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1. Bevezetés   
 

Magyarország második legrégebbi nemzeti parkja és a természetvédelmi kezeléssel megbízott nemzetipark-igaz-
gatóság már több mint négy évtizede szolgálja a Duna–Tisza köze szikes pusztáitól, szikes tavaitól, turjánvidéki 
vizes élőhelyeitől a homokbuckások élőhely-együttesein át az alsó-tiszai hullámtér legértékesebb részeiig terjedő, 
illetve ezeket körülvevő természeti értékek, illetve a hagyományos állattartási módok megőrzését. Az igazgatóság 
természetvédelmi kezelőként ugyancsak gondoskodik a nemzeti park törzsterületén kívül eső, de az igazgatóság 
működési területén található további, természetvédelmi szempontból jelentős értékek (ex lege vagy egyedi jogsza-
bály révén védett természeti területek Natura 2000-területek, védett vagy fokozottan védett növény- és állatfajok) 
megőrzéséről, fennmaradásáról is. 
Az igazgatóság természetvédelmi kezelői tevékenységében továbbra is kiemelt szerepet kap az európai uniós 
pályázati források minél teljesebb körű kiaknázása, illetve a közmunkaprogram eredményes működtetése. 
Ahol a védelmi célok különösen indokolják, az igazgatóság igyekszik vagyonkezelésbe venni a legértékesebb te-
rületeket. Ahol a természetvédelmi kezelés csak aktív élőhelykezeléssel biztosítható, ott lehetőség szerint régi 
magyar háziállatfajtákat – főként magyar szürke marhát és bivalyokat – veszünk igénybe. Ahol a kezelés saját 
állatállománnyal nem oldható meg gazdaságosan és a természetvédelmi célok elérése más módon is biztosítható, 
az igazgatóság vagyonkezelésében lévő területek kezelésére földhaszonbérlet útján egyéni gazdálkodók vagy gaz-
dasági szervezetek közreműködését veszi igénybe. 
Az igazgatóság vagyonkezelésében számottevő erdőállomány van, ezek kezelése során a természeteshez minél 
közelibb állapot elérése a cél, többek között a felújításnál őshonos fafajok igénybevételével. 

 
2. Személyi állomány 
 
2017-ben az igazgatóság tevékenységi körét (kutatás, igazgatás, tervezés, fejlesztés, gazdálkodás, oktatás, neve-
lés, őrzés, állattartás stb.) az alábbi táblázatban szereplő személyi állománnyal valósította meg. 
 

Szakképzettség Alapfokú Középfokú Felsőfokú Összesen 

Kormánytisztviselő 0 14 71 85 
Kormányzati ügykezelő 0 1 0 1 
Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó 10 38 17 65 
Mindösszesen 10 53 88 151* 

 

*Ebből EU-s projekt keretében foglalkoztatott: 10 fő 

 
Munkatársaink alap-, közép- vagy felsőfokon beszélnek angol, német, olasz, orosz, szerb, francia, spanyol nyelven. 
Személyzeti állományunk nyelvismereti megoszlása:  
 

Személyi állomány fő/nyelvvizsgák száma 

Kormánytisztviselő 48/57 

Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó 4/4 

EU-s projekt keretében foglalkoztatott szerződéses munkavállaló 11/17 

Mindösszesen 63 fő/ 78 nyelvvizsga 

 
A személyi állomány létszáma 2016. december 31. napján 145 fő volt. 2017-ben összesen 15 fő jogviszonya szűnt 
meg közös megegyezéssel, 11 fő jogviszonya a határozott időre létesített jogviszony lejárta miatt, 1 fő jogviszonya 
a próbaidő alatt azonnali hatályú felmondással, 1 fő jogviszonya felmentés és 1 fő jogviszonya áthelyezés miatt 
szűnt meg. 
 Az igazgatóság 14 fő kormánytisztviselővel és 21 fő munkavállalóval létesített jogviszonyt az elmúlt évben. Az 
elmúlt évben 2 fő kormánytisztviselő és 1 fő munkavállaló volt gyesen. Az alkalmazottak javadalmazása a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvénynek, a Munka Törvénykönyvének és a Közszolgálati Szabály-
zatnak megfelelően történt. Jutalmazásokra csak a törvényi kereteken belüli kötelező jellegű (jubileumi jutalom: 2 
fő) került sor az elmúlt évben. A cafetériajuttatás kifizetés a törvényi előírások és belső szabályzatunk szerint tör-
tént. 2017-ben 2 fő kormánytisztviselő tett sikeres közigazgatási alapvizsgát és 1 fő közigazgatási szakvizsgát. A 
Föld Napja alkalmából munkája elismeréseképpen 3 fő kapott Miniszteri Elismerő Oklevelet, 1 fő Pro Natura díjat 
és 1 fő Pro Natura emlékplakettet. 
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A nemzetipark-igazgatóságok részéről a védett természeti területek és a Natura 2000-területek természetvédelmi 
kezelése kapcsán nem hazai költségvetési források terhére foglalkoztatottak száma (fő) 
 

1.1. Kormánytisztviselők – teljes munkaidőben 1 

1.2. Szerződéses munkavállalók – teljes munkaidőben - 

1.3. MTvK munkavállalók – teljes munkaidőben 20 

1.4. Kormánytisztviselők – részmunkaidőben 37 

1.5. Szerződéses munkavállalók – részmunkaidőben - 

1.6. MTvK munkavállalók – részmunkaidőben 2 

2. A védett természeti területek és Natura 2000-területek természetvédelmi kezelése kapcsán alkalma-
zott közfoglalkoztatottak száma (fő)  *ez a foglalkoztatás hazai költségvetési forrásból történik 

106* 

3. A védett természeti területek és Natura 2000-területek természetvédelmi kezelése kapcsán az igazgató-
sággal írásos megállapodás alapján együttműködő vállalkozások érintett munkavállalóinak becsült száma 
összesen (fő); ebből: 

1452 

3.1 Turisztikai szolgáltatók 4 

3.2. Megbízott tervező/kivitelező vállalatok 36 

3.3. Gazdálkodók, mezőgazdasági, erdészeti vállalkozások 1286 

3.4. Egyéb 27 

 
3. Oltalom alatt álló természeti értékek és területek adatai, információi 
 

3.1. Országos jelentőségű védett, védelemre tervezett természeti, Natura 2000 és egyéb területek 
és ezek változásai 
 
3.1.1. Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal létesített védett és védelemre tervezett természeti területek (köz-
tük a védett földtani alapszelvények és földtani képződmények) 
 

Működési terület (ha) 1 005 858 
ha  

     

 Védett természeti terület Ebből foko-
zottan vé-
dett (ha) 

Változás a 
tárgyév-
ben (ha) 

Védelemre tervezett1 

 Száma (db) Kiterjedése (ha)   Száma (db) Kiterjedése (ha) 

Nemzeti park 1 50 523,0000 12 778   (bővítés) 8 083,0 
Tájvédelmi körzet 3 26 833,0000 1 174  0 0 
Természetvédelmi terület 19 5011,8000 228  7 (3 bővítés) 2775,511 
Természetvédelmi terület védőövezet 1 10,2   1 2,1744 
Természeti emlék  3 3,86     
Védelemre tervezett földtani alapszelvé-
nyek 

      

Védelemre tervezett földtani képződmé-
nyek  

    1 0,9 

Összesen 27 82 381,86   8 10861,8854 

 
A védett természeti területek kiterjedése az előző évhez képest a Bajai földikutya-rezervátum 114,252 ha kiterje-
désű területével növekedett, a védelemre tervezett területeké ugyanennyivel csökkent. Ugyanehhez a területhez 
lett kijelölve 10,2 ha védőövezet. A védelemre tervezett területek kiterjedése a Madarasi Marhajárás természetvé-
delmi terület 43,211 ha kiterjedésével, illetve a védőzónájával bővült.    
Az előző évihez képest csekély mértékben ugyan, de változott a KNPI működési területe, az irányító szerv által 
koordinált térképi pontosításoknak, határ kiigazításoknak köszönhetően.  

 
Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal kihirdetett védett természeti területek 
 

Név Törzskönyvi szám Kiterjedése (ha) Ebből fokozottan védett (ha) 

KNP, Felső-kiskunsági-puszta 109/NP/74 11 851,24 1281,7449 
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KNP, Peszér–Adacsi-rétek 109/NP/74 5 797,70  

KNP, Fülöpházi-buckavidék 109/NP/74 2 104,60  

KNP, Kolon-tó 109/NP/74 3 057,93 28,9184 

KNP, Bócsa–Bugac 109/NP/74 11 670,41 7143,2797 

KNP, Orgoványi-rétek 109/NP/74 3 972,91 2214,1343 

KNP, Felső-kiskunsági-tavak 109/NP/74 4 968,74 2109,5757 

KNP, Mikla-puszta 109/NP/74 6 124,13  

KNP, Szikra és az Alpári-rét 109/NP/74 975,32  

Mártélyi tájvédelmi körzet 94/TK/71 2 276,12  

Pusztaszeri tájvédelmi körzet 122/TK/76 22 332,74 1174,2207 

Körös-éri tájvédelmi körzet 330/TK/12 2 224,07  

Kiskőrösi-turjános tt. 221/TT/90 641,24  

Péteri-tavi Madárrezervátum tt. 124/TT/76 785,05 192,4236 

Csólyospálosi földtani feltárás tt. 168/TT/78 1,16 1,1628 

Kéleshalomi-homokbuckák tt. 121/TT/75 176,26  

Kunfehértói Holdrutás-erdő tt. 120/TT/75 116,36  

Császártöltési Vörös-mocsár tt. 219/TT/90 930,32  

Kiskunhalasi Fejetéki-mocsár tt. 251/TT/92 35,07  

Bácsalmási Gyapjasgyűszűvirág termőhely tt. 252/TT/92 3,89  

Csongrádi Kónya-szék tt. 291/TT/98 454,00  

Érsekhalmi Hét-völgy tt. 288/TT/98 27,02  

Kunpeszéri Szalag-erdő tt. 289/TT/98 118,81  

Hajósi-homokpuszta tt. 290/TT/98 186,09  

Jászszentlászlói Kalmár-erdő tt. 300/TT/05 8,88  

Pusztaszeri Hétvezér  emlékmű tt. 213/TT/90 4,34  

Pusztaszeri Fülöp-szék tt. 214/TT/90 41,65  

Hajósi-kaszáló és -löszpartok tt. 229//TT/90 123,53  

Pirtói-homokbuckás tt. 326/TT/12 591,31 34,2641 

Szelidi-tó tt. 123/TT/76 652,54  

Bajai földikutya-rezervátum tt. 422/TT/17 114,252  

Bajai földikutya-rezervátum védőövezet 422/TT/17 10,1885  
Katymári téglavető földtani képződmény természeti emlék  2,0438  
Madarasi téglavető földtani képződmény természeti emlék  1,2389  

