
finanszírozású, a támogatás összege 242 904 910 Ft, melynek több mint 90%-át a 19 db mezőgazda-
sági gép beszerzése teszi ki. A projekthez kapcsolódó beszerzések lezajlottak, az eszközök beszerzé-
séhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a szállítási szerződések megkötése fo-
lyamatban van. A projekt tervezett befejezési ideje 2013. január 31. 
– A KEOP-3.3.0/09-11-2011-0011-„Kontyvirág Erdei Iskola Infrastrukturális fejlesztése” című pályá-
zatban az eszközbeszerzések megvalósultak (pl.: kenu, kenuszállító utánfutó, kerékpár, irodabútor, 
informatikai eszközök, mikroszkópok, terepi bemutató és oktató eszközök stb.), az erdei iskolában 
közreműködő környezeti nevelők részére megkezdődtek a pályázatban szereplő továbbképzések 
(környezeti nevelők terepi módszertani továbbképzése; népi játékok természetes anyagokból c. to-
vábbképzés). Sikeresen zárult az erdei iskola kivitelezésére és a műszaki ellenőr kiválasztására kiírt 
egyszerű közbeszerzési eljárás. Megkötésre kerültek a szükséges szerződések, és elkezdődött a kivite-
lezési munka. Elkészült az erdei iskola honlapjának munkaverziója (www.kontyvirag.hu), amely hama-
rosan mindenki számára olvasható lesz. 
 

8. Jogi és ügyiratforgalommal kapcsolatos tevékenység  
 

8.1. Az Igazgatóság ügyiratforgalma 
 

8.1.1. Szakvéleményadás/adatközlés a hatóságok számára (ktvf, erdészeti, földügyi, önkor-
mányzat, MVH stb. bontásban) 

 Főszám Alszám Összesen 

KTVF 619 1486 2105 
Erdészeti hatóság 129 232 361 
Önkormányzat 170 398 568 
Földügy 75 471 546 
MVH 52 102 154 
Vidékfejlesztési Minisztérium 298 520 818 

Ügyfelek, egyéb személyek 2504 5511 8015 

Ügyiratforgalom összesen 3847 8720 12567 

 
8.1.2. Jelentési feladatok a Minisztérium számára: természetvédelmi szakmai főosztályok, 
Költségvetési, HEO stb. bontásban 
 

Szervezeti egységek Főszám Jelentés (db) 
Természetmegőrzési Főosztály 64  16  
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Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály 143 26  
Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály 60  25  
Személyügyi és Igazgatási Főosztály 5 4 

 
A jelentésekbe beleértettük az egyes jogszabálytervezetekre adott véleményezést is. 

 
8.1.3. Ügyfelekkel történő levelezés, egyeztetés 
Ügyiratforgalmunk majdnem felét ( kb. 1600 főszám) az ügyfelekkel való levelezésünk teszi ki az 
alábbi leggyakoribb esetkörökben: 
- elővásárlási jog gyakorlása tárgyában érkezett megkeresés (ez 2012-ben megközelítette a 300 fő-
számot), 
- haszonbérleti szerződésekhez kapcsolódó levelezés, 
- építési ügyekben egyeztetés, 
- fásítással, fakitermeléssel kapcsolatos egyeztetés, 
- védett állatokkal kapcsolatos megkeresés, kártalanítási ügyek, 
- erdei iskolai programokhoz kapcsolódó megkeresés 
- adatszolgáltatás kérése. 

 
8.2. Szabálysértés 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal I. fokú szabálysértési hatósághoz feljelentés  
- 2 esetben erdei haszonvételek jogosulatlan gyakorlása (engedély nélküli gyűjtés gyöngyvirág, sala-
monpecsét), 
- 3 esetben engedély nélküli horgászat ügyében. 
 
Pest megyei Kormányhivatal I. fokú szabálysértési hatósághoz feljelentés:  
- 2 esetben erdei haszonvételek jogosulatlan gyakorlása (engedély nélküli gyűjtés gyöngyvirág, sala-
monpecsét) kapcsán. 
 
(Határozatot nem kaptunk még ezekben az ügyekben.) 

 
8.3. Természetvédelmi bírság 
Az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez az alábbi 
ügyekben fordultunk természetvédelmi bírság kiszabását kezdeményezve: 
 - halastó létesítése engedély nélkül védett természeti területen,  
- szándékos tűzesetek, 
- fakivágás engedély nélkül védett természeti területen, 
- halastó létesítése védett természeti területen engedély nélkül, 
- engedély nélküli égetése nádtörmeléknek védett természeti területen, 
- föld elhelyezése Natura 2000 gyepterületen,  
- szennyvíziszap elhelyezések védett természeti, ill. Natura 2000 területen, 
- gyepfeltörések engedély nélkül védett természeti területen,  
- kút létesítése engedély nélkül,  
- vadászterületen szórók elhelyezése hatósági engedélytől eltérően. 
 
8.4. Büntetőügyek 
6 esetben falopás miatt tettünk feljelentést, melyből 2 esetben halmazatban a természetkárosítás 
alapos gyanúja is megállt. 
8 esetben természetkárosítás alapos gyanúja miatt tettünk feljelentést az alábbi ügyekben:     

- csatorna áttöltésével védett természeti terület elárasztása, 
- engedély nélküli kaszálás védett természeti területen, 
-  nyári lúd engedély nélküli tartása, 
- nyári lúd lelövése, 
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- kerecsensólyom meglövése, 
- ragadozómadarak mérgezése, 
- védett állatok preparátumainak engedély nélküli tartása, 
- erdőtűz (Bugac, kb. 900 ha). 

A feljelentések alapján eddig három esetben történt vádemelés, a többi esetben az eljárás még vagy 
folyamatban van, vagy pedig eredménytelenül zárult, így sajnos, az elmúlt év legsúlyosabb termé-
szetkárosítása, a bugaci tűz esetében is, mivel a tűzvizsgálat során a tűz keletkezésének oka ismeret-
len maradt.                        
  
8.5. Polgári perek  
Az elmúlt évben két polgári pert indított az igazgatóság: egyik esetben a haszonbérleti szerződés 
azonnali hatályú felmondása érvényességének megállapítása végett, a másik esetben lakás kiürítése 
végett. Mindkét perben az igazgatóság jogerősen pernyertes lett. 

 
8.6. Közigazgatási perek  
Az igazgatóság 2012-ben három esetben avatkozott be közigazgatási perbe az Országos Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség pernyertessége érdekében. Egy esetben az eljá-
rás lezárult, a felperes ügyfél kereseti kérelmét a bíróság elutasította.  
Egy esetben az igazgatóság felperesként szerepelt közigazgatási perben, az MVH Központi Szerve 
által hozott, HMKÁ előírás megsértése miatt alkalmazott szankciót megállapító határozat ellen nyúj-
tottunk be kereseti kérelmet, melynek a bíróság helyt adott, és a hatóságot új eljárásra utasította.  

 
9. Természetvédelmi Őrszolgálat 
 

9.1. Alapadatok 
 

9.1.1. Személyi feltételek 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata 2012-ben 26 fő természetvé-
delmi őr és egy fő adminisztrátor alkalmazásával látta el szolgálati feladatait. 

Egy természetvédelmi őrkerületbe vettünk fel új természetvédelmi őrt, így 2012. évben minden ter-
mészetvédelmi őrkerületben van természetvédelmi őr. A négy tájegységvezető területtől történő 
függetlenítése nem megoldott, a rájuk bízott tájegységvezetői feladatok (irányítás, koordináció, fel-
ügyelet) mellett egy-egy őrkerület védelmi feladatait is el kell látniuk. 

A személyi állomány összetételét az alábbi táblázat mutatja: 

Megnevezés Felsőfokú végzettségű Középfokú végzettségű Összesen 

Létszám 23 3 26 

 
 Az őrszolgálat tagjai közül 23 fő rendelkezik felsőfokú szakirányú végzettséggel, további 2 fő záró-
vizsgával rendelkezik, hiányzó nyelvvizsga letétele folyamatban, illetve egy fő jelenleg főiskolai ta-
nulmányait végzi. 
Az egy főre eső működési és védett természeti terület  

 Átlagosan Minimum Maximum 

Az egy főre eső működési terület (ha) 40 385 3 700 169 552 
Az egy főre eső védett természeti terület (ha) 4 440 1314 7340 

 
 

9.1.2. Technikai felszereltség 
Az őrszolgálat működési feltételei a technikai eszközök ellátottsága tekintetében megfelelőnek 
mondhatóak. Jelenleg a 26 fős őrszolgálat valamennyi terepen dolgozó tagja rendelkezik jó minőségű 
távcsővel. Az összes vizes élőhelyen illetve pusztai területen dolgozó őr rendelkezik állványos távcső-
vel. 
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Jelenleg az igazgatóság rendelkezik az őrszolgálat ellátásához a szükséges mennyiségű maroklőfegy-
verrel. Az őrszolgálat tagjai számára a terepi egyenruha biztosítva van, kiegészítő elemekkel együtt. A 
társasági egyenruha beszerzése, illetve pótlása az elmúlt években elmaradt. E tekintetben az év utol-
só napjaiban változás történt. Az őrszolgálat összes tagja részére a társasági egyenruha megrendelés-
re került. 
Az EDR kézi rádió adó-vevő készülékeket a nagy (esetenként több tíz ezres létszámú) rendezvények 
felügyeleténél, illetve nagy létszámú hatósági ellenőrzések során használtuk. 
2012-ben a Természetvédelmi Őrszolgálat rendelkezésére álló gépjárműállomány az előző évhez 
képest kismértékben javult, mivel egy használhatatlanná vált Niva terepjáró leadásra került, ezzel 
egy időben két használt Ford Ranger beszerzése megtörtént. A gépjármű állomány jelentős részének 
futás-kilométere eléri, vagy meghaladja a 200,000 km-t. A járművek beszerzése szakaszos volt, így 
várhatóan egy-egy korcsoportba tartozó terepjárók közel egy időben kerülnek ki a forgalomból.  
Suzuki Jimny 11 db, (2006-os évjárat 6 db, 2007. 1 db, 2009. 4 db) 
Land Rover  1 db,  (2005-ös évjárat) 
Lada Niva  1 db, (2004-es évjárat) 
Ford Ranger  8 db, (2003-as évjárat 1 db, 2004. 2 db, 2005. 2 db, 2006. 1 db, 2008. 2 db) 
Kisgéphajó  2 db, 
Motorkerékpár 1 db. 
5 fő természetvédelmi őr használ saját gépjárművet. Két természetvédelmi őr rendelkezik szolgálati 
lóval. 