Öthalom földtani alapszelvény természeti emlék  0,5755  

 
Védelemre tervezett természeti területek:  
 

Terület kiterjedés Védetté nyilvánítás állapota 

Bácsalmási gyapjas gyűszűvirág termőhelye termé-
szetvédelmi terület (bővítés)  

27,6931 ha 

a területi egyeztetés megkezdéséhez a kezelési tervdokumentáció 
felülvizsgálata és annak szakmai egyeztetése szükséges 

Érsekhalmi hét-völgy természetvédelmi terület (bő-
vítés) 229,4035 ha 

a területi egyeztetés megkezdéséhez a kezelési tervdokumentáció 
felülvizsgálata és annak szakmai egyeztetése szükséges 

Gátéri Fehér-tó természetvédelmi terület  
698,4474 ha 

a kezelési terv területi egyeztetése megtörtént, a további egyezteté-
sek lefolytatása érdekében a terv felülvizsgálata szükséges 

Imrehegyi gyepek természetvédelmi terület  
81,9114 ha 

a területi egyeztetés megkezdéséhez kezelési tervdokumentáció ké-
szítése, annak szakmai egyeztetése szükséges 

Kiskunsági nemzeti park (bővítés) 
5 235,4187 ha 

a területi egyeztetés megkezdéséhez kezelési tervdokumentáció ké-
szítése, annak szakmai egyeztetése szükséges 

Kiskunsági nemzeti park (bővítés, 2. ütem) 
2 847,8652 ha 

a területi egyeztetés megkezdéséhez kezelési tervdokumentáció ké-
szítése, annak szakmai egyeztetése szükséges 

Peszéri-erdő természetvédelmi terület  
640,6354 ha 

a területi egyeztetés megkezdéséhez a kezelési tervdokumentáció 
felülvizsgálata és annak szakmai egyeztetése szükséges 

Tázlári homokbuckák természetvédelmi terület  
1054,1674 ha 

a területi egyeztetés megkezdéséhez kezelési tervdokumentáció ké-
szítése, annak szakmai egyeztetése szükséges 

Madarasi Marhajárás természetvédelmi terület 
Védőövezet 

43,2110 ha 
2,1744 ha 

a területi egyeztetés megkezdéséhez kezelési tervdokumentáció ké-
szítése, annak szakmai egyeztetése szükséges 

Összesen 10 860,9275 ha  
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3.1.2. „Ex lege” védett természeti területek 
 

Ex lege védett termé-
szeti területek* 

Egyedi hatósági határozattal lehatárolt ex lege 
védett természeti területek 

Egyedi hatósági határozattal lehatárolásra váró 
ex lege védett természeti területek 

Száma (db) Kiterjedése (ha) Száma (db) Kiterjedése (ha) 

lápok 25 4 596 ha 100 18 264 ha 

szikes tavak 27 1 799 ha 193 12945 ha 

kunhalom 5 - 138 - 

földvár 0 - 8 - 

forrás  - 2 - 

víznyelő - - - - 
 
*Legutoljára 2014-ben frissített adatbázisból számított adatok, nem tartalmazzák az egyedi jogszabállyal (is) kihirdetett védett természeti területekre eső 
lápokat és szikes tavakat (a darabszám az egymástól külön álló poligonok számát jelenti). 

 
Kunhalmok és földvárak: A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 143 regisztrált kunhalom 
és 8 földvár ismert. A MePAR-ban rögzített, HMKÁ rendelet hatálya alá tartozó kunhalmok száma összesen 123, 
azonban ezek további 20, az Igazgatóság ex lege kunhalom kataszterében szereplő halommal történő bővítése 
szükséges. 
A kunhalmok megőrzendő tájképi elemként bekerültek az Európai Unió által előírt ún. „Kölcsönös megfeleltetés” 
rendszerébe. Az egyes kunhalmokról és földvárakról a kevés irodalmi adat és komplex kutatások hiánya miatt 
keveset tudunk. Elenyésző azok száma, ahol régészeti feltárás is folyt. Fennállásuk idejének meghatározása a 
terepbejárások alapján sokszor bizonytalan. Jelentős részük ma is szántóföldi és erdőgazdálkodás alatt áll, meg-
őrzésükhöz és további pusztulásuk megakadályozása érdekében folyamatos terepi ellenőrzés és további vizsgá-
latok szükségesek. A Duna-Tisza közén napjainkban is, folyamatosan zajlik a halmok és földvárak felülvizsgálata, 
nyilvántartásba vétele. A 2017-ben végzett szisztematikus vizsgálatok eredménye, hogy a KNPI működési területén 
újabb halmok nyilvántartására kerülhetett sor. 
 
Források: Jelenleg 2 forrásterület nyilvántartott a KNPI működési területén, Nemesnádudvar és Csongrád-Bokros 
külterületen. A nemesnádudvari forrásterület lehatárolására irányuló hatósági eljárást kezdeményezte az igazgat-
óság 2017-ben. 
 
3.1.3. „Ex lege” védett természeti értékek (barlangok:  kiépítések, műszaki beavatkozások, hasznosítási jelentések, 
dokumentációs tevékenységek, térképezések, állapotfelvételek, kezelési tervek, nagyobb feltárások) 
 
Az igazgatóság működési területén a Tvt. definíciójának megfelelő barlang vagy víznyelő nem található. 

 
3.1.4. Natura 2000-területek 
 
Az igazgatóság természetvédelmi kezelésében álló (HUKN... kódnevű) Natura 2000-területek kiterjedése:  

csak különleges madárvédelmi terület (kmt.)  58 833 ha 
csak különleges természetmegőrzési terület (ktt.)  50 205 ha 
kmt. és ktt. is egyben  71 307 ha 
Összes Natura 2000  180 345 ha 

 
Az igazgatóság működési területén található Natura 2000-területek kiterjedése (függetlenül attól, ki a természetvé-
delmi kezelő): 168 742 ha. 
 

Natura 2000-területek db Érintett ha 

Hatósági táblák kihelyezése 0  
Tanösvények száma 19  
Látogatóközpontok száma* 1  
Projekttel (KEHOP, LIFE+) érintett területek száma 20 36 941 
 

*Tisza-völgyi bemutatóház 
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2017 során Natura 2000-területet érintő élőhelyrekonstrukciós beavatkozás a tiszaalpári Nagy-tó rekonstrukciója 
volt. 
 
3.1.5. Nemzetközi jelentőségű területek 
 
A 3.1.4. fejezetben felsorolt Natura 2000-területeken túlmenően az igazgatóság működési területén található ter-
mészetvédelmi szempontból nemzetközi jelentőségű területek kiterjedése:  
 

Nemzetközi jelentőségű vizes terület  31 827 ha 
MAB bioszféra-rezervátum2 108 185 ha 
Biogenetikai rezervátum (Kolon-tó)  2 962 ha 

 
Az igazgatóság működési területén Európa-diplomás terület, világörökség-helyszín vagy geopark nem található. 

 

Nemzetközi jelentőségű vizes terület db Érintett ha 

Hatósági táblák kihelyezése 0  
Tanösvények száma  5  
Látogatóközpontok száma 1  
Projekttel (KEOP, LIFE+) érintett területek száma 8 21 643 

 
MAB Bioszféra-rezervátum db Érintett ha 

Hatósági táblák kihelyezése 40  
Tanösvények száma 11  
Látogatóközpontok száma 0  
Projekttel (KEOP, LIFE+) érintett területek száma 9 39 029 

 
 

Biogenetikai rezervátum db Érintett ha 

Hatósági táblák kihelyezése 0  
Tanösvények száma  3  
Látogatóközpontok száma 0  
Projekttel (KEOP, LIFE+) érintett területek száma 2 782 

 
Az igazgatóság működési területe Európa-diplomás területtel, UNESCO-világörökségi területtel, illetve UNESCO-
geoparkkal nem érintett. 
 
3.1.6. Országos jelentőségű védett természeti területek speciális természetvédelmi kezelési tervű, meglévő és ter-
vezett részterületei (köztük a földtani alapszelvények, földtani képződmények) 
 
Az igazgatóság működési területén a Császártöltési magaspart földtani képződmény jelenleg a Császártöltési Vö-
rös-mocsár természetvédelmi terület részeként áll természetvédelmi oltalom alatt. Speciális, a természetvédelmi 
terület kezelésétől eltérő szabályozások szükségessége miatt természeti emlékként történő védetté nyilvánítása 
szükséges. Az eljárás lefolytatásához alapozó dokumentáció előkészítése, így a védetté nyilvánítandó terület le-
határolása, kimérése és tudományos jelentőségének leírása megtörtént. 
 

3.2. Területvásárlások, kisajátítások adatai (védettségi szint helyreállítás, elővásárlási jog, pályá-
zatok) 
 

Földterület-vásárlás db Területnagyság (ha) Vételár 

kisajátítás révén 6 40,9849 16 619 000 Ft 

védettségi szint helyreállítása 15 85,4796 72 899 409 Ft 

elővásárlási jog révén saját forrásból 7 44,7304 7 160 000 Ft 

pályázati (LIFE, KEHOP), uniós forrásból 56 70,8468 59 990 790 Ft 

Együtt 84 242,0417 156 669 199 Ft 

                                                           
2 *Magterület és pufferterület;  
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A földek összesített átlagára kerekítve 647 300 Ft/ha, mely mintegy negyvenhatezer-száz Ft/ha vételár-csök-
kenést mutat az előző év átlagárához viszonyítva. 
 
Kisajátítási eljárás 
A 2017-es évben indított kisajátítási eljárás során a 6 ingatlan tekintetében a vételár még bírósági letétben van, 
tekintettel arra, hogy az eljárás perré alakult, ahol a hatóság és a KNPI a bíróság döntése ellen a Kúriához fordult. 
Nem szerepelnek a táblázatban a korábbi években indított eljárások adatai. Az 1233/2012. (VII. 12.) Korm. hatá-
rozat végrehajtása érdekében, jogellenesen magántulajdonba került, a védettségi szint helyreállításáról szóló tör-
vény hatálya alá tartozó mintegy 130 ha védett természeti terület (2 db ingatlan) tulajdonjogának kisajátítás útján 
történő megszerzésére 2012-ben kisajátítási eljárást indítottunk. A hatóság 165 067 074 Ft kártalanítást állapított 
meg; a tulajdonosok a megállapított kártalanításon felül további 572 912 864 Ft kártalanítási igényt terjesztettek 
elő a közigazgatási perben, de jogalapjában is támadták a kisajátítást. Az eljárás áthúzódott 2017-re is. A bíróság 
helyt adott a tulajdonosok kérelmének a jogalap tekintetében, és a kisajátítási hatóságot új eljárásra kötelezte. Mind 
a kisajátítási hatóság, mind a KNPI a Kúriához felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, melynek alapján az egyik ügyben 
már 2016-ban helyt adott a Kúria a KNPI és a kisajátítási hatóság felülvizsgálati kérelmének, és a bírósági eljárás 
most már csak a kártalanítás mértékére vonatkozóan folytatódik. A másik ügyben még nem döntött a Kúria. 

 
3.3. Saját vagyonkezelésű területek 
 
Az alábbi táblázat az igazgatóság saját vagyonkezelésű területeinek művelési ág szerinti megoszlását mutatja: 
 

Művelési ág Terület (ha) Saját használatban 
(ha) 

Haszonbérbe 
 (hasznosításba) adva 

(ha) 

Erdő 6 758 ha 6758 ha 0 ha 

Fásított terület 163 ha 39 ha 124 ha 

Gyep (rét, legelő) 33095 ha 9 539 ha 23 556ha 

Gyümölcsös 1,84 ha 1,62 ha 0,22 ha 

Halastó 753 ha 753 ha 0 ha 

Kivett 7 313 ha 6 348 ha 965 ha 

Nádas 2 963ha 2 185 ha 778 ha 

Szántó 2 844 ha 1 431 ha 1 413 ha 

Szőlő 6,5 ha 6 ha 0,5 ha 

Összesen 53897,34  ha 27060,62 ha 26836,72   ha 

 
Az igazgatóság a vagyonkezelésében lévő területek 49,8 %-át (26 836 ha) földhaszonbérlet útján kezeli. A 2017-
os gazdasági évben 620 hatályos haszonbérleti szerződésünk volt. Az előző évhez képest a haszonbérbe adott 
területek nagysága minimálisan növekedett, mely a 2017 őszén megkötött 5 ha alatti haszonbérleti szerződések 
megkötésével magyarázható. A  művelési ág változás révén a szántóterület csökkent (művelési ága rétre és/vagy 
legelőre változott). Az erdőterület nagysága a területkiigazítások, közös használat megszűnése miatt minimálisan 
nőtt. A rét/legelő és nádas művelési ágú területek nagysága minimális növekedést mutat (földvásárlásnak köszön-
hetően). Az igazgatóság a haszonbérbe adott területeken fokozott ellenőrzést végez, ezek során a következőket 
vizsgálja: 

• a hasznosítási és természetvédelmi előírások betartását, 
• a haszonbérelt területek állapotát,  
• a nyertes pályázók pályázatában szereplő gazdálkodási tervben vállalt vállalásaik betartását, 
• a földhasználati bejelentkezésekre vonatkozó tényeket,  
• a hatósági engedélyek meglétét,  
• illetve átfogó ellenőrzések során a díjfizetési kötelezettség teljesítését. 

A 2017-es év során 39 db haszonbérleti szerződés ellenőrzése valósult meg, melyből 26 db átfogó, 13 db célellen-
őrzés  volt, továbbá a Természetvédelmi Őrszolgálat minden haszonbérbe adott területen rendszeresen helyszíni 
szemlét tart. 
Az igazgatóság az állami tulajdonú, saját vagyonkezelésű területek több mint felén (50,2%-án) saját hatáskörben 
maga végzi az élőhely-fenntartási, természetvédelmi célú területkezelést a Természetmegőrzési Osztály és a Ter-
mészetvédelmi Őrszolgálat közreműködésével. Igazgatóságunk 2017-ben 6448,13 ha területre igényelt egységes 
területalapú, illetve zöldítés támogatást, továbbá 76,50 ha termeléshez kötött szálas fehérjetakarmány-növények 
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támogatást. A termeléshez kötött anyatehén-támogatásban (átmeneti nemzeti és európai uniós támogatás) 1435 
db magyar szürke szarvasmarha és magyar házi bivaly anyaállattal pályáztunk.  
Ebből a pénzügyi forrásból az élőhely-kezelésben nagy szerepet játszó magyar szürke marha, bivaly és a ló állo-
mányainak fejlesztését, az állatállomány takarmányozásához szükséges szálas takarmány betakarítását és a ke-
zelési tevékenységek elvégzéséhez szükséges mezőgazdasági gépállomány működtetését is finanszírozta az 
igazgatóság.  
Igazgatóságunk a LIFE12 NAT/HU/001188 számú „Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban 
című pályázat keretében, a területek természetvédelmi szempontú, magas szintű legeltetéséhez szükséges állat-
állomány szakszerű elhelyezése és ellátása érdekében, a projekt területen kialakított  egy  nyári szállásként mű-
ködő karámrendszert. Az igazgatóság részéről a projektben 3 egyed ló (Furioso-North Star), valamint 300 egyed 
(magyar tarka fajtájú) szarvasmarha beszerzése fog megvalósulni. A projekt forrásaiból megvásárlásra került az 
ún. izsáki 100-as telep. Az állattartó telep megvásárlására azért került sor, mert szükség van az állatok téli elszál-
lásolására alkalmas létesítményre is, ahol az állatok teleltetése zajlik. A takarmánytárolóból, 3 istállóból, mázsa-
házból, szociális lakásból álló telep mintegy 6,5 hektár területen helyezkedik el. 
 
A SAPS támogatott területeink összesítése hasznosítási adatok szerint:  
 

Állandó legelő (legeltetett)  4836,5324 ha 

Állandó legelő (kaszált)  908,9 ha 

Kukorica  19,69 ha 

Őszi tritikálé  0 ha 

Ideiglenes gyep (legeltetett)  758,27 ha 

Ideiglenes gyep (kaszált)  195,05 ha 

Pihentetett terület  287,13 ha 

Zöldugar 0 ha 

Lucerna  76,51 ha 

Füves lucerna  26,38 ha 

Tavaszi zab  22,66 ha 

Őszi zab  0 ha  

Őszi káposztarepce  0 ha 

 
Az igazgatóság a saját vagyonkezelésében lévő 12 db náddal borított birtoktest nádaratását pályáztatta meg, mely-
ből 9 birtoktest nádtermésének, mint lábon álló termésnek az adásvétele valósult meg.  
Igazgatóságunk a Csanytelek 0179/3 helyrajzi számú, „g” alrészletű 2,2810 ha halastó természetvédelmi kezelését 
megbízási jogviszony formájában biztosította 2017. december 31. napjáig. 
Nagy hangsúlyt helyezünk a védett területek fenntartására és gondozására, valamint az őshonos állatok tartására, 
mely egyaránt szolgálja a génmegőrzési és területfenntartási-kezelési célokat. Az igazgatóság maga is biogazdál-
kodó, a Biokontroll Hungária Kft. minősítésével rendelkezik. A szálastakarmány-termelés és a háziállatok legelte-
tése a jelenlegi 6037,36 ha-os biogazdálkodás alá vont területen valósul meg.  
 
2017-ben a takarmánybetakarításunk a következőképpen alakult:  

- lucernaszéna: 655 bála 
- lucernaszenázs: 662 bála 
- réti széna: 10829bála 
- fűszenázs: 0 bála  
- szalma: 2764 bála  
- zab: 38,09 tonna 

 
A korábbi évek takarmánykészletéhez képest a kisebb mennyiség a kedvezőtlen, aszályos időjárásnak tudható be. 
Az igazgatóság állatállományának növekedésével egyidejűleg a téli takarmányszükséglet is folyamatosan növek-
szik, ezért a 2017-ben kialakult takarmányhiányt vásárlással enyhítette az igazgatóság  
A tárgyévben 2563 ha-on történt szálastakarmány-betakarítás saját munkaerővel, valamint közel 700 ha-on vállal-
kozóval. A szálastakarmány betakarítására az igazgatóság gépparkjának további bővítése indokolt. 
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3.4. Terület nélküli, egyedi jogszabállyal védett és védelemre tervezett természeti értékek  
 
3.4.1. Védett mesterséges üregek 
 
Az igazgatóság területén védett mesterséges üreg nem található. 
 