 
9.1.3. Polgári természetőrök 
2012-ben a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata 87 fő polgári termé-
szetőrrel állt kapcsolatban. 
2012 tavaszán az új jelentkezőknek tanfolyamot és vizsgát szerveztünk Dr. Kardos Mária és Tajti Lász-
ló közreműködésével. 6 fő új, lelkes polgári természetőrrel bővült a KNPI polgári természetőri csapata 
87 főre. Deák József csongrádi polgári természetőr csapat vezetőjével, valamint Tajti Lászlóval részt 
vettünk a DDNPI által Dunaföldváron rendezett első polgári természetőr találkozón 2012. áprilisában. 
Megalakulás előtt áll a Polgári Természetőrök Országos Szövetsége, amelyhez néhányan a KNPI pol-
gári természetőrei közül is csatlakozni kívánnak. 
 

9.2. Feladatellátás 
Az igazgatóság működési területe 2012-ben a területi feladatok egységes elosztása végett 4 termé-
szetvédelmi tájegységből, illetve 25 természetvédelmi őrkerületből áll. A 2008-tól létező ügyeleti 
rendszer működése továbbra is folyamatos és rutinszerű. Az ügyeleti telefonszámra érkező hívások 
száma mintegy 300 volt 2012-ben, melyek nagyrészt sérült, vagy beteg védett természeti érték beje-
lentéséről szólt. Hatósági intézkedést igénylő bejelentések száma nem volt jelentős. 

 
9.2.1. Hatósági feladatellátás 
Tovább emelkedett a területi ellenőrzések során tett bejelentések száma. 2012-ben 207 bejelentés-
ből 111 esetben kezdeményeztünk eljárást természetkárosítás vagy szabálysértés, esetleg lopás mi-
att. 
 

 Bejelentések 2012-ben Esetszám 

Engedélytől eltérő, vagy engedély nélküli területhasználat 54 

Falopások 17 

Illegális állattartás, gyűjtés, pusztítás 14 

Tűzesetek 83 

Szemetelés, szemétégetés 8 

Jogosulatlan horgászat 7 

Jogosulatlan vadászat 1 

Közlekedéssel összefüggő szabálysértések 6 

Illegális növénygyűjtés, pusztítás 10 
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Halpusztulás 3 

Veszélyeztetés kutyával 1 

Egyéb 3 

Összesen 200 

 
Helyszíni bírságot két esetben szabtunk ki 10 000 Ft értékben.  
Továbbra is jelentős a téli falopások száma, ezért az év első felében fokoztuk a védett természeti 
területeken lévő erdők ellenőrzéseit.  
Jelentős a különböző engedélytől eltérő, vagy engedély nélküli területhasználat, főleg az engedély 
nélküli legeltetés, kaszálás. 
2012. márciusban kiemelkedően magas volt a bejelentett tűzesetek száma. A védett természeti terü-
letet érintő összesen 82 db tűzesetből 59 eset az I. negyedévben történt. Kiemelendő a bugaci április 
29 és május 5-e közötti erdőtűz. 
Továbbra is jelentős a védett állatok mentése. Működési területünkről 39 védett faj 222 egyedét 
mentettük főleg a Szegedi Vadaspark, illetve a Kecskeméti Vadaspark közreműködésével.  

 
9.2.2. Együttműködés más hatóságokkal 
A 2012. évben is jó kapcsolatot tartottunk az Országos Rendőr-Főkapitányság, és a Katasztrófavéde-
lem illetékes szerveivel. 
Rendőrség: Elsősorban a falopások védett természeti területen történő ellenőrzésében kaptunk se-
gítséget. A falopások számának csökkentése érdekében körzeti megbízott – őrkerület-vezető szinten 
tartottunk rendszeres kapcsolatot és emelkedett a közös járőrszolgálatok száma is. Működési terüle-
tünkön összesen 93 rendőrséggel közös járőrnapot teljesítettek a természetvédelmi őrök.  
Tovább erősödött a Tiszai Vízi-rendészettel való együttműködésünk. Tárgy évben 53 alkalommal volt 
közös szolgálat, melyhez az igazgatóság gépjárművet és kisgéphajót biztosított. Egy alkalommal vé-
dett természeti területen orvvadászaton való tettenérés végett történt intézkedés. 
MVH: Az ellenőrzéseken a természetvédelmi őrök folyamatosan részt vesznek a jelentkező igények-
nek megfelelően. 
Katasztrófavédelem: 2012-ben jelentős erdőtüzek alakultak ki működési területünkön. Jellemzően 
gyep és nádas tüzeket észleltünk és oltottunk a tűzoltósággal közösen. Ez 1210 ha gyep, 249 ha nád, 
22 ha erdő, 12,73 ha fok.védett hazai nyáras-borókás (Bócsa), valamint a bugaci tűz kapcsán 860 ha 
erdő művelési ágú területre(beleértve a borókással borított tisztásokat) terjedt ki. 
A Csongrád és a Bács-Kiskun megyei polgárőrszövetségekkel kapcsolatunk folyamatos. 

 
9.2.3. Nem hatósági feladatok ellátása 
A Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai – hatósági feladataik és intézkedések mellett – számos egyéb 
természetvédelmi kezelési feladatot is ellátnak, melynek során részt vesznek élőhely fenntartási és 
fajvédelmi programokban, faj- és élőhelyvédelmi monitoringban. 
Részt vesznek a természetvédelmi kezelést megalapozó adatok, információk gyűjtésében, az Igazga-
tóság vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérlőivel folyamatos kapcsolatot tartanak fenn. Az Igazga-
tóságon futó, hazai és EU-s támogatott projektek többségében szerepet vállalnak, melyek során fel-
adatuk többek között a táj- és természetvédelmi szempontú érdekek kontrolljának biztosítása, he-
tenként zajló monitoring végzése stb. 
Szerepet vállalnak a természetvédelmi oktatásban, szemléletformálásban. Meghirdetett nyílt túráin-
kon csoportvezetést vállalnak, természetismereti előadás-sorozatainkon előadásokat tartanak.  
A Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai az egyes őrkerületek településeinek intézményeivel, szerveze-
teivel és a helyi lakossággal folyamatosan kapcsolatot tartanak. Az elmúlt évben az Igazgatóság szer-
vezésében megrendezésre kerülő Polgármesteri Piknik rendezvények aktív szervezői és lebonyolítói 
voltak. 
Az Igazgatóságon 2012-ben zajló „Közmunka programban” az egyes területegységek és feladatok 
koordinálását, szervezését is ellátták. 
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10. Költségvetés és vagyon 
Az Igazgatóság alapvető működési feladatainak ellátásához, a vagyonkezelésünkben lévő eszközök 
fenntartásához szükséges pénzügyi források a működési költségvetésünkre irányító szervünktől ka-
pott 76,6 millió forint költségvetési támogatások ellenére biztosított volt.  
Pályázati forrásból 1,1 milliárd forint értékű természetvédelmi célú fejlesztést valósítottunk meg. 
2012-ben kétszer történt zárolás, 16,5 millió forint, majd 6 millió forint összegben. 2012 decemberé-
ben a 6 millió forint összegű zárolás feloldásra került. 
2011. évi maradványunkból a 2012. június 30-ig fel nem használt összeget, 41,5 millió forintot zárolta 
a kormányzat, azonban ez év januárjában 2013. június 30-ig megkaptuk a felhasználására vonatkozó 
engedélyt. 
2011. évi maradványunkból 219 millió forint került tényleges felhasználásra 2012. évben. 
A földvásárlásokra 2012. decemberben kapott költségvetési támogatás felhasználása 2013 évre áthú-
zódik a kisajátítási eljárás miatt. 
A költségvetési támogatások az igazgatóság bevételi szerkezetében csekély jelentőségűek összes 
bevételhez képest 4%-os arányt jelentenek. Működésünket és beruházásainkat az agrártámogatá-
sokból, EU-s pályázati forrásokból, valamint saját működési bevételeink finanszírozták. 
Agrártámogatásokból 2012-ben összesen 870,5 millió forint érkezett számlánkra, melyből 149.3 mil-
lió forint a SAPS előlege. 
2012 végén jelentős többlettel zártuk az évet, a 450 milliós maradványunkat közbeszerzési eljárás 
megindításával, illetve a 2013. I. félévi feladatokra kötött szerződésekkel kötöttük le. 
2012. évben 1,7 millió forint összegű meghiúsult maradványt fizettünk vissza. 
2012. évben a SZÁMADÓ programban történt a főkönyvi könyvelés. Az INFOSYS Integrált Költségve-
tési Rendszerből a kimenő-, és bejövő számlák elkészítését, kötelezettségvállalások rögzítését, és a 
pénztár modult alkalmaztuk. 