3.5. Egyéb speciálisan megkülönböztetett védelemben részesülő területek 
 
Erdőrezervátum-területek kiterjedése 
 

 Kiterjedés 

Erdőrezervátum magterület 129,58 ha 

Pufferterület 189,82 ha 

Összesen 319,40 ha 

 
Nemzeti Ökológiai Hálózat 
 

Típus Kiterjedés 

Magterület 167 991,90 ha 

Ökológiai folyosó 86 811,88 ha 

Puffer 28 986,88 ha 

Összesen 283 790,66 ha 

 
Az igazgatóság működési területén az Országos Ökológiai Hálózat kiemelt térségi és megyei övezeteinek kijelölé-
sének felülvizsgálata folyamatosan történik. A 2017-es évben az Országos Területrendezési Terv (OTrT) módosí-
tásával kapcsolatban összesen 57db 10*10 km-es UTM kvadrát területén kerültek felülvizsgálatra az Országos 
Ökológiai Hálózat övezetei. A tervezett módosítás összesen a KNPI működési területének mintegy 40-45%-át teszi 
ki. Tekintettel arra, hogy a módosítás során térinformatikai állomány hibáinak kijavítása, az övezetek határainak 
helyrajzi számhoz történő igazítása volt a cél, így az összesített területi kiterjedés tekintetében jelentős változás 
nem történt. 
      

3.6. Magas természeti értékű területek (MTÉT) 
 
Az igazgatóság működési területén belül található MTÉT területek 
 

Duna-völgyi-sík MTÉT 106897,09 ha 

Homokhátsági MTÉT 120897,12 ha 

Tiszavölgyi MTÉT 43244,11 ha 

Összesen 271038,32 ha 

 
4. Kutatás és monitorozás (saját, illetve más szervvel végeztetett) 
 

4.1. Kutatás (tárgya, helyszíne, forrása és főbb eredményei) 
 
4.1.1. Élő természeti értékek kutatása 
 
Területkezelések hatása a hüllőpopulációk abundancia viszonyaira 
Helyszíne: Felső-Kiskunsági turjánvidék (HUKN20003). Forrása: TMF/608/8/2016. sz. FM támogatás. Kutatást 
végzi: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Főbb eredményei: a kutatás egyik célja a területen 
előforduló hüllőfajok populációinak, a különböző módon kezelt területeken (kaszált, legeltetett parcellák) tapasztal-
ható abundancia viszonyoknak a kvantitatív jellemzése. Másik célja a hüllőfajok egyedeinek jelenlétét meghatározó 
mikroélőhelyek azonosítása (domborzati, illetve vegetációszerkezeti struktúrák szintjén). A felmérés során össze-
sen 111 példány kétéltűt és hüllőt észleltek, ebből 82 volt hüllő.  A változatosabb szerkezetű legelőkön az egyed-
számok magasabbak voltak, mint a homogénebb kaszálókon. A váltókon ugyancsak nagyobb egyedsűrűséget 
lehetett kimutatni. A nagyobb természetességű gyepeken nagyobb számban fordulnak elő hüllők, és ez egybe-
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cseng azon ökológiai vizsgálatokkal is, amelyek rámutatnak az élőhely szerkezetének gyíkok viselkedésére gya-
korolt hatásaira, beleértve a forrásmegosztást, ragadozóelkerülést, termoregulációt stb. A jelentés természetvé-
delmi kezelésekre vonatkozó javaslatokat is tartalmaz.  
 
Felső-Kiskunsági turjánvidék (HUKN2003) Natura 2000 területen, különböző módon kezelt gyepterületek egyenes-
szárnyú közösségeinek reprezentatív, kvantitatív jellemzése 
Helyszíne: Felső-Kiskunsági turjánvidék (HUKN20003). Forrása: TMF/608/8/2016. sz. FM támogatás. Kutatást 
végzi: Dr. Szövényi Zsolt Gergely e.v. Főbb eredményei: a Felső-Kiskunsági turjánvidéken különböző kezelésű, 
kaszálással, legeltetéssel, és vegyes hasznosítással fenntartott rétsztyepp területeket vizsgáltak meg egyenes-
szárnyú állományaik szempontjából. A 14 vizsgált területegységben összesen 140 akusztikus és vizuális észlelés-
sel kiegészített fűhálós mintavétel történt. A vizsgálat során összesen 26 egyenesszárnyú taxon (22 faj és 4 nem) 
összesen mintegy 8000 példánya került azonosításra. Ezek között két védett (tőrös szöcske és fogasfarkú szöcske) 
és egy fokozottan védett faj (magyar tarsza) is előkerült. Az eredmények alapján a vizsgált gyepek egyenesszárnyú 
fajgazdagsága megközelítőleg azonos a különböző kezelési típusokban, míg a tömegességben már jelentős kü-
lönbségek adódtak. A legeltetett területeken volt a legalacsonyabb tömegességű (ám egyenletes eloszlású), a ve-
gyes hasznosításúakon közepes tömegességű és heterogénebb eloszlású, míg a kaszálókon átlagosan nagy tö-
megességű, de jelentős lokális különbségeket mutató egyenesszárnyú együttesek voltak kimutathatók. A fajkészlet 
a három hasznosítási forma esetében nagyban átfedett, néhány fajcsoport azonban a legeltetés nyújtotta körülmé-
nyeket preferálja inkább, míg mások a kaszálókon mutatkoznak nagyobb tömegességben.  
 
A szarvasmarha legeltetéspreferenciájának vizsgálata, különös tekintettel a védett növények fogyasztására  
Helyszíne: Felső-Kiskunsági turjánvidék (HUKN20003).  Forrása: TMF/608/8/2016. sz. FM támogatás. Kutatást 
végzi: Bierbaum Bt. Főbb eredményei: A vizsgálat során a szarvasmarha legeltetés 10 védett növényfajra gya-
korolt hatását számszerűsítették. Az egyes fajokra vonatkozó, specifikus megállapításokon túl az alábbi következ-
tetések adódtak: a vizsgált védett növények általában rendelkeznek olyan tulajdonsággal, amely biztosítja szá-
mukra az állomány fennmaradását, illetve – figyelembe véve a vizsgálati területen megfigyelhető populációs tren-
deket – az állománynövekedést is. Ilyen pl. a korai virágzás (agárkosbor, pókbangó), a vegetatív szaporodás ké-
pessége (szibériai nőszirom), alacsonyan elhelyezkedő virágzat/termés (szártalan csüdfű, báránypirosító), nagy 
magproduktum és jó csírázási erély (kisfészkű aszat), másodvirágzás képessége (érdes csüdfű) vagy a kellemetlen 
szag/íz (poloskaszagú kosbor).  A szarvasmarha a hajtások (vagy azok részeinek) elfogyasztásán túl a taposásával 
is direkt hatást képes kifejteni a vizsgált növényfajok egyedeire (ld. poloskaszagú kosbor). Erősen feltételezhető, 
hogy az indirekt hatások (trágyahullajtásból eredő, lokális szervesanyag-felhalmozódás, vagy pl. a talajtömörödés) 
a most vizsgált fajokra nem gyakorolnak jelentős negatív hatást a vizsgálati területen alkalmazott legeltetési mód 
mellett. A vizsgált védett növényfajok állományainak fenntartásával összeegyeztethető a közepes legelőnyomáson 
végzett, évek között és éven belül is rotáltatott sorrendű, szarvasmarha legeltetés.  
 
Erdőssztyeppek florisztikai és termőhelyi jellemzése 
Helyszíne: Felső-Kiskunsági turjánvidék (HUKN20003) és Peszéri-erdő (HUKN20002) Natura 2000 területek.  For-
rása: TMF/608/8/2016. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Bierbaum Bt. Főbb eredményei: a természetszerű 

erdőssztyepp vegetációdinamika különböző, régióban már azonosított egységeinek (nyílt tisztások, szoliter cser-
jék, cserjések, pionír puhafás állományok, szoliter tölgyek, fiatal korcsoportba tartozó tölgyesek, idős töl-
gyesek, azaz 7 típus) florisztikai (fajlistákkal, abundancia-viszonyok legalább ordinális skálán való feltün-
tetésével), vegetációszerkezeti és termőhelyi (fizikai talajféleség, homokfrakciók aránya, humusztartalom, 
mésztartalom) jellemzése. Az erdőssztyepp vegetációdinamikai egységek kialakulásának, egymásba 
való átalakulásának termőhelyi és vegetációszerkezeti feltételeit magyarázó ökológiai modell felépítése. 
A Felső-Kiskunságban a homoki erdőssztyepp-komplexben mindhárom, jellemző termőhelytípus-változat esetében 
megjelenhet és meg is maradhat a kocsányos tölgy újulata, amennyiben rendelkezésére áll a megfelelő mikroélő-
hely. A homoki erdőssztyepp-tölgyesek megőrzéséhez önmagában nem elégséges a ma meglévő kocsányos töl-
gyes állományok megőrzése, hanem azokat az élőhelyeket is fent kell tartani, amelyek az erdőssztyepp-tölgyessé 
alakulás útján elindultak: ezek a természetes vetényülésből származó, első 3–4 évet túlélt tölgy újulatot tartalmazó, 
külső és belső cserjés erdőszegélyek, illetve a lékekben, tisztásokon található cserjések. A különböző erdőssztyepp 
vegetációdinamikai egységek természetvédelmi kezelésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása. 
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Erdőssztyepp tölgyesek kezelésére vonatkozó szakirodalom gyűjtése 
Forrása: TMF/608/8/2016. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Ónodi Gábor, Ónodi MED Bt. Főbb eredményei: 
A főként tölgy dominálta erdőssztyepp erdők kezelésére, fenntartására vonatkozó szakmai dokumentációk (tudo-
mányos publikációk, államigazgatási dokumentumok, jogszabályok) szemlézése az erdőssztyeppi vegetációövvel 
jelentősen érintett Románia, Moldávia, Ukrajna és Oroszország területére vonatkozóan. A szemlének a vizsgált 
dokumentumok szakmai információinak lényegét kell összefoglalnia, tételenként ismertetve azt. A szakmai infor-
mációk összefoglalása során a hangsúlyt a gyakorlati természetvédelemben felhasználható erdőkezelési ismere-
tekre, tapasztalatokra, különösen a fahasználatok módszereire, térbeli rendjére, továbbá az erdőfelújítás módsze-
reire szükséges helyezni. Összesen 126 szakmai publikáció feldolgozására került sor.  
 