 
10.1. Kiadások 
 
  teljesítés (e Ft) 

Működési kiadások személyi juttatások 452 247 

 munkaadót terhelő járulékok 110 878 

 dologi kiadások 709 344 

 egyéb támogatás értékű működési kiadás  15 287 

Felhalmozási kiadások felújítás   6 712 

 intézményi beruházás 1 213 879 

Kölcsönök nyújtása  67 

Kiadások összesen  2 508 414 

 
10.2. Bevételek 
 

  Teljesítés (e Ft) 

Működési bevételek intézményi működési bevételek 726 941 

 támogatás értékű működési bevétel 679 347 

 előző évi működési c. maradvány átvétele 20 195 

 működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívül  5 010 

Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3 867 

 támogatás értékű felhalmozási bevétel 1 184 661 

 előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele 600 

 felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívül 3 867 

Költségvetési támogatás működési  76 620 

 felhalmozási 40 000 

Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi maradvány felhasználás) 219 050 

Bevételek összesen  2 960 158 
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Értékesítések Nettó összeg Ft Bruttó összeg Ft 

Föld     

Haszonbérlet  393 307 310   

Nádhaszonbérlet 20 671 021   

Növénytermesztés     

Lábonálló fű 501 771 637 249 

Lábonálló nád 5 917 327 7 515 005 

Tűzifa 1 183 465 1 503 001 

Fa értékesítés váll.-nak 8 906 162 11 310 826 

Állattartás     

Állatértékesítés 41 846 585 53 145 163 

Marhahús 1 576 854 2 002 605 

Trágya értékesítés 4 026 200 5 113 274 

 
10.3. Vagyon 
 

10.3.1.Befektetett eszközök 
 

Nyilvántartás szerinti vagyon Bruttó 
érték 

Érték-
csökkenés 

Nettó 
érték 

Vagyoni értékű jogok  150.085 79.045 71.040 

Szellemi termékek  48.694 48.694 0 

Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok Földterület 5.076.975 0 5.076.975 

 Telek 14.229 0 14.229 

 Épület 711.781 248.366 463.415 

 Építmény 2.679.933 1.476.839 1.203.094 

 Erdő 67.917 0 67.917 

Gépek, berendezések, felszerelések Ügyviteli 134.155 118.062 16.093 

  Egyéb 329.907 220.776 109.131 

 Képzőművészeti alkotások 2.581 0 2.581 

Járművek 336.432 243.490 92.942 

Tenyészállatok 308.424 126.394 182.030 

Beruházások, felújítások (folyamatban lévő) 1.758.564 0 1.758.564 

Összesen 11.619.677 2.561.666 9.058.011 

 
10.3.2. Forgóeszközök 
 

Anyagok 577 000 Ft 

Állatok 157 449 000 Ft 

Késztermékek 155 671 000 Ft 

Áruk, göngyölegek, közvetett szolgáltatások 8 715 000 Ft 

Készletek összesen 322 412 000 Ft 

 
10.4. Épületek  
 

Az épület típusa Száma (db) növekedés 2012-ben (db) 

Iroda 5 0 

szakmári lőtér  1 0 

szolgálati lakás 9 0 

állattartó épület 8 0 

egyéb állattartó építmény 8 0 

Tanya 21 0 

Erdészház 1 0 

 
10.5. Eszközök 
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Az Igazgatóság tulajdonában nyilvántartott eszközök 
 

Az eszköz megnevezése Száma (db) Növekedés 2012-ben (db) 

Mezőgazdasági munkagépek, vontatók 52 12 

Személygépkocsi (a terepjárókat kivéve) 8 2 

Terepjáró 35 2 

Motorkerékpár 1 0 

Kerékpár 106 10 

Vízi jármű, eszközök 22 3 

Videokamera 4 0 

Digitális fényképezőgép 68 21 

Távcső 108 39 

Kézi távcső 40 0 

Éjjellátó készülék 6 3 

Számítógép 104 7 

Mobiltelefon 94 0 

 
11. Bemutatás, oktatás, társadalmi kapcsolatok  
 

11.1. Ökoturisztikai és környezeti nevelési infrastruktúra  
 

11.1.1.Látogató-, és oktatóközpontok  
Az Igazgatóság működési területén üzemeltetett látogatóközpontok: 

 Természet Háza (Kecskemét) 

 Tisza-völgyi Bemutatóház (Szegedi Fehér-tó, Szatymaz külterület) 
 

11.1.2.Tanösvények 
Az Igazgatóság által fenntartott tanösvények száma: 26 db 
 

11.1.3.Egyéb bemutatóhelyek 
 Pásztormúzeum (Bugac) 

 Árpád-kori falurekonstrukció (Tiszaalpár) 

 Virágh-kúria (Kunszentmiklós) 

 
11.1.4. Társadalmi kapcsolatok 
Társadalmi és partnerségi kapcsolatrendszerünk továbbfejlesztése érdekében az év folyamán célzott 
(belső és külső) interjúkon alapuló felmérést végeztünk a nemzeti park külső megítélése kapcsán. A 
lakosság véleményformálásában legnagyobb szerepe külső tényezőként a polgármestereknek, belső 
tényezőként a lakossággal napi szinten kapcsolatba kerülő természetvédelmi őröknek van. A régió-
ban tevékenykedő polgármesterek számára a nemzetipark-igazgatóság két tájegységében szervez-
tünk nagy sikerű találkozót, ahol információátadás történt az igazgatóság tervezett és folyamatban 
lévő tevékenységéről, ügyeiről, feladatairól. 
A KNPI közreműködésével 2012. szept. 28–30. között a KNP Felső-kiskunsági-puszta területén zajlott 
a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, a Kiskunsági Madárvárta és a KNPI szervezésében a 2012. 
évi Terepmadarász Futam. 

 
11.2. Ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások 
 
11.2.1. Új ökoturisztikai és környezeti nevelési létesítmények 
2012-ben az Igazgatóság új létesítményt nem avatott. 
 

11.2.2. Szakvezetéses túrák 
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Igazgatóságunk 2012-ben 43 garantált, szakvezetéses túrát szervezett az egyéni érdeklődőknek, csa-
ládoknak. Jellemzően tematikus túrákat szerveztünk, (pl. „ A Nagy víz nyomában – kerékpártúra a 
Tisza petresi gátszkadásának helyszínére; „bíbicnász a Kelemen-széken; „árvalányhajas túra a 
Fülöpházi buckákhoz” stb.) A VM Vadonleső programhoz kapcsolódva 3 túrát szerveztünk a zöld leve-
libéka (Kolon-tó), a fehér tündérrózsa (Tőserdő) és az imádkozó sáska (Bugac) monitorozásához kap-
csolódva. A már igen népszerűvé vált tavaszi túzokdürgés megfigyelő túrát (Bösztörpuszta környéke) 
egy egész napos Túzok-ünnep elnevezésű rendezvénnyé bővítettük. Itt a túzokvédelmi előadások, 
túzokos bábelőadás, játszóház, kézműves foglalkozás mellett a fő attrakció természetesen a dürgő 
túzokok megfigyelése volt. A változatos helyszíneken zajló túrák, az Európai Nemzeti Parkok Napja és 
a Magyar Nemzeti Parkok Hete alkalmából szerevezett családi programok és túrák egyre népszerűb-
bek. Egyes túrákra külön buszt indítottunk Kecskemétről, nagy részükre azonban önállóan utaznak az 
érdeklődők. 
A turisták a nemzeti park által nyújtott turisztikai szolgáltatásokért (szakvezetések) az esetek nagy 
részében fizetnek. Az Európai Nemzeti Parkok Napja és a Magyar Nemzeti Parkok Hete rendezvényei 
térítésmentesen vagy jelentős kedvezménnyel látogathatók. Az árak a nyújtott szolgáltatástól függő-
en változnak (pl. szervezett autóbuszos terepi kirándulás). A Magyar Természetbarát Szövetség, a 
szervezett természetjárók és az MME tagok részére a szakvezetéses túrákon való részvételhez ked-
vezményt biztosítunk. Ugyanígy kedvezményt kapnak a Természet Házában a Kecskemét város által 
bevezetett Kecskemét Turista Kártya tulajdonosai is. 
Az előző évekhez képest csökkent a szervezett iskolai csoportok száma. Ennek valószínűsíthető oka 
lehet a lakosság gazdasági helyzetének romlása. A létszám emelése érdekében, és a környezetbarát 
szemlélet, a természeti értékek minél szélesebb körű megismertetése érdekében a KNPI illetékességi 
területén levő ökoiskolák számára kedvezményt adunk a szakvezetések díjaiból. 
A látogatók szívesen használják a nemzeti park tanösvényeit, melyek a településekről könnyen meg-
közelíthetők, és egész évben szabadon látogathatók. 
 

11.2.3. Erdei iskolák 
A Naprózsa Erdei Iskola (Fülöpháza) minősítése 2012. év végéig érvényes. Az erdei iskola újraminősí-
tésre be lett adva, annak eredménye és az új minősítés elnyerése 2013-ban várható. 
Az év során 9 bentlakásos erdei iskolai turnust szerveztünk. Sok csoport csak egy-egy napra a terepi 
turnusban 331 gyerek vett rész erdei iskolai programon. Az év során 392 fő vette igénybe az erdei 
iskola szolgáltatásait. 
A Kontyvirág Erdei Iskola (Lakitelek) 2008-2012-ig „Minősített erdei iskolai program”-mal rendelke-
zik. Az újraminősítési dokumentáció 2012 decemberében lett leadva a KOKSZ-nak. 2012-ben 24 erdei 
iskolai és 16 egyéb turnust szerveztünk. Összesen 1429-et vettek részt az erdei iskola által szervezett 
programokon. 2011-ben KEOP 3.3.0/09-11-2011-0011 kódszámon beadásra került a Kontyvirág Erdei 
Iskola infrastrukturális fejlesztésére egy pályázat, ami 47 milliós támogatást nyert. A megvalósítás 
határideje 2013. április 31. 
Mindkét erdei iskolában Üdülési csekket és SZÉP kártyát elfogadtunk a szálláshely szolgáltatás ki-
egyenlítésére. 
 

11.2.4. Egyéb ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások 
Ökoturisztikai rendezvények 
KNPI saját rendezvényei: Túzok-ünnep (Bösztörpuszta), Szent Iván nap (Bugac), Magyar Nemzeti Par-
kok Hete, Múzeumok éjszakája (Kecskemét; Tisza-völgyi bemutatóház), Szent Mihály Napi Vigasságok 
(Bugac), Fehér-tavi darvadozás (Szegedi Fehér-tó; 2012. nov. 16–17.). 
 
A KNPI aktív közreműködésével lezajlott rendezvények: 
Kurultáj, Bugac, Magyarok Országos Gyűlése, Bösztörpuszta, Futó-homok félmaraton (Szent Iván Nap 
része Bugac), számos falunap és helyi rendezvény a KNPI működési területén levő településeken. 
 
Környezeti nevelés, szemléletformálás 
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A Természet Háza (Kecskemét) és a Tisza-völgyi Bemutatóház (Szatymaz) a látogatóközponti funkciók 
mellett a nemzeti parkban folyó környezeti nevelés két fontos helyszíne. Mindkét helyen az óvodás 
kortól a felnőttekig minden korosztály számára rendezünk foglalkozásokat, előadásokat. Az óvodások 
és kisiskolások részére mesesarkot alakítottunk ki, ahol nyolc féle tematikus bábos természetismereti 
foglalkozást tartunk. Részben elkészült a Természet Háza emeleti kiállítóterében az interaktív kiállí-
tás, aminek a fejlesztése folyamatos. A bemutatásra kerülő három élőhellyel (szik, homok, ártér) ér-
dekes, játékos formában ismerkedhetnek meg az egyéni- és csoportos látogatók. A Természet Házá-
ban 2012-ben 6 időszaki kiállítást szerveztünk. (Füvek népe – interaktív kiállítás; Ausztrália kincses 
szigete-Tasmánia – Megyer Szabolcs természetfotói; A Magyar pusztától a Kárpátokig – Dr. Tóth Csa-
ba természetfotói; Dzsingiszkán népe (Puravjev Batka és Karáth Imre festményei és fotói); Péchy Ta-
más – amatőr természetfestő képei; Elbrusz expedíció 2012. Radics Tamás fotókiállítása)  
Ebben az évben is bekapcsolódtunk a Múzeumok éjszakája országos programba. „Elvarázsolt liget” 
kalandozások a Hankovszky-ligetben (KNPI központja), a Tisza-völgyi bemutatóházban szervezett 
éjszakai lepkevadászat és madarászás, és a Hajósi Érseki kastélyban a KNPI-t bemutató kiállítással. 
Az Igazgatóság a működési területén több telephelyen is végzi a természetvédelmi szemléletformá-
lással, bemutatással, tájékoztatással, ökoturizmussal kapcsolatos feladatait. A célcsoportok a helyi 
lakosság, a nemzeti park iránt érdeklődő egyéni és csoportos vendégek, iskolások. Ennek eredményes 
végrehajtását a saját kezelésünkben levő bemutató és kiállítóhelyek, a Zöld Pont működtetése, két 
erdei iskola, tanösvények, túraútvonalak, mint technikai háttér szolgálják. A személyi hátteret a Ter-
mészetismereti osztály dolgozói, és az Igazgatóság más területen dolgozó munkatársai is biztosítják. 
A Rákosivipera Védelmi és Oktatóközpont (Kunpeszér), szervezésében az Oktatóközpontban 2012-
ben 632 iskolás vett részt terepi foglalkozáson. A rákosi vipera védelmi program bemutatására több 
hazai állatkertben is sor kerül (Budapest, Pécs, Szeged, Kecskemét). A központ környezeti nevelője 21 
alkalommal tartott oktatási intézményekben rendhagyó órákat, előadásokat, amit 3652 fő hallgatott 
meg. 10 helyszínre jutott el a rákosi vipera védelmét bemutató vándorkiállítás. A központ kb. 33.000 
ember számára jutatta el közvetlenül a faj- és természetvédelemmel kapcsolatos információkat. 
2012-ben növekedett a környezeti nevelési programot kérő óvodák száma. A programok egy részét a 
Természet Házában, másik részét pedig az intézményekben bonyolítjuk. Új program az óvodásoknak 
az „Ürge Aladár meséi” című bábokkal színesített, már 8 részből álló foglalkozás sorozat melynek 
során az ürgével, a túzokkal, a rákosi viperával és a tartós szegfűvel, a daruval, a sisakos sáskával, a 
fehér gólyával és a földikutyával ismerkedhetnek meg a gyerekek. 
 
Az Igazgatóság erősíti „regionális erdei iskolai központ” szerepét. Folyamatos kapcsolatot tartunk a 
térségben működő Zöld óvodákkal és Ökoiskolákkal pl. a minden év februárjában megszervezett fó-
rum, hírlevelek keretében.  
Ebben az évben is szervezői voltunk a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Ver-
seny, MME Madarak és Fák Napi országos verseny, a Lehoczky János komplex környezetvédelmi ver-
seny fordulóinak. 
A saját szervezésben Tavaszköszöntő címmel rendezünk 4 fordulós regionális természetismereti ve-
télkedőt általános iskolások részére (15 csapat, 90 fő). 
A Magyarvíz Kft közreműködésével amatőr fotópályázatot hirdettünk Védett tavaszi virágok” címmel. 
a KNPI és a Primaveravíz Facebook oldalán.  
Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Igazgatóságával közösen „Múzeumok éjszakája” rendezvény szerve-
zése a Természet Házában, a Tisza-völgyi bemutatóházban és a Hajósi Érseki kastélyban 
Lakitelek községi könyvtárban rendhagyó természetismereti órák tartása 13 alkalommal (338 fő). 
22. alkalommal szerveztünk regionális természetismereti képzőművészeti pályázatot és kiállítást a 
kecskeméti Corvina Általános Iskola és Óvoda közreműködésével. 
Útkeresők Egyesület (Kecskemét) természetvédelmi önkéntes munkákon vett részt a KNP területén. 
Porta Egyesület (Kecskemét) közös rendezvények. 
Kiskunsági Környezet- és Természetvédelmi Egyesület közös környezetvédelmi középiskolai vetélke-
dőt szerveztünk a környezetvédelmi világnap alkalmából. 
Megrendeztük a „Túzokünnep”, a Szent Iván éj, a Szent Mihály Napi Vigasságok és a Fehér-tavi Dar-
vadozás elnevezésű rendezvényeket, ahol a cél a természetben való élmények szerzése  
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A Természet Házában 6 időszaki kiállítás megvalósítása 
A Kutató Diákok Országos Szövetsége által kiírt X. Tudományos Esszépályázat biológia szekciójában a 
KNPI által felkészített Lőrincz Anna I. díjat nyert a függőcinegék viselkedésökológiájával foglalkozó 
dolgozatával. 

 
Vetélkedők 
 

 Igazgatóság részvéte-
le 

Résztvevő 

Országos   

Kaán Károly Országos Természetismereti Verseny megyei forduló szer-
vezése 

6 iskola 
12 fő 

Madarak és fák napja Természetismereti Vetélkedő területi forduló szer-
vezés 

6 iskola, 11 csapat 
33 fő 

Lehoczky János Országos Környezeti Verseny zsűri tagság 14 csapat 
42 fő 

Madárvonulás Gyermekszemmel rajzpályázat saját szervezés 360 pályamű 

„Barátunk a természet” Magyar Népművelők Egyesü-
lete 

Feladatok összeállítá-
sa, zsűrizés 

108 fő 

Megyei   

Tavaszköszöntő természetismereti verseny saját szervezés 15 általános  
90 fő 

Természetismereti rajzpályázat  
A kecskeméti Corvina 
Általános Iskolával 
közös szervezés 

589 pályamű 

Kistérségi verseny   

Kistérségi komplex természetismereti verseny (Kun-
szentmiklós) 

Előadás, zsűrizés 23 csapat 
104 fő 

városi   

Középiskolák környezetvédelmi versenye  Feladatok összeállítá-
sa, zsűrizés 

59 fő 

Terepi játék   

Madarak és Fák Napja 
A Kecskeméti Arborétumban 

Szervezés, lebonyolí-
tás (KEFAG ZRT.-vel 
közös rendezvény 

6 óvoda 
11 iskolai osztály 
529 fő 

 
Médiamegjelenés 
 

 Megjelenés, részvétel száma 

írott elektronikus 

kiállítás, vásár 36 helyszínen 

média helyi 29 76 

 regionális 61 96 

 országos 48 63 

 
 

 2012-ben az előző évek gyakorlatának megfelelően a Kecskeméti kínáló, és a Szuperinfó regionális 
kiadójával voltunk szerződéses kapcsolatban, ahol kedvezményesen jelentek meg a KNPI aktuális 
programjai. A Kecskeméti TV kéthetente sugárzott műsort „A természet hírei” címmel (25 megje-
lenés). A természetvédelmi őrök rendszeresen adnak riportokat a települési, kistérségi írott és 
elektronikus médiában a területüket érintő, vagy közérdeklődésre számot tartó kérdésekben 
(ezek témáit a riport előtt az Igazgatóság vezetőjével is a Vidékfejlesztési Minisztérium sajtóosztá-
lyával egyeztetjük, engedélyeztetjük). 

 Programjaink folyamatosan olvashatók a www.knp.hu honlapon, a 
www.facebook.com/KiskunsagiNemzetiPark oldalon. 

http://www.knp.hu/
http://www.facebook.com/KiskunsagiNemzetiPark
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 A regionális médiumok közül a Kecskeméti Városi Televízió, a Gong Rádió, a Szegedi TV; az írott 
sajtó közül a Petőfi Népe (Bács-Kiskun Megye) és a Délmagyarország (Csongrád Megye) tudósított 
a legtöbbször a KNPI eseményeiről. Ökturisztikai programjainkat a www.greenfo.hu oldalra is el-
küldjük. Hírlevelet küldünk havonta az érdeklődőinknek. 

 Az éves programokról programfüzetet jelentettünk meg, amit az Igazgatóság látogató központja-
inkon kívül Tourinform irodákban, közművelődési intézményekben terjesztünk, valamint honla-
punkon (www.knp.hu ) és több turisztikai honlapon is megjelenik. A Fehértavi Darvadozás kapcsán 
egy hónapos reklámkampány volt a Rádió 88 és az Európa Rádió hullámhosszán. Ugyanez a ren-
dezvényünk szeptember-novemberi időszakban az ökoturisztikai célközönség internetes felületei 
közül 16 honlapon (pl.: mme.hu, birding.hu, geocaching.hu, birdphotography.hu, stb.) jelent meg, 
közülük több helyen 2-4 alkalommal is. A KNPI Tisza-völgyi ökoturisztikai hírei megjelennek 
Szatymaz és Sándorfalva nyomtatott regionális sajtójában (Mi Lapunk, Kisbíró). 

 Kapcsolatban állunk a www.programturizmus.hu, a www.muzeum.hu, és a 
www.iranymagyarorszag.hu honlapokkal is.  

 
KNPI-könyvtár 
Könyvtári állomány: 50 folyóirat cím, több mint 5000 dokumentum 
Könyvtári kapcsolatok: Keve András Madártani és Természetvédelmi Szakkönyvtár, Mátra Múzeum, 
MTA ÖBKI Könyvtár, Bács-Kiskun megyei könyvtár, a MTM Könyvtár, Somogy Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, (ez utóbbi számára az OSZK mellett kötelespéldány szolgáltatást kell folyamatosan tel-
jesíteni), Soproni Egyetem, Szegedi Egyetem, Nimfea Egyesület, Bács-Kiskun és Csongrád megyei 
Múzeumok Igazgatósága, Nagyalföld alapítvány, erdei iskolák. 
 