Szaporodásbiológiai és ex situ szaporítás módszertani vizsgálatok a fokozottan védett gyapjas csüdfű (Astragalus 
dasyanthus Pall.) természetes állományaiban ill. azokról gyűjtött magokkal 
Helyszíne: Bócsa, Pirtó, Kisszállás. Forrása: TMF/608/8/2016. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Szegedi Fü-
vészkert. Főbb eredményei: Virágzásdinamikai és pollen-életképesség vizsgálatok zajlottak három helyszínen. 
Részletes leírás született a 3 vizsgált állomány élőhelyéről. Kártevők és beporzók is feljegyzésre kerültek. Mag-
gyűjtésre is sor került, az ex situ szaporítás sikerrel járt. A kitelepítést a KNPI végezte el 2017. év őszén, 152 tő 
került kiültetésre Kisszállás, Pirtó és Bócsa települések külterületén a magforrásként szolgáló populációk közelé-
ben.   
 
Felső-kiskunsági túzok élőhelyek térképezése 
Helyszíne: Felső-Kiskunsági turjánvidék (HUKN20003) és Felső-Kiskunsági szikes puszta (HUKN20001) Natura 
2000 területek. Forrása: TMF/608/8/2016. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Turján Természetvédelmi Ismeret-
terjesztő Bt. Főbb eredményei: 8566 hektár agrárélőhely térképezése történt meg a túzok felső-kiskunsági előfor-
dulási területein, főként a költésre alkalmasság megállapítása céljából 2017 tavaszán. A felméréseket a Felső-
kiskunsági szikes puszták és turjánvidék Natura 2000 területen (HUKN10001) lehatárolt, 6 egymástól független 
mintavételi területen belül végezték el (Kunszentmiklós, Túri, Bösztör-puszta, Alsószenttamási-puszták, Dömsödi 
legelő, Kunpeszér, Bugyi, Kiskunlacháza). Az egyes parcellák élőhely-alkalmassági besorolása ötös beosztású 
osztályozási skála szerint történt (5 - extenzív legelő, AKG által támogatott lucerna, rövid szártagosítású bió gabo-
nák, 4 - őszi borsó, rövid szártagosítású őszi gabonák, 3 - tavaszi gabonák, hosszú szártagosítású őszi gabonák, 
repce, 2 - kukorica, napraforgó, 1 - intenzív lucerna (májusi kaszálás), silócirok, silókukorica, burgonya). A bonitási 
értékeket a térséget jellemző mezőgazdasági kultúráinak figyelembe vételével állapították meg.  
 
Túzok élőhelyek vegetációjának jellemzése parlagokon  
Helyszíne: Felső-Kiskunsági turjánvidék (HUKN20003) és Felső-Kiskunsági szikes puszta (HUKN20001) Natura 
2000 területek. Forrása: TMF/608/8/2016. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Kétágú Hegy Természetvédelmi és 
Kulturális Közhasznú Egyesület. Főbb eredményei: A kutatási felmérés célja különböző módon visszagyepesített 
és a szukcesszió során eltérően kezelt óparlagok növénytani jellemzése volt a Kiskunsági Nemzeti Park két törzs-
területén, a Peszéradacsi réteken és a Felső-Kiskunsági szikes pusztákon. Az előbbi esetén homok alapkőzetű, 
rétsztyeppi zónába tartozó területekkel foglalkoztak (homoki mintaterületek), míg az utóbbiaknál üde/félüde, eny-
hén szikesedő termőhelyeket vizsgáltak (sziki területek).  A vizsgálat tárgyát képező óparlagok felhagyása megkö-
zelítőleg 15-20 évvel ezelőtt történt, elsődlegesen a fokozottan védett túzok (Otis tarda) élőhely-minőségének nö-
velése érdekében. A visszagyepesítés a területek egy részében spontán módon, azaz speciális beavatkozás nélkül 
folyt, míg más területeken a szántóföldi művelést lucernán keresztül vezették ki néhány év alatt. A területek egy 
harmadik csoportjában a regenerációs folyamat első lépéseként vad fűfajokból álló magkeverékkel vetették be a 
felhagyott szántót. A sziken 157 taxont azonosítottak, a kvadrátonkénti fajszám a vetett parlagoktól indulva a lu-
cernás és spontán parlagok felé nőtt, a különbségek statisztikailag szignifikánsak voltak. A sziki fajok között 49 
ruderálist azonosítottak, melyek elhagyásával 108 gyepi célfaj maradt. Csak ezek figyelembe vételével a kvadrá-
tonkénti fajszám a spontán visszagyepesített területen kétszer magasabb volt, mint a másik két típus (direkt gyep-
vetéssel, vagy lucernán keresztül történt visszagyepesítés) esetében. 
A homoki területeken összesen 265 taxont különítettek el, ebből 196 fordult elő az őszi kvadrátokban és 224 a 
tavasziakban, és összesen 67 volt ruderálisnak tekinthető. Ősszel a nem legeltetett parlagok esetén a spontán 
gyepesedettek kvadrátonkénti teljes fajszáma jóval magasabbnak adódott a vetett és a lucernán keresztül vissza-
gyepesített gyepeknél. Az utóbbiak nem különböztek egymástól statisztikailag. A tavaszi aspektusban a statisztikai 
elemzés szerint a gyepesítés típusa (lucerna vagy spontán) nincs hatással sem a fajgazdagságra, sem pedig a 
diverzitásra. Ezzel szemben a legeltetés növeli a teljes és a célfajokra korlátozott fajszámot a nem legeltetettekhez 
képest, és e hatás mindkét gyepesítési típusnál egyforma mértékben jelentkezik. 
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Rákosivipera-védelmi Központ működtetése és rákosi viperakutatás 
Helyszíne: Kunpeszér. Forrása: központi TMF/608/8/2016. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület. Főbb eredményei: A fogva tartott rákosi vipera egyedek szakszerű gondozása 
(táplálék beszerzése, az állatok heti rendszerességgel történő etetése és folyamatos ivóvíz biztosítása). A Ráko-
sivipera-védelmi Központ épületeinek és környékének "jó gazda módjával" történő fenntartása (beleértve a köz-
üzemi díjak rendezését, az épület és a terráriumok karbantartási költségét, az üzemeltetéshez kapcsolódó üzem-
anyagköltséget). A rákosi viperák elhelyezésére szolgáló szabadtéri terráriumok állagmegóvása és karbantartása, 
a terráriumok növényzetének rendszeres fűnyírása, különösen figyelve az ott elhelyezett viperákra. A központban 
elhelyezett viperákról és a velük kapcsolatos eseményekről naprakész nyilvántartás vezetése. Látogatók fogadása, 
szakvezetés biztosítása.  
 
A rákosi vipera táplálékbázisát képező egyenesszárnyú közösségek vizsgálata 
Helyszíne: Kunpeszér, Kunadacs. Forrása: központi TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Dr. 
Szövényi Zsolt Gergely e.v.. Főbb eredményei: A rákosivipera-védelmi program keretében 2004 óta folynak 
orthopterológiai vizsgálatok a faj ismert kiskunsági élőhelyein és környezetükben a prédaállatként fontos egyenes-
szárnyúak együtteseinek monitorozására. A vizsgálatok célja az aktuális évre jellemző táplálékellátottság megbe-
csülése volt a faj állományai szempontjából fontos gyepes élőhelyeken, gyeprekonstrukciós és visszatelepítési 
területeken. A közösségi mintavételek egyeléssel és akusztikus észleléssel kiegészített standardizált fűhálózással 
folytak két, illetve három alkalommal, összesen 32 mintavételi helyen. A mintavételek mellett a teljes lokális egye-
nesszárnyú együttes átlagos becsült egyedsűrűsége (pld/m2) és néhány növényzeti változó is feljegyzésre került. 
Az aktuálisan becsült egyenesszárnyú-préda tömegességi értékek (egységnyi területre eső egyenesszárnyú rovar 
biomassza) a minták fajösszetétele alapján kerültek kiszámításra. A 32 mintavételi helyen gyűjtött 71 mintába 3757 
egyed került, amelyek összesen 42 fajhoz tartoztak, köztük négy védett és egy fokozottan védett Magyarországon. 
A négy közül három védett faj, a tőrös szöcske (Gampsocleis glabra), a sisakos sáska (Acrida ungarica) és a 
barbársáska (Calliptamus barbarus), ingadozó populációmérettel bár, de folyamatosan jelen vannak a vizsgálati 
területen. A negyedik a szerecsensáska (Celes variabilis), amely bár a vizsgálatok kezdete óta többször is előkerült 
itt, mindig csak 1-2 példányban. Ezeken kívül előkerült még a fokozottan védett magyar tarsza (Isophya costata) 
is, amely szintén már régebb óta ismert a térség üdébb kaszálóin és legelőin. Az egyenesszárnyú biomassza éves 
maximumai az elmúlt évekhez hasonlóan az egyik gyeprekonstrukciós területen (Kunadacs, Látó-hegy) voltak a 
legmagasabbak, míg átlagosan az előző évinél összesen két helyszín kivételével magasabb értékek voltak jellem-
zőek. A rákosivipera-repatriációs területeken ugyancsak viszonylag magas egyenesszárnyú-préda ellátottság volt 
mérhető. E növekedés hátterében feltehetően a tavalyinál az itteni egyenesszárnyú fajok többsége számára ked-
vezőbb tavasz végi és nyári időjárás állhat.  
 