11.2.5. Kiadványok 
 A KNPI-t bemutató Természetbúvár Kiadó által kiadott leporelló újranyomása magyar nyelven 

20 ezer példányban. 

 Kiadtuk a KNPI 2012. évi programfüzetét 5000 példányban. 

 Kunhalmok és földvárak 

 Dr. Kalotás Zsolt fotóalbuma a Kiskunsági Nemzeti Parkról (Alexandra Kiadó gondozásában)  
 

11.2.6. Látogatóstatisztika 
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai bemutatóhelyeinek regisztrált látogatói 
 

Bemutatóhely neve Fizető látogatók 
(fő) 

Egyéb látogatók (fő) Összesen 
(fő) 

Természet Háza 2710 762 3472 
Tisza-völgyi Bemutatóház 1614 100 1714 
Pásztormúzeum (Bugac) 9914 1397 11311 
Árpád-kori skanzen (Tiszaalpár) 2263 673 2936 
Virágh-kúria (Kunszentmiklós) 1263 243 1506 

Összesen 17764 3175 20939 

 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai szolgáltatásainak regisztrált igénybevevői 
 

Szolgáltatástípus Fizető látogatók 
(fő) 

Egyéb látogatók 
(fő) 

Összesen (fő) 

Szakvezetéses túra, nyílt túra 4478 986 5464 

Nyílt nap, jeles nap, saját szervezésű rendezvény 0 23880 23880 

Erdei iskolai program 1821  - 1821 

Természetvédelmi táborok  -  -  - 

Csónak és kenutúrák 62 8 70 

Fotóstúrák 12  - 12  
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Kulturális jellegű rendezvények (pl. koncertek)  -  -  - 

Szent Mihály Nap (Bugac)  - 5000 5000 

Szent Iván Nap, Futó-homok félmaraton 0 350 350 

Fehér-tavi darvadozás 0 1500 1500 

természet- és környezetvédelemi foglalkozások, 
rendhagyó órák 

23663 1306 23969 

Kihelyezett kiállítások, falunapok, vásárok  - 52262 552262 

Regisztrált igénybevevők összesen: 29036 85362 114398 

 
Szálláshelyek a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működtetésében 
Szállóvendégek száma (fő) erdei iskolában: 1821 
Vendégéjszakák száma (fő): 3339 

 
Összesített adatok (fő) 
Bemutatóhelyek és szolgáltatások: 135 337 
Ebből szállóvendégek: 1 821 

 
A látogatókat a kiállítóhelyeken, látogatóközpontokban és szervezett csoportok, programok esetén 
tudjuk regisztrálni. Mivel a tanösvényeink szabadon látogathatók, azok forgalmát csak becsülni lehet.  
A KNPI 27 helyszínen jelent meg időszaki kiállításával, amelyet több mint 10 000 fő látogatott. 

 
11.3. Tervezett fejlesztések (2013) 
 
Élőhelykezelés, gazdálkodás  
2012-ben KEOP-3.2.0/11-2012-0005 jelű közbeszerzés útján bővítettük fennálló mezőgazdasági gép-
parkunkat az alábbi gépekkel és eszközökkel: 
 
I. rész Erőgépek 
 

Darabszám Eszköz megnevezése, paraméterei Nettó ár 

3 db New Holland T5060 mg vontató 37 995 000 Ft 

1 db New Holland T6.120 mg vontató  15 350 000 Ft 

1 db New Holland T7.250 mg vontató  31 962 000 Ft 

 Összesen: 85 307 000 Ft 

 
II. rész Munkagépek 
 

Darabszám Eszköz megnevezése, paraméterei Nettó ár 

1 db Alö Qicke Q55 homlokrakodó 3 630 000 Ft 

1 db Seppi Midiforst 225 DT erdészeti szárzúzó 8 170 800 Ft 

3 db KRONE Comprima F155 körbálázó 26 100 000 Ft 

1 db 
Krone Comprima F155 XC szecskázós hengeres 
bálázógép 

9 300 000 Ft 

3 db Krone EC 280 hátsó függesztésű kasza 5 850 000 Ft 

2 db Krone Swadro 807 rendképző 9 000 000 Ft 

1 db Krone 7.82/6*7 rendterítő 2 940 000 Ft 

 Összesen: 64 990 800 Ft 

 
III. rész Nádvágó 
 

Darabszám Eszköz megnevezése, paraméterei Nettó ár 

1 db Truxor DM 5000 önjáró, kétéltű nádvágó gép 19 617 500 Ft 

 Adapterek:  

1 db ESM rendszerű duplakéses frontvágó szerkezet 1 357 000 Ft 



A KNPI 2012. évi jelentése     53 

1 db Gyűjtő gereblye 457 300 Ft 

1 db Gyűjtő lemez 138 700 Ft 

1 db Utánfutó 1 448 400 Ft 

1 db Szállítási költség 600 000 Ft 

 Összesen: 23 618 900 Ft 

 
 

Saját vagyonkezelésű géppark karbantartása, fejlesztése 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság állatállomány növekedésével egyidejűleg a téli takarmány-
szükséglet is folyamatosan növekszik. A szálastakarmány betakarítására az igazgatóság gépparkjának 
további bővítése indokolt. Az alábbi táblázatban szereplő tételek az Igazgatóság 2013-as közbeszer-
zési tervét tartalmazza. 
 

Közbeszerzés Mennyiségi egység 
Becsült érték 

(nettó) Ft 

Tömegtakarmány,élőállat, mg gép fuvarozás 
35.000 db körbála, 1.000 egyed 
állat,10 gépszállítás 45 000 000 

Mgi gépek szervizszolgáltatása 75 munkagép 43 000 000 

Állattartó telepek üzemeltetése 
1.878 egyed magyar szürke szar-
vasmarha és bivaly 144 000 000 

Vetőmag 500 ha 12 000 000 

Mg. gépbérlet 400 ha 9 000 000 

Talajmunkálatok 600 ha 16 000 000 

Szalma, bio széna, homok 
4000 bála szalma, 5000 bála széna, 
4000 m3 homok 24 900 000 

karámfelújítás 1050 m2 17 000 000 

Bérvágás, füstölt áru készíttetése   24 900 000 

Tüzivíz-tározó és villámhárító ép. az állattar-
tó telepekre 5 db 17 000 000 

kenőgép 2 db 8 000 000 

bálabontó, bálaszeletelő 5 db 23 000 000 

állathordó pótkocsi 6 db 8 000 000 

útjavító gréder 1 db 1 500 000 

vetőgép 1 db 15 000 000 

 
A már meglévő mezőgazdasági kiegészítő munkagépek erősen elhasználódtak, melyeket 2012-ben 
már nem tudtuk hatékonyan üzemeltetni. Az új géppark közbeszerzése 2012. év végén lezajlott, a 
gépek 2013. év elején érkeznek, mellyel már lehet minőségi és mennyiségi munkát végezni, így a 
szálas takarmány betakarítása zökkenőmentessé válik. 
 
Szeretnénk javítani és bővíteni a legeltetés során használt mobil villanypásztor berendezések meny-
nyiségét, és minőségét a 2013. évben is, amely hozzávetőlegesen 2.000.000.-Ft-ot tesz ki. 
 
Állattartó telepek és hozzá kapcsolódó eszközök karbantartása, fejlesztése (36 700 000 Ft értékben) 
KEOP pályázatból, valamint saját bevételünk terhére. 

 

Élőhelyfejlesztés és -rekonstrukció 

A tervezett beruáházások a beadott KEOP és LIFE+ pályázatok sikerességének függvényében valósul-
nak meg. 
  
Bemutatás, ökoturisztika 

 Boróka füzetek sorozat részeként egy, a KNPI területeit bemutató kiadvány megjelentetése 
magyar és angol nyelven 
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 Kontyvirág tanösvény felújítása a KNPI Szikra és az Alpári rét területén MOL támogatásból. 
Befejezés 2013. kora tavasz. 

 Nemzeti Parki Termék védjegy bevezetése,  

 Zöld Bolt megnyitása a Természet Házában (nemzeti parki termék /szürke marha és bivaly 
szalámi/ árusítása) 

 Nemzeti Park PR stratégia elkészítése 

 A KNPI bugaci területén az ökoturisztikai szolgáltatások átszervezése – információs táblák 
megújítása, tanösvény útvonalak áthelyezése, a 2012-es ősborókást ért tűzkár részleges be-
mutatása 
 

11.4. Együttműködési megállapodások 
Együttműködési megállapodást kötöttünk több megújult civil szervezettel, a természetjáró és termé-
szetvédő civil szervezettel, a BKM Önkéntes Centrummal, zöld óvodákkal és ökoiskolákkal. 
Az illetékes rendőrkapitányságokkal, megyei polgárőrszervezetekel, katasztrófavédelemmel ugyan-
csak együttműködési megállapodások keretében tevékenykedünk együtt. 
 

11.5.Fontosabb események 
2012-ben a Természet Házában rendeztük meg a Vizes Élőhelyek Világnapja kapcsán a VM országos 
rendezvényét. 
2012. áprilisában több napon keresztül 860 ha-ra kiterjedő erdőtűz pusztított Bugac térségében. 
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter látogatást tett az év folyamán a nemzeti parkban. 
Két regionális polgármesteri találkozót tartottunk az év utolsó időszakában az Igazgatóságnál futó 
projektek bemutatására és az együttműködés segítésére. 
 

12. Közfoglalkoztatás 
 
12.1. Alapfeladatok, személyi feltételek 
Igazgatóságunk 2012-ben két közmunkaprogramot valósított meg. 
1.) Országos Közfoglalkoztatási program keretében 2012. február–2012. december 31. közötti 
időtartamban átlaglétszámban 61 fő közfoglalkoztatását vállalta és teljesítette. 
A program összes teljesített költsége 74 359 eFt volt, ebből önrészünk 2 702 eFt, támogatás összege: 
71.657 eFt 
2.) Start közmunka program, mely 2012. októbertől decemberig 33 főt foglalkoztattunk a leégett 
Bugaci ősborókás helyre állítási munkáinak kézi erőt igénylő feladatainak végzése. 
Program teljesített összes költsége: 13.858 eFt, melyből önrészünk 801 eFt, támogatás: 13.057 eFt. 

 
12.2. Elvégzett feladatok, eredmények 
1.) A 2012. évi közfoglalkoztatási program során a következő tevékenységek és feladatok valósultak 
meg tájegységenként csoportosítva. A közfoglalkoztatottakat több mint 20 településről választottuk 
ki, akik az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő erdőkben, tanösvényeken, állattartó telepeken, vé-
dett természeti területeken végeztek főként kétkezi munkát, invazív növényirtást, fás szárú növények 
gépi irtását adott esetben vegyszerrel történő irtást, állatok őrzésében, teleptakarításban, terepren-
dezési munkákat. 
Bácska-Sárköz természetvédelmi tájegység (4 fő): Császártöltési Vörös-mocsárt TT, tanösvény kar-
bantartása egész évben áprilistól-októberig, Kéleshalmi Homokbuckák TT. akác vegyszeres kezelésé-
vel, valamint a 930 ha kiterjedésű TT-en invazív növényirtás folyamatos végzése, Hajósi kaszálókon 
kézi, és motorfűrészes erővel invazív cserjeirtási munkák elvégzése. Szücsi erdei Tanösvény karban-
tartása 3 alkalommal, peleodúk gyártása fából. 
Homokhátság természetvédelmi tájegység, Fülöpházai Homokbuckák (2 fő): Fülöpházi erdei iskola 
kertjének rendbetétele, fűszerkertet alakítottak ki bemutatási célra. Vituki, és Halászház épület kar-
bantartások végzése, kerítés faelemek cseréje lezajlott. 52-es főút mentén rendszeres szemétgyűjtést 
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végeztek. Mintegy 20 ha területen fásszárú növényirtás valósult meg motorfűrésszel és vegyszeres 
kezeléssel. 
Homokhátság természetvédelmi tájegység, Csólyospálosi földtani feltárás TT (4 fő): Segédmunkás-
ok 4 fő rekettyefűz-galagonya cserje irtást végeztek mintegy 30 ha-os területen a Bodoglári homok-
buckákon, Kiskunhalasi Fejetéki mocsár területén, Pirtói Nagy-tó területén 5 ha-on nádvágása folyt, 
Csólyospálosi földtani feltárás tanösvény karbantartása, deszkák cseréje, és nádvágás valósult meg. 
Homokhátság természetvédelmi tájegység Bugac Bócsa (30 fő): Vagyonkezelésünkben lévő 80 ha 
erdőápolási feladatokat egész évben látta el egy 11 fős csoport, vadkerítés építése 5 km-es hosszú-
ságban valósult meg a csemeték vadkár védelme érdekében. Bugaci tanösvény karbantartása folya-
matosan. Fásításokból származó kisebb területeken a közmunkások végezték el a fakitermelési mun-
kákat. A közmunkások is részt vettek a Bugaci ősborókásban bekövetkezett tűzoltási munkákban, 
annak utómunkálataiban. 
Tiszavölgy természetvédelmi tájegység Szikra és Alpári rét: Tiszaalpári erdőtagokban sorkapálás 
folyamatosan gyommentes állapot fenntartása, nyesés, pótlások 42 ha-os területen. Alpári gulya 
fenntartásában gulyás feladatok segítése egész időtartam alatt 
Tiszavölgy természetvédelmi tájegység, Pusztaszeri TK, Péteri-tavi Madárrezervátum (7 fő): EU-s 
forrásból megvalósult béka átjárók tisztítása, karbantartása 3 km hosszban történő 2 alkalommal 
történő karbantartási feladatok a békák szabad átjárásának biztosítása érdekében megvalósult. Pusz-
taszeri TK-ban lévő kutatóház, és Szász tanya karbantartása, meszelés, kisebb javítások, foglalkoztató 
kialakítása valósult meg. Térségben lévő gulyáskunyhók tapasztása, meszelése, Fehér- tavi ingatla-
nok, Atkai ház fűnyírás, nyílászárók festése. Kilátó felületkezelése. Pálmonostora erdőtagokban 12 ha 
területen folyamatos erdőápolás, fanyesés, pótlások végzése. Csanytelek 11-es, Ópusztaszer, Puszta-
szer, Baks, Sándorfalva erdőtagban sorápolások végzése történt 12 ha érintett területen. 
Tiszavölgy Mártélyi TK (2 fő): Tanösvények folyamatos karbantartása, inváziós növényirtás, tanösvé-
nyen szemétszedés folyamatosan. Ártéri kísérleti gyümölcsös egész évi gondozása, kapálás. 
Mártélyi TK, és tanösvény táblák karbantartása, kőműves munkák elvégzése. 
Felsőkiskunság természetvédelmi tájegység Miklapuszta(1 fő): Szelídi faházak áprilistól az üdülési 
szezonban gondnoki feladatokat látott el, továbbá a kerti feladatok, fűnyírás kertgondozás végzése 
folyamatosan. 
Felsőkiskunsági tájegység szikes puszták, Peszéradacsi rétek (14 fő): 80 db hatósági tábla kihelyezé-
se, zsilipkarbantartás, ezüstfa sarjak kaszálása mintegy 30 ha területen. Nyakvágó Csárda épületének, 
és udvarának folyamatos karbantartása, fűnyírás, kertépítés, festés, meszelés megtörtént. Bálványfa 
kezelése 4 ha területen, fásításban lévő ezüstfa vegyszeres kezelése valósult meg10 ha-os területen. 
Peszéradacsi réten cserjeirtás 7 ha-on, inváziós fás szárú növények irtása 30 ha-on. Erdészeti faápolá-
sok folyamatos végrehajtása történt 15-ha-os erdőrészleten. Kunpeszéren, Kunadacson utak karban-
tartása valósult meg. 
KNPI központ: Adminisztratív tevékenység végzése 2 fő közmunkaprogrammal kapcsolatos feladatok 
ellátása (heti bérszámfejtéshez anyagok, jelenléti ívek, munkaruhák kiosztása, nyilvántartása stb.) 
Pénzügyi és Számviteli Osztály adminisztratív feladatokban segítése. Területkezelési Osztályon admi-
nisztratív kampányszerű munkák segítése. Földikutya-kutatásban egy fő monitoringózói feladatokat 
végzett a kutatási tevékenység segítse érdekében. Izsáki madárvárta madárgyűrűző állomáson madár 
és hüllő monitoring segítésében vett részt egy fő. 
A program eredményei: A közmunkások az igazgatóság ingatlanjainak, erdei iskolák kisebb karbantar-
tása, festése, padozatok cseréje nyomán ezen ingatlanok megújultak, környezetük rendezettebbé 
vált, külső vállalkozót nem kellett bevonni a munkák elvégzésére. 
Nagy segítséget jelentett a közmunkások alkalmazása az állatok gondozásában, legeltetési időszak-
ban az állandó foglalkoztatottak mellett segítették az állattartó telepek zavartalan működését, illetve 
folyamatosan részt vettek a telepek környékének tereprendezési munkáiban. 
Az erdészeti területen az éves szükséges erdőápolási feladatokat a saját brigád mellett teljeskörűen 
a közmunkásokkal valósítottuk meg. 
Az igazgatóság adminisztratív területein, monitoring, és egyszerűbb pénzügyi, illetve a 
közfoglalkoztatással összefüggő feladatok végzésében nagy segítséget jelentett az alkalmazásuk. 
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2.) Start közmunkaprogramban elvégzett feladatok: 
 A bugaci közmunka programban a munkavégzés 2 brigádban folyt, a munkabrigádok megkö-

zelítőleg 10 ha akác (Robinia pseudoacacia), bálványfa (Alianthus altissima) sarj és magonc 
mentesítését végezték el a kiemelten fontos élőhelyek mentén. Ebben a munkafolyamatban 
15 fővel, dolgoztattunk 20 munkanapon keresztül. 

 November 15-étől 22 közmunkás állt rendelkezésre, akik megközelítőleg 60 ha Natura 2000 
jelölő élőhelyet mentesítettek a selyemkóró (Asclepias syriaca) termésétől, amit zsákba 
gyűjtve elszállítottunk a területről és megsemmisítettük. Ezt a folyamatot 25 munkanapon 
keresztül folytatták a közmunkások.  

 Az év hátralévő időszakában 10 nyiladék tisztítását (3 km hosszan) és járhatóvá tételét végez-
te 17 fő közmunkás, a nyiladékok járhatósága elengedhetetlen feltétele a 2013. évi fahaszná-
latainak.  

 9 fő, 1 hónap időtartamban az erdőfelújításhoz szükséges boróka (Juniperus communis) ma-
got gyűjtött a Kiskunsági Nemzeti Park bócsai törzsterületén, így mintegy 850 kg borókabo-
gyó került begyűjtésre és lett megtisztítva. 

 Az év végén a közmunkások a megállapított szabadságukat töltötték le. 

 
12.3. Tapasztalatok 
Az igazgatóság alapfeladatának ellátásában, mind a mezőgazdasági, erdőgazdasági, ökoturisztikai, 
ingatlanok, tanösvények folyamatos tisztántartásának elvégzésében, adminisztratív munkák, 
egyszerűbb monitoring, térinformatikai feladatok segítésében hatékony közreműködést jelentett a 
korábbi évekhez hasonlóan a közfogalkoztatottak által elvégzett munka. 
Főként a kampányszerű, illetve a kézi munkákat igénylő területeken jelent nagy segítséget a 
közfoglalkoztatottak foglalkoztatása.  
 

12.4. Javaslatok  
A közmunka program időbeni indulásának meghatározása és annak feltételei minden évben év elején 
véglegesülnek, így az év első hónapjaiban nincs lehetőség a programot elindítani. Javaslatként fogal-
mazzuk meg, hogy a pályázatot kiíró szervezet a pályázati kíírás előtt a pályázatban érintett szerveze-
tektől javaslatot kérjen be a közfoglalkoztatási program végrehajtásának főbb szempontjairól. 
 