Mocsári teknős (Emys orbicularis) felmérés 
Helyszíne: Szeged Gyálai Holt-Tisza. Forrása: TMF/608/8/2016. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Dr. Molnár 
Nóra e.v. Főbb eredményei: 2002-ben megkezdett, jelölés-visszafogás módszeren alapuló populációméret becs-
lés. A populáció mérete a Petersen-Schnabel becslés alapján nagyobbnak adódott (1642 példány), mint a legutóbb 
becsült, 2015-ös évben, ugyanígy a fogásgyakoriság-eloszlásból kapott becslés is magasabbnak bizonyult (1377 
példány). A 2010-2011-es magasabb egyedszám becslési adataihoz mérhető a mostani becsült egyedszám. A 
holtágszakasz teknőspopulációja továbbra is stabilnak tekinthető. Az ivararány 2017-ben 1,09 a nőstények javára. 
A 2017-es adatok alapján továbbra is a nőstények között szignifikánsan több a sérült, ami a 2002 óta látható ten-
denciának felel meg. Viszont a hímek sérülési aránya még sosem volt ilyen magas (32,3 %). A sérülések száma 
és súlyossága a korral nő. 2017-ben a torz páncélformájú egyedek aránya magasabb az előző időszaknál (2015), 
de a korábbi átlagnak megfelelő. A nőstények és hímek között nincs különbség az arányokban. A carapax és 
plastron méretekben az eddigi adatokhoz képest nem tapasztaltunk eltérést. A testtömeg adatokat tekintve megál-
lapítható, hogy a nőstények esetében növekedést, a hímek esetében csökkenést tapasztaltunk a 2015-ös méré-
sekhez képest. A nemek közti jelentős eltérések továbbra is fennállnak. A Gyálai Holt-Tiszán 2017-ben 10 vörösfülű 
ékszerteknős is került az élve fogó varsákba, amely különlegesen soknak számít az eddigi monitorozási adatokhoz 
viszonyítva. Az élőhelyről eltávolításra kerültek. 
 
Délvidéki földikutya (Nannospalax montanosyrmiensis) járatkészítési szokásainak georadaros vizsgálata 
Helyszíne: Öttömös. Forrása: TMF/608/8/2016. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: OSL Hungary Kft. Főbb ered-
ményei: Az Öttömösre telepített földikutya-állomány területhasználatának nyomon követése. Annak a tapasztala-
ton alapuló prekoncepciónak a bizonyítása, mely szerint a felszínen egy csoportban található túrások egy egyedhez 
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tartoznak, térben elkülönülnek más egyedekétől. A kijelölt mintaterület georadaros felmérése, a túrásokkal érintett 
területről felszínmodell készítése, az áttelepített egyedek helyének pontos meghatározása, a túrások heti gyakori-
sággal történő nyomon követése (5 cm pontosságú helymeghatározás).  
A kutatásban használt roncsolásmentes vizsgálatok: Ground Pentrating Radar (GPR), Unmanned Aircraft Vehicle 
(UAV), Real Time Kinematic (RTK).  
Összességében megállapítható, hogy felmérések sikeresek voltak, a délvidéki földikutya túrásainak elhelyezke-
dése és térbeli mintázata a módszerek segítségével vizsgálható, térbeli modellek készíthetőek. Ezt kiegészítve a 
túrások pontos elhelyezkedésére, a túrások térfogatára, a morfológiai és növényzeti környezetére vonatkozó infor-
mációkkal a járatkészítési szokások is felmérhetőek. A jelen és a megelőző vizsgálatok alapján az alábbi követ-
keztetések vonhatóak le: 1. A módszerek segítségével az egyedek túrásai pontosabban, rövidebb idő alatt meg-
határozhatóak, mint terepbejárás segítségével. 2. A módszer segítségével sikeresen/pontosan meghatározható az 
egyes túrások mérete/térfogata. 3. A túrások és a járatok futása a georadar szelvényeken kiválóan kirajzolódik. 5. 
A túrások számát akár napi rendszerességgel el lehet különíteni. 6. Az egyes túrásokról 90 % - os biztonsággal 
meg lehet állapítani, hogy mely egyedhez tartozik. 7. A túrások nyomon követésével megállapítható, hogy mely 
egyed aktív vagy inaktiv (pl.: elpusztult vagy elszökött). 8. A túrások vizsgálatával megállapítható, hogy mely egyed 
nőstény vagy hím. 9. A túrás számok alapján kijelenhető, hogy az egyedek a magasabban fekvő térszíneket ked-
velik, ellentétben az alacsonyabb vizenyős területekkel szemben.  
 
Délvidéki földikutya (Nannospalax montanosyrmiensis) kimutatása potenciális élőhelyeken 
Helyszíne: Kiskunhalas, Pirtó, Tázlár, Szabadszállás, Kunadacs, Császártöltés és Hajós. Forrása: központi 
TMF/608/8/2016. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Molnár Attila e.v. Főbb eredményei: A földikutyák számára 
potenciálisan alkalmas gyepterületek vizsgálata és állapotjelentés a földikutya előfordulásokat illetően. Az alábbi 
települések megfelelő talajtani adottságú és vegetációjú határrészei lettek lejárva: Akasztó, Ágasegyháza, Csá-
szártöltés, Csengőd, Fülöpszállás, Harkakötöny, Hajós, Homokmégy, Imrehegy, Izsák, Jánoshalma, Jászszent-
lászló, Kaskantyú, Kecel, Kecskemét, Kerekegyháza, Kéleshalom, Kiskőrös, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kuna-
dacs, Kunbaracs, Kunfehértó, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Ladánybene, Lajosmizse, Páhi, Pirtó, Soltvadkert, 
Szank, Tabdi, Tázlár. Gyanús túrások több helyen is előkerültek, ezeket a helyszíneket ismételten is felkeresték a 
felmérők. Járatok kibontására és befogás megkísérlésére két helyszín bizonyult különösen ígéretesnek: Kiskun-
majsa-Bodoglár között egy lucernatábla és a Szabadszállási-legelő (Kunadacs külterület). Közülük utóbbi helyszín 
mutatkozott leginkább földikutya-szerűnek. 2017. április 26-án ugyan sikertelen volt a megfogási kísérlet, de az 
állatok megnyilvánulásai (huzat-intolerancia a megbontott járatoknál, a megnyitott bejáratok eltömedékelése, me-
nekülőjáratok ásása kifogási kísérlet közben) növeli a valószínűségét, hogy ott egy kisebb földikutya-állomány él. 
Terepbejárások során botanikai és zoológiai adatokat is rögzítettek a felmérők.  
 
Erdészeti fénycsapda működtetése Fülöpházán 
Helyszíne: Fülöpháza. Forrása: központi TMF/608/8/2016. „Természetvédelmi kártalanítás keret”. Kutatást 
végzi: Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület. Főbb eredményei: A fénycsapda működtetése május 1. és október 
30. között kb. 180 alkalommal ürítve, a csapdázott anyag szakszerű szárítása, tárolása és a feldolgozást végző dr. 
Szentkirályi Ferenc szánmára történő átadása.  
A csapdázott rovaranyag feldolgozása, kutatást végzi: dr. Szentkirályi Ferenc, dr. Szabóky Csaba. Forrása: 
KNPI saját költségvetés. Főbb eredményei: a gyűjtött anyag hangyaleső és nagylepke tartalmának meghatáro-
zása, természetvédelmi szempontból fontos védett, fokozottan védett és inváziós fajok adatainak szolgáltatása. A 
vizsgálatsorozat eredményeképpen 215 nagylepke (Macrolepidoptera) és mintegy 248 molylepke (Microlepidop-
tera), összesen 463 lepkefaj került elő a területről. Az elmúlt évtizedekben a környező területeken nagymértékben 
csökkent a nedves élőhelyek felülete. Tíz évvel ezelőtt még a védett Metelka-medvelepke (Rhyparioides metelka-
nus) is berepült a fénycsapdába. Tudvalevő, hogy a mocsarak jellemző lakója. A szárazodás eredményeképpen a 
gyepek összetétele is folyamatosan változik. A nyílt homok-mozaikok visszaszorulóban vannak, többek között a 
környékről eltűnt (!) a homoki szalmagyopár (Heliíchrysum arenarium) melyen a magyar gyopárbagoly (Eublemma 
pannonica) hernyója fejlődik és 10 évvel ezelőtt megfogta a fénycsapda is. A homokutak mentén agresszíven ter-
jeszkedik a parlagfű (Ambrosia artemisifolia). A fénycsapda begyűjtötte a hazánkból elsőként négy éve jelzett par-
lagfű-nappalibagolyt (Acontia candefacta). A fénycsapdázással a recésszárnyúak (Neuroptera) rendjéből kimuta-
tott családok és fajszámaik a következőképpen alakultak: 25 faj 608 egyede került meghatározásra. Védett termé-
szetvédelmi státuszban lévő fajokat a hangyalesők közül 5 faj képviselte, de előkerült még védett fajként más taxon 
csoportból az óriás tőrösdarázs, az óriás galacsinhajtó, és a közönséges holdszarvú is. A fülöpházi Fejes-tanyán 
működő fénycsapdás megfigyeléseket érdemes tovább folytatni. Az eredményeket évekkel később össze lehet 
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majd hasonlítani a már meglévő 2002. évi és a 2016. évi anyagokkal. Vélhetően a konkrét bizonyítékokkal nyomon 
követhető lesz a klímaváltozás hatása a lepke és recésszárnyú együttesek összetételére vonatkozóan is. 
 
Madárfajok vonulás- és populációvizsgálata  
Helyszíne: Izsák: Kolon-tó. Forrása: TMF/608/8/2016. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Turján Bt. Főbb ered-
ményei: A Kolon-tavi Madárvártán 2016-ban folyó szakmai munkáról 2017-ben született összefoglaló jelentés, a 
következők szerint: 2016-ban 10478 befogott madárra került egyedi azonosítású jelölő gyűrű és 2608 példány 
visszafogást regisztráltunk. A rendkívül hideg csapadékos május eleji időjárás jelentős pusztulással járt a Kolon-tó 
gémtelepén, valamint a környék fehér gólya (Ciconia ciconia) fiókáinak állományát is gyérítette. Ez a nagy kócsag 
(Egretta alba) telepen és a környék fehér gólyáinak színes gyűrűzési eredményeiből is látható. A nádi énekesma-
darak esetében a költési időszak kedvezőtlen időjárásának hatása nem volt érezhető.  A standard költési időszak-
ban végzett kutatásaink (Kisátfogások, Nagyátfogás) azt mutatták, hogy a kirepült fiatal madarak száma 2016-ban 
meghaladta az elmúlt 17 év átlagát. Ez alól szinte kizárólag a már évtizedes csökkenést mutató nádi sármány volt 
kivétel. Az őszi vonulási szezonban ellenben a szokásosnál kevesebb számú vonuló madár jelenlétét tapasztaltuk.  
Bizonyos fajok esetében, mint a kék cinege vagy a függőcinege egyértelműen kimutatható volt a megszokottnál 
kissé kevesebb madár jelenléte. Más fajok esetében, például a vörösbegy és a csilpcsalp füzike átlag alatti gyűrű-
zése inkább az őszi erősen csapadékos - így madárgyűrűzésre alkalmatlan - napok magas számával magyaráz-
ható. Külföldön jelölt madarat összesen 11 példányt fogtunk vissza, 13 esetben. Ebből 9 példány volt fülemülesitke, 
ahol a magas visszafogási arány a faj területhűségén kívül az elmúlt évek nagyszabású, vonuló és telelő területen 
történő gyűrűzésének köszönhető. 2016-ban érdekes gyűrűzési adatnak számított egy, augusztusban a nádas 
hálóállásban fogott adult hím keresztcsőrű (Loxia curvirostra), valamint szintén a sztenderd hálósoron fogott vonuló 
haris (Crex crex). Október 11-én és november elsején visszafogásra került egy 2015 őszén a Kolon-tavon jelölt, 
mediterrán elterjedésű berki poszáta (Cettia cetti).  A Madárvártán 2016-ban is jelentős számú látogató járt, ösz-
szesen 1222 fő. Legnagyobb számban az érdeklődők május hónapban érkeznek a Madárvártára. 
 
Folyamatban vannak, 2018. májusi/júniusi teljesítéssel: 
 
Közösségi jelentőségű puhatestű fajok felmérése 
Helyszíne: Kiskőrösi turjános (HUKN20022), Ökördi-erdőteleki-keceli lápok (HUKN20021), Dél-Homokhátság 
(HUKN20008) Natura 2000 területek. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Danyik Tibor 
e.v. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május.  
 
Szárazföldi puhatestűek monitorozása kékperjés láprétekben 
Helyszíne: Izsák, Pirtó, Kunpeszér. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Dr. Majoros 
Gábor e.v. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
Rákosivipera-védelmi Központ működtetése 
Helyszíne: Kunpeszér. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Halpern Bálint, Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesület. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
Rákosi vipera monitorozása 
Helyszíne: Kunpeszér, Bugac. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Halpern Bálint, Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület; Mizsei Eduárd, CSEMETE Természetvédelmi és Környezetvé-
delmi Egyesület. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
Magyar ősziaraszoló (Chondrosoma fiduciarium) kimutatása  
Helyszíne: Homokhátság legjobb állapotú homoki sztyepprétjein. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. 
Kutatást végzi: szakreferensek, természetvédelmi őrszolgálat tagjai (KNPI). Főbb eredményei: Jelentés leadási 
határideje 2018. május. 
 
Mocsári teknős (Emys orbicularis) ETRS alapú térképezés 
Helyszíne: KNPI működési területe. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: szakreferen-
sek, természetvédelmi őrszolgálat tagjai (KNPI). Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
 
Vízi makroszkopikus gerinctelenek monitorozása 
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Helyszíne: Fülöpszállás: Kelemen-szék, Fehér-szék, Zab-szék, Böddi-szék. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM tá-
mogatás. Kutatást végzi: Dr. Forró László, Magyar Természettudományi Múzeum. Főbb eredményei: Jelentés 
leadási határideje 2018. május. 
 
Közösségi jelentőségű jelölő állatfajok: lápi póc (Umbra krameri), réti csík (Misgurnus fossilis), szivárványos ökle 
(Rhodeus sericeus) kimutatása 
Helyszíne: KNPI működési területén kijelölt 10x10 km-es ETRS hálórács cellákban. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. 
FM támogatás. Kutatást végzi: Sallai Zoltán e.v. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
Helyszíne (csak lápi póc): 1x1 km-es ETRS hálórácsban a KNPI Kolon-tó őrkerület területén. Forrása: 
TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Vajda Zoltán, Biró Csaba (KNPI). Főbb eredményei: Jelentés 
leadási határideje 2018. május. 
 
Magas természeti Értékű Területek Monitorozása  
Helyszíne: Felső-Kiskunság. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Csermely Környezet-
védelmi Egyesület. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
Erdőrezervátum monitorozás 
Helyszíne: Sas-ér Erdőrezervátum. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Bolla Bence, 
Filotás Zoltán, Enyedi Róbert, Puskás József. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
Élőhely-térképezés 
Helyszíne: Imrehegy, Alsó Tisza hullámtér. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Aradi 
Eszter (KNPI), Molnár Attila e.v. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
Túzok-élőhelyek térképezése a Felső Kiskunságban  
Helyszíne: Felső Kiskunság. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Németh Ákos, Turján 
Bt. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
Vizes élőhelyek madárközössége, színes gyűrűvel/jeladóval jelölt vízimadarak nyomon követése  
Helyszíne: Duna és a Tisza folyók menti vizes élőhelyek, Kolon-tó. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. 
Kutatást végzi: Dr. Pigniczki Csaba (KNPI). Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
Széki lile (Charadrius alexandrinus) felmérés 
Helyszíne: KNPI működési területe. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Dr. Pigniczki 
Csaba (KNPI). Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
Fészkelő ragadozómadarak és fekete gólya állományfelmérése  
Helyszíne: Alsó-Tisza-völgy hullámtere. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Albert And-
rás (KNPI). Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
Natura 2000 jelölő vízimadárfajok monitorozása  
Helyszíne: Fülöpszállás: Kelemen-szék, Szabadszállás: Zab-szék, Mártélyi TK, Duna folyó (Dunaföldvár-Baja kö-
zött), Szakmár: Dzsidva-halastó, Izsák: Kolon-tó. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: 
Dr. Pigniczki Csaba, Tamás Ádám, Sápi Tamás, Biró Csaba, Albert András (KNPI). Főbb eredményei: Jelentés 
leadási határideje 2018. május. 
 
Kuvik (Athene noctua) revier térkép elkészítése és költőhely-preferencia meghatározása 
Helyszíne: Felső-Kiskunság. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Magyar Kuvikoltalmi 
egyesület. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
 
Odúlakó madárfajok számára fontos odvas fák felmérése 
Helyszíne: Nyárlőrinc-Lakitelek-Tiszaalpár, Kecel-Kiskőrös. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kuta-
tást végzi: Filotás Zoltán, Nyúl Mihály (KNPI). Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
Visszagyepesedett szántók túzokvédelmi szempontú kezelésének vizsgálata 
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Helyszíne: Felső-Kiskunság. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Sziklagyep Bt. Főbb 
eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. június. 
  
Különböző kaszálási gyakorlatok lepkepopulációkra kifejtett hatásának vizsgálata  
Helyszíne: Fülöpszállás. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Tűzlepke Bt. Főbb ered-
ményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
Szarvasmarha legelés védett növényfajokra gyakorolt hatásának vizsgálata  
Helyszíne: Peszéradacsi rétek. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Bierbaum Bt. Főbb 
eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. június. 
 
Különböző típusú gyepkezelések hatása fajgazdag rétsztyeppek florális diverzitására  
Helyszíne: Turján-vidék. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Sziklagyep Bt. Főbb ered-
ményei: Jelentés leadási határideje 2018. június. 
 
Záródó homokpuszta gyepek (Festucetum wagneri) természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű növényfa-
jainak termőhelyi és területkezelési igényeinek meghatározása  
Helyszíne: Kunpeszér. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Pannon Egyetem. Főbb 
eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. június. 
 
Erdőssztyepp tölgyesek természetes újulatának kvantitatív felmérése kiemelt jelentőségű kiskunsági élőhelyeken  
Helyszíne: KNPI működési terület. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Molnár Ábel e.v. 
Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. június. 
 
Parti szőlő (Vitis riparia) felmérés 
Helyszíne: Alsó-Tisza-völgy hullámtér. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Albert And-
rás (KNPI). Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
Populus nigra egyedek állapotfelmérése és kataszterezése  
Helyszíne: Mártélyi TK. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Albert András (KNPI). Főbb 
eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
A Kolon-tavon történt természetvédelmi célú mederkotrás vegetációra gyakorolt hatásainak nyomonkövetése  
Helyszíne: Izsák, Kolon-tó. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Castor Bau Épszer Kft.. 
Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
Szaporodásbiológiai és ex situ szaporítás módszertani vizsgálatok a fokozottan védett gyapjas csüdfű (Astragalus 
dasyanthus Pall.) természetes állományaiban ill. azokról gyűjtött magokkal 
Helyszíne: Pirtó, Bócsa, Kisszállás. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Németh Anikó, 
Szegedi Tudományegyetem. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
Aquila folyóirat szerkesztése és kiadása 
Helyszíne: -. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Advex Design Kft. Főbb eredményei: 
Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
Botanikai Közlemények/Állattani Közlemények feldolgozása, természetvédelmi információk térinformatikai adatbá-
zisba történő rendezése 
Helyszíne: KNPI működési területe. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Barina Zoltán 
e.v. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
 
Turjánvidéki láprétek monitorozása 
Helyszíne: Turjánvidék. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Erdélyi Arnold e.v. Főbb 
eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. június. 
 