13. Kapcsolattartás hazai partnerszervezetekkel 
Az államigazgatási partnerségi kapcsolatrendszer hatékonyságának biztosítása céljából rendszeresen 
részt veszünk a Bács–Kiskun megyei Államigazgatási Kollégium ülésein, továbbá részt veszünk annak 
bűnmegelőzési munkacsoportjában. 
Eredményesen és gyorsan működik az Ügyfélkapun keresztüli kapcsolattartás a hatósági ügyek inté-
zése során az Alsó-Tisza-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel és az 
erdészeti hatósággal. Hatékonynak és harmonikusnak ítéljük a kapcsolatot a működési területünkön 
illetékes, szegedi, illetve budapesti székhelyű két ktvf.-fel. A Natura 2000 területek kapcsán az erdé-
szeti hatóság és az Igazgatóság között további konzultációk szükségesek az eltérő szempontok szerint 
megfogalmazott prioritások további összehangolására. 
A közös működési területtel rendelkező vízügyi igazgatóságokkal a kapcsolattartás zökkenőmentes, 
egymás munkáját hatékonyan segíti azinformációcsere. 
A társadalmi partnerségi kapcsolatrendszer fejlesztése céljából két regionális polgármesteri fórumot 
szerveztünk 2012 negyedik negyedévében Fülöpházán, illetve a Pusztaszeri Történelmi Emlékpark-
ban. 
A természetvédő civil szervezetek közül elsősorban a regionális szervezetekkel (Kiskunsági Madárvé-
delmi Egyesület, MME Csongrád megyei helyi csoportja stb.) van kapcsolatunk. Az országosan műkö-
dő szervezetek közül egy, a Svájci Finanszírozási Alap keretében az MME és a Szent István Egyetem 
által megvalósítandó természetvédelmi pályázatban működik közre az Igazgatóság, továbbá a WWF 
Magyarország által beadott, de még el nem bírált, erdők védelmére irányuló természetvédelmi 
kommunikációs pályázatban is részt veszünk együttműködő félként. 
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A külső szervezetekkel történő kapcsolattartás és együttműködés az alábbiak szerint valósult meg: 

 A KNPI erdei iskolái útján tagja a Környezetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének 
(KOKOSZ); 

 A Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek (MKNE) több kollégánk egyéni tagja; 

 A KÖRLÁNC Egyesület több csoportjával működünk együtt (Szeged, Kecskemét), és egy kollega 
tagja is a KÖRLÁNC Kecskeméti Csoportnak.  

 Aktív szervezői és résztvevői vagyunk a hazai nemzeti parkok környezeti nevelői szakmai találkozó-
jának; 

 Folyamatos és rendszeres a kapcsolatunk a működési területünkön levő oktatási intézményekkel 
(általános iskolák, óvodák, középiskolák), kiemelten a Zöld óvodákkal, és Ökoiskolákkal 

 A gyakorló pedagógusokkal való kapcsolattartás érdekében Pedagógus Klubot tartunk;  

 A környezeti nevelés területén a Százszorszép Gyermekház, a Rendezvényház Nonprofit Kft (Sze-
ged) és a kecskeméti Ifjúsági Otthon és a KEFAG Zrt állandó partner foglalkozások, szakkörök, te-
repi akciók szervezésében, zöld jeles napok megünneplésében. 

 Folyamatos szakmai kapcsolatban állunk erdei iskola szolgáltatókkal, ökoturizmussal foglalkozó 
vállalkozókkal, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel; 

 Aktív együttműködésünk van a térség Tourinform irodáival, a Regionális Marketing Igazgatósággal 
(programfejlesztés, kiadványok előkészítése, lektorálás); 

 A Természet Házában működő Zöld Könyvtár heti 5 alkalommal fogadja a külső látogatókat. 

 A Máltai Szeretetszolgálat nyári táboroztatásait támogattuk (térítésmentes szállás, programok 
vezetése); 

 Folyamatos kapcsolatunk van a BKM Közművelődési Intézettel, a BKM Agrárkamarával, részt ve-
szünk a falugondnok képzéseikben 

 Megszerveztük a Nemzeti Parkok Hete helyi rendezvényeit 

 A kecskeméti Hunyadivárosi Részönkormányzattal együttműködve helyet adtunk rendezvényeik-
nek (Hunyadivárosi Napok kiállítása, gyermekfoglalkozások, Madárbarát Hunyadiváros program) 

 Csongrád Megye több településének önkormányzatával együttműködést kötöttünk az iskolai kör-
nyezeti nevelési programok megvalósításának anyagi segítésére. (Algyő, Baks, Szatymaz) 

 NATUR ART Természetfotós Szövetség rendezvényeinek adunk helyet. 

 Támogatjuk a Varázslatos Magyarország természetfotós pályázatot 

 Helyet biztosítunk a Világjáró Klub Egyesület rendezvényeinek, ahol ismeretterjesztő előadásokat 
tartunk. 

 A Magyar Természetbarát Szövetség tagjai részére kedvezményes belépést biztosítunk a nemzeti 
park által szervezett terepi programokra, illetve a szálláshelyeinket kedvezménnyel vehetik igény-
be. 

 VM hulladékmentesítési pályázatának elindítása, végrehajtása civil szervezetek közreműködésé-
vel: CSEMETE: Algyő-Mórahalom, Zöldszikla Egyesület: Mártély, Porta Egyesület: KNP védett terü-
letei, Arany Sárfehér” Kistérségi Vidékfejlesztési Egyesület: Izsáki Kolon tó 

 Együttműködési megállapodás DAOP pályázatokhoz: Kalocsa és Kistérsége Turisztikai Egyesület 
(TDM); Kecskemét és Kistérsége – Tourinform iroda; Kecskemét MJVÖ (Turisztikai bemutatóhely, 
Kápolnák útja); Bordány Önkormányzata (Turisztikai Projekt- Szarmata kori falurekonstrukció); 
BugacPuszta KFT (Szálláshely kialakítása); Mórahalom (TDM) 

 Klaszter és TDM megkeresések 

 Kapcsolattartás: Széchenyi Programiroda; Kecskemét és Kistérsége (Közkincs Kerekasztal) előadá-
sok, programszervezés. 

 
 

Konferenciák, szakmai előadások 2012-ben 
Zöld óvoda, ökoiskola Regionális Fórum; 
Nemzeti Parkok Hete; 
Vizes élőhelyek világnapja Országos ünnepség lebonyolítása; 
Nemzetközi Biodiverzitás Nap a Fejetéki mocsárban; 
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MOL: tavasz-öszi terepi rendezvény segítése; 
Rákosivipera-védelmi és Oktatóközpont: szakmai programok lebonyolítása, koordinálása. 
 
Kapcsolat oktatási intézményekkel 
Középiskolai, egyetemi terepgyakorlatok a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Debre-
ceni Egyetem, Szegedi Egyetem, Szent István Egyetem, Kecskeméti Főiskola, Bedő Albert Erdészeti 
Szakiskola (Ásotthalom), Bársony István Mg. Szakközépiskola (Csongrád), Kiss Ferenc Erdészeti Szak-
középiskola (Szeged), Baksay Gimnázium (Kunszentmiklós) hallgatói, diákjai számára. 

 
14. Belföldi és külföldi együttműködés 
A határokon átívelő együttműködést is fontosnak tartjuk, lehetőségeinkhez képest az alábbiak szerint 
tartjuk a kapcsolatot külföldi szervekkel, szervezetekkel. 
A határontúli kapcsolatépítés keretében aktívan részt vettünk az Alsó-Tisza-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Romániával végrehajtott IPA projektjének rendezvényein. 
Szerbia kapcsán sikeresen pályáztunk „Discovery of our forgotten cultural and natural heritage in the 
Hungarian-Serbian border region” címmel egy IPA-projektre. 
Távoli kapcsolatok építése: a nemzetipark-igazgatóság a vidékfejlesztési miniszter jóváhagyásával 
szakmai-tudományos együttműködési megállapodást kötött a Naurzum Nemzeti Természeti Rezervá-
tummal. 
 
EUROSITE (Hollandia, Tilburg): Az Igazgatóság több éve tagja a szervezetnek. A EUROSITE célja, hogy 
összefogja azon magánszemélyeket, egyesületeket, állami szerveket, és minden olyan további szerve-
zetet, amely védett területek kezelésével foglalkozik és megosztja köztük a kezelésben szerzett ta-
pasztalatokat. 
EUROPARC Federation (Németország): Az Igazgatóság munkatársa, Ludnai Tünde 2011-ben elnyerte 
a EUROPARC által meghirdetett Alfred Toepfer Természeti Örökség ösztöndíjat, melynek keretében a 
természetvédelmi őrök szerepét tanulmányozta a Natura 2000 területek kezelésében 2012-ben lit-
ván, lengyel, skót és ír természetvédelmi őrök munkájának tanulmányutak során történt 
megismerésvel. Az Igazgatóság egy fővel képviseltette magát a EUROPARC 2012. évi konferenciáján a 
dániai Genk városában. 
Palics-Ludas Közvállalat (Szerbia-Montenegró, Palics): Körös-éri Tájvédelmi Körzet kapcsán a szikes 
területek kutatása, délvidékiföldikutya-kutatás . 
Röhn Bioszféra Rezervátum (Németország): 2012-ben alkalmi szakmai kapcsolat, 2013-as kölcsönös 
látogatás előkészítése. 
ÉDOSZ KINIZSI Sport és Természetjáró Szakosztály: közös munka volt turistaútak jelzéseinek a pótlá-
sa. 
Magyar Olajipari Művek (MOL Kiskunhalasi Termelési Üzemegység): őszi–tavaszi szakmai kirándulás, 
TeSzedd akció, Biodiverzitás Nap. 
 

15. Ellenőrzés 
Külső ellenőrzések: 

 Folyamatban lévő KEOP pályázatokat 2012. évben a közreműködő NKEK NKft. irányító szervezet 5 
alkalommal végzett ellenőrzést, melyeknél pénzügyi-számviteli, illetve szakmai területen 
intézkedést igénylő megállapításokat nem tettek.  

 Az utánkövetési időszakban lévő KIOP pályázat esetén az irányító szervezet további feltételeket 
szabott a projekt zárásának feltételeként, melyhez a szükséges intézkedés megtétele jelenleg 
van folyamatban. 

 Az MVH-val kötött együttműködési megállapodás alapján igazgatóságunk részt vesz az 
agrártámogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseken, mely megállapodásban foglaltak 
végrehajtását ellenőrizte az MVH. E tárgykörben hiányosságként szerepelt, hogy az UMVP logót 
honlapunkon, ezzel kapcsolatos levelezéseken fel kell tüntetni, a hiányosság pótlása megtörtént. 
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 Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrizte az Igazgatóság 2012. évi egyes adókötelezettségeit, 
tételesen a havi ÁFA bevallásunkat visszaigénylés miatt, az adóhatóság a beadott bevallásunkat 
jóváhagyta. 

 Állami Számvevőszék a 2012. évi éves ellenőrzési programja alapján ellenőrizte a NPI-ik 
feladatellátásának és vagyonkezelését, melyhez helyszíni ellenőrzés intézményünknél nem volt, 
csak a tevékenységünk egészére kiterjedő tanúsítványokat töltöttük ki, ehhez kapcsolódóan 
részünkre intézkedést nem írtak elő. 

 2012 folyamán a Közreműködő Szervezet a „KEOP-Élőhelyrekonstrukció a Kolon-tavon” (2012. 
június 19.), „KEOP-Invazív fajok irtása” (tervezési szakasz; 2012.04.17.), „Élőhely-rekonstrukciós 
tevékenységek ellátása a KNPI területén (2012. 04. 04.; 2012. 09. 05.; 2012. 11. 27.) pályázatok 
kapcsán helyszíni ellenőrzést tartott. 

 Rendkívüli helyszíni ellenőrzést tartott a Nemzeti Környezetvédelmi és Enregia Központ Nonprofit 
Kft. 2012. november 21-én a „Natura 2000 élőhelyek rekonstrukciója az Alpár–Bokrosi 
öblözetben és a Körtvélyesi-holtágon” című KIOP-1.5.1-2005-04-00006/2 azonosítószámú pro-
jekt kapcsán, melynek kapcsán megállapodás született a projekthez kapcsolódó, de elmaradt 
VTT-beruházások miatti fennálló külső okból bekövetkezett hiányosságok pótlása céljából elvég-
zendő feladatokról. 

 A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. részéről lefolytatott ellenőrzés április 18-án zajlott, tanúsí-
tást nem befolyásoló kisebb hiányosságokat állapítottak meg a nyilvántartási rendszerben. 

 Az Igazgatóságnál 2012. év során Kölcsönös Megfeleltetéssel kapcsolatos ellenőrzést végzett a 
BKKM-i Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategyészségügyi Igazgatósága mind az öt 
állattartó telepen 2012. október 15–19. között. 

 
Belső ellenőrzések: 

 2012. évben külső megbízás alapján az NMD. Kft. az éves terv alapján 7 ellenőrzést végzett. 

 Természetvédelmi Őrszolgálat tevékenységének ellenőrzése valósult meg, megállapítások, javasla-
tok a tájegységek aktualizálására, ehhez kapcsolódóan a munkaköri leírások, gépjárműhasznála-
tok km-kereteinek aktualizálását írták elő. 

 Gépkocsi használatok ellenőrzése: Ellenőrzés megállapítása: a szabályzat aktualizálása, magán-
használatokhoz az igazgatói engedélyek lefűzése, kulcsos gépjárművek okmányainak átadás-
átvételi rendjének szigorítását javasolta, a felsorolt javaslatokra az intézkedéseket megtettük. 

 Erdészeti tevékenységgel összefüggő szerződések vizsgálata: Az ellenőrzés megállapításai főként a 
szerződések ellenjegyzéseinek teljeskörűségének megteremtésére, teljesítés igazolások körének 
konkrétabb megfogalmazását javasolta.  

 Belső kontroll rendszer vizsgálata: Az igazgatóság szakmai tevékenységeinek ellenőrzési nyomvo-
nalait hiányolta az ellenőrzés, erre vonatkozóan a nyomvonalak elkészültek, azonban ezeket az 
év végén jóváhagyott SZMSZ miatt újra felül kell vizsgálni, és módosítani szükséges. Elkészült a 
Belső Kontroll Kézikönyv aktuális változata. 

 Intézményi bevételek tervezése: Az ellenőrzés megállapította, hogy a tervszámok alultervezettek, 
mely fő oka a bázisalapú tervezés, de a 2012. évi saját bevételek már reális nagyságrendben sze-
repelnek az eredeti költségvetésben. 

 Közfoglalkoztatási programok végrehajtásának ellenőrzése: az ellenőrzés lényeges hiányosságot 
nem tárt fel, javasolta, hogy valamennyi jelenléti ívet a közmunka programvezető kézjegyével 
igazoljon le. Pótoltuk az aláírásokat a jelenléti íveken. 

 Közbeszerzési eljárások vizsgálata:Hiányosságként fogalmazódott meg a közbeszerzési tervünk 
ténylegesen megvalósult közbeszerzésekkel nem lettek módosítva. 

 
A Természetvédelmi őrszolgálat által végzett ellenőrzések (rendőrséggel, vízirendőrséggel, vadá-
szati ellenőrzések stb.): 
Rendőrséggel való együttműködés: 19 nap közös járőrnapot teljesítettek a természetvédelmi őrök. 
Közös ellenőrzések célja, természetvédelmi járőrszolgálat, területellenőrzések, általános körű külte-
rületi szolgálat, illegális fakivágások keresése, védett területek ellenőrzése. További egy esetben kö-
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zös együttműködés rendkívüli esemény bekövetkezésekor (illegális homokkitermelés Natura 2000 
területen). Valamint december hónapban egy alkalommal a Duna szakaszon közös vadászati ellenőr-
zést tartottak a természetvédelmi őrök a rendőrséggel illetve a DDNPI kollégáival. (összesen 24 fő 
vett részt az akcióban) 
Vízirendészettel való együttműködés: 15 alkalommal volt közös szolgálat, melyhez az igazgatóság 
gépjárművet és kisgéphajót biztosított. A közös szolgálatok célja elsősorban közös járőrszolgálat, 
területellenőrzések, halászati és horgászati ellenőrzések.  
Katasztrófavédelemmel való együttműködés: Kisebb nád tűzesetnél történt közös oltás a katasztró-
favédelem egységeivel (1 esetben) 
Közigazgatósági határozatok ellenőrzése: 230 alaklommal, elsősorban kaszálás, legeltetések ellenőr-
zése, madárriasztási, gyérítési engedélyben leírtak betartásának ellenőrzése, egy esetben Natura 
2000 területet érintő rendezvényen az engedélyező határozat előírásainak betartásának ellenőrzése.  
Szervezett vadászattal kapcsolatos ellenőrzés: 50 alkalommal. 

 
16. Éves munka legfontosabb eredényeinek összefoglalása (max: 1-1,5 oldal.) 
A 2011 tavaszán lezajlott vezetőváltás és azt követő szervezeti átalakítás az Igazgatóság SZMSZ-ének 
jóváhagyásával végső szakaszába lépett. 
Jelentős esemény volt egy természetvédelmi terület és egy tájvédelmi körzet jogszabályi kihirdetése 
az Igazgatóság működési területén 2012-ben. 
Az 1975-ben alapított nemzetipark-igazgatóság személyi állományának első, nyugdíjba vonult gene-
rációját felváltó újabb generációja mostanra mind képzettségben, mind pedig tapasztalatban beérett, 
ütőképes gerinccel rendelkezik; ugyanakkor a munkatársak életkoreloszlása is megfelelő humánerő-
forrás-politikai szempontból. 
A munkahelyi körülmények, munkaeszköz-ellátottság kielégítő, ugyanakkor a beszerzési tilalmak je-
lentősen megnehezítik a 21. századra nélkülözhetetlenné vált fokozatosan amortizálódó irodai in-
formatikai eszközök fejlesztését, pótlását. Az őrszolgálat gépjárműveinek jelentős része egykorú, így 
amortizálódásuk is egyszerre várható; fokozatos lecserélésük megnehezített a beszerzési tilalom mi-
att. 
Az Igazgatóság elsősorban agrártámogatásokból, haszonbérleti díjakból, illetve az állattartásból ren-
delkezik bevétellel. A költségvetési támogatások egyre csökkenő volta dacára a bevételek és kiadások 
egyensúlyban vannak, a pénzügyi stabilitás a jelenlegi rendszerben biztosított. Amennyiben a jogsza-
bályi környezet esetleges változása a bevételek átstrukturálódását eredményezi, az a működőképes-
séget súlyosan veszélyeztetheti. 
Súlyos veszteség érte a természetvédelmet 860 ha erdő leégésével a bugaci borókásban. A helyreállí-
tási munkák a következő években jelentős erőforrásokat fognak lekötni az Igazgatóságnál. 

 
17. Fontosabb célkitűzések a következő évre (munkaterv) 
 
Élőhelykezelés és -fejlesztés 

 Amennyiben a beadott és első fordulón túljutott KEOP-pályázatok a második fordulón is sike-
resek, megvalósításuk megkezdése, a rendelkezésre álló határidőn belüli megvalósítása. 

 A 2012-ben benyújtott LIFE+ pályázat kedvező elbírálása esetén annak megindítása. 

 Két új LIFE+ pályázat előkészítése 2013-ban (egyben kedvezményezettként, egyben partner-
ként) 

 
Természetvédelmi Őrszolgálat 
A jogszabályi változásoknak megfelelő új szabálysértési bírságolási rendszer bevezetése 
 
Natura 2000 fenntartási tervek 
Közreműködés partnerként a pályázati rendszerben készítendő 21 fenntartási terv összeállításában. 
 
Monitorozás, EU-jelentéstételi kötelezettségek teljesítése 
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Az NBMR által előírt monitoringtevékenység továbbfolytatása, az Igazgatóság számára előírt az 
élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke szerinti jelentéstételi feladatok határidőre történő teljesítése 
 
Informatikai fejlesztések 
A Természetvédelmi Információs Rendszer további fejlesztése (újabb support szerződésünk a Daten-
Kontor Kft-vel) 
 
Közmunkaprogram 
A 2012-re tervezett létszámkeretnek megfelelő számú személy alkalmazása 
 
Működési költségek csökkentése az energiahatékonyság növelése révén 
Energetikai KEOP pályázat előkészítése az Igazgatóság vagyonkezelésében álló 21 épület kapcsán 
 
Nemzetközi kapcsolatok 
A kazahsztáni testvér nemzeti parkkal a kapcsolatok további erősítése információcsere, csereprogra-
mok révén. 