Denevérgyűrűző központ működés-támogatás és földikutya állománykövetés és védelmi tevékenység 
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Helyszíne: országos. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Magyar Természettudományi 
Múzeum. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
Délvidéki földikutya állományok populációgenetikai vizsgálata 
Helyszíne: ismert földikutya populációk. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Dr. Sramkó 
Gábor e.v. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
Mocsári kardvirág populációgenetikai vizsgálat 
Helyszíne: KNPI működési területén ismert mocsári kardvirág állományok. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM tá-
mogatás. Kutatást végzi: Dr. Sramkó Gábor e.v. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
Országos Ökológiai Hálózat övezeti lehatárolásának pontosítása 
Helyszíne: KNPI működési területe. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Bakró-Nagy 
Zsolt, Folberth Gergely, Nagy Milán (KNPI). Főbb eredményei: A pontosítás 2017. nyarán részben elkészült, a 
munka befejezését KNPI önerőből folytatja. 
 
Talajvízmérő kutak telepítése délvidéki földikutya élőhelyekre  
Helyszíne: Baja, Kelebia, Őttömös. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: OSL Hungary 
Szolgáltató Kft. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2018. június. 
 
Automata vízszintjelző rendszer kiépítése a Kolon-tavon  
Helyszíne: Izsák, Kolon-tó. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Dataqua Kft. Főbb ered-
ményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
Talajnedvességmérő logger és szenzorok beszerzése és telepítése  
Helyszíne: Kunpeszér. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Sys-Control Kft. Főbb ered-
ményei: Jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
Fokozottan védett madárfajok állományának felmérése 2018-ban 
Helyszíne: Kunpeszér. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Turny Zoltán e.v. Főbb 
eredményei: Túzokfelmérés. Jelentés leadási határideje 2018. június. 
 
Élőhelykezelés 
Helyszíne: Nyárlőrinci-erdő (HUKN20034). Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Turny 
Zoltán e.v. Főbb eredményei: 91I0 (homoki erdőssztyepp-tölgyes) élőhelyeken az élőhelyek tisztásain és erdő-
szegélyein az inváziósan terjedő tájidegen és őshonos cserjefajok irtása a cél a mozaikos élőhely gyepi élőhely-
foltjainak megőrzése érdekében, a fenntartási tervvel összhangban. Az érintett Natura 2000 terület 91I0 élőhelyé-
nek gyepi alkotórészei a rendelkezésre álló adatok alapján egy-két évtizeden belül eltűnnek a becserjésedés, ill. 
beerdősülés miatt, ha fenntartó kezelés nem történik a területen. Jelentés leadási határideje 2018. június. 
 

4.1.2. Élettelen természeti értékek kutatása 
 
Elfolyó vizű, koncentrált megjelenésű források felmérése 
Helyszíne: KNPI működési területe. Forrása: központi TMF/559/9/2017. „Természetvédelmi kártalanítás keret”. 
Kutatást végzi: Dóka Richárd, Balázs Réka, KNPI. Főbb eredményei: 2017-ben öt új helyszínen (Baja, Csongrád, 
Sükösd, Tiszaalpár, Tiszakécske) vizsgáltuk elfolyó vizű, koncentrált megjelenésű források esetleges előfordulását. 
Csongrád Bokros elnevezésű határrészén újabb olyan forrás került elő a KNPI működési területéről a 2016-ban 
megismert Nemesnádudvari-forráscsoport mellett, mely a törvényi meghatározásnak (ex lege definíció) is megfelel, 
ennél fogva természetvédelmi oltalom alatt áll. Nemesnádudvaron 2017 márciusától, Bokroson a 2017. augusztusi 
megkerülés óta, kéthavonta méréseket végzünk (vízhozam, vízhőmérséklet, pH, elektromos vezetőképesség, 
összkeménység, karbonát-keménység) a források főbb jellemzőinek megismerése érdekében. A rendszeres mé-
rések alapján, 2017-ben a Nemesnádudvari-forráscsoport vízhozam-ingadozása viszonylag nagy volt (4,7–18,5 
l/min) nyár közepi minimummal, kora tavaszi maximummal. Két olyan kilépési pont is van a forráscsoporton belül, 
mely annak ellenére folyamatos működést mutatott, hogy a 2016. év közel átlagos időjárása után 2017-ben a 
sokévi átlagnál (1981–2010) szárazabb (70–80%-os csapadékmennyiség) tél és átlagos tavasz, majd az átlagnál 
melegebb (+2,0–2,5 °C) és szárazabb (<80%-os csapadékmennyiség) nyár következett a térségben. A folyamatos 
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vízelfolyás tehát nem a rendkívüli csapadékoknak köszönhető, hanem normál állapotot jelez. A mérési időpontok-
ban tapasztalt vízhőmérsékletek a léghőmérséklet-változás trendjét követték kisebb ingadozással: 9,5–16,6 °C. A 

pH értékek 7,7–7,9 (enyhén lúgos forrásvíz) között változtak Nemesnádudvaron, az elektromos vezetőképesség 
értékei pedig 1000–1100 µS/cm között voltak jellemzőek. A karbonátkeménység tekintetében közepesen kemény-
nek-keménynek, az összkeménység tekintetében pedig nagyon keménynek számít a nemesnádudvari források 
vize. Az aszályos nyár ellenére, a Bokrosi-források is folyamatosan működtek két kilépési pontban a nyár legvégétől 
számítva. Vízhozamuk 2,4–3,6 l/min, illetve 9,6–10,8 l/min volt a mérési időpontokban. 
 

4.2. Monitorozás (tárgya, helyszíne, forrása és főbb eredményei) 
 
Növényfajok monitorozása:  
 
Mohaközösségek monitorozása  
Helyszíne: Apaj, Bugac. Forrása: központi TMF/608/8/2016. „Természetvédelmi kártalanítás keret”, a feladatra a 
BNPI kötött szerződést. Kutatást végzi: dr. Papp Beáta, Ódor Péter, Szurdoki Erzsébet (Magyar Természettudo-
mányi Múzeum). Főbb eredményei: Füves szikes puszta, Apaj (Achilleo - Festucetum pseudovinae): a 16 éves 
(2002-2017) adatsor alapján megállapítható, hogy a mintaterület mohaközösségében jelentős változás tapasztal-
ható, a mohaborítás növekedése és a diverzitás csökkenése figyelhető meg. Míg a 2002-2006 közötti időszak 
alapján a változások inkább szabálytalan fluktuációknak tűntek, a 2007-2017-es adatok negatív, trend jellegű vál-
tozásokat 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 érvényesek, vagy csak a 10 m x 10 m-es mintanégy-
zetben megjelenő lokális jelenség, illetve a tapasztalt trendek hosszútávon megmaradó folyamatok, vagy csak egy 
lassabb (több évre kiterjedő) fluktuációnak a részének tekinthetők.Ürmös szikes puszta, Apaj (Artemisio santonici 
- Festucetum pseudovinae): a mohavegetáció változásai a 2002-2010-es adatsor alapján inkább fluktuációkat, mint 
trend jellegű folyamatokat mutatnak. Összességében elmondható, hogy a közösséget átlagos években egy inten-
zíven fluktuáló természetes dinamika jellemzi, a rövid életű fajok érzékenyen reagálnak az adott év klímaviszonya-
ira. Azonban szélsőséges években a nagymennyiségű csapadék, a túl hosszú vízborítás több évre kiható változá-
sokat eredményeznek. Homoki legelő, Bugac (Potentillo arenariae-Festucetum pseudovinae): 2003-2017 időszak-
ban a mintaterületen megjelenő mohaközösség a felvételezés alatt jelentősen megváltozott, ami a közösségi jel-
lemzőkben is megmutatkozik, de a legdrámaibb a faji összetétel megváltozása. Egyértelműen a nyíltabb homok-
felszínek 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 változás jelentős, és egyértelmű trendet mutat a zártabb gyepek mohaközösségeinek az irányába, 
természetvédelmi szempontból semlegesnek tekinthető, hiszen természetes közösségek egymásba történő átala-
kulásának lehetünk tanúi. A változások egyértelműen a legelés intenzitásának változásával magyarázhatók. E kö-
zösségben a legelés mértéke, ezáltal a fű és avarborítás meghatározza a mohaközösség összetételét, amely vi-
szont igen gyorsan és mindkét irányba tud változni a bolygatási rezsim módosulásakor. A vizsgált mintaterület nem 
feltétlenül jellemzi a teljes bugaci puszta viszonyait. 
 
Illatos csengettyűvirág (Adenophora liliifolia) monitorozása 
Helyszíne: Kiskőrös, Szűcsi-erdő. Forrása: központi TMF/608/8/2016. „Természetvédelmi kártalanítás keret”. Ku-
tatást végzi: Gál Attila (KNPI). Főbb eredményei: a KNPI működési területén egyetlen ismert előfordulási helyén 
a tőszám 66 tő (2016. évi állapot).  Ez az érték alacsonyabb, mint az utóbbi két felmérés alkalmával volt. 2017-ben, 
ex situ körülmények között szaporított 14 egyed visszatelepítésére került sor az állomány megerősítése céljából.  
 
Törpemandula (Amygdalus nana) monitorozása 
Helyszíne: Érsekhalma: Hét-völgy, Vaskút: Hármas-halom. Forrása: központi TMF/559/9/2017. sz. FM támoga-
tás. Kutatást végzi: Kovács Éva, Barna Zsolt (KNPI). Főbb eredményei: Érsekhalmán 385 virágzó és további 
316 nem virágzó hajtást, Vaskúton 1053 virágzó és 409 nem virágzó hajtást számoltak a felmérők. Mind a két 
állomány bár kisméretű, stabilnak mondható. A Vaskúti élőhely 2013-ban teljes területén leégett, 2014-ben kiemel-
kedően magas volt a vegetatív hajtások száma (4545), igen alacsony virágzó hajtásszám mellett (141). 2017-re 
lecsökkent a vegetatív hajtások száma és jelentősen nőtt a virágzó hajtások száma (megközelítve a valaha számolt 
legmagasabb értékeket). 
 
Gyapjas csüdfű (Astragalus dasyanthus) monitorozása 



 

22 

 

Helyszíne: Bócsa-bugaci homokpuszta, Kisszállás - Balotaszállás, Kunpeszér: Kettős-hegy, Pirtó: Zsombos-dülő, 
Császártöltés, Ópusztaszer: Pitricsomi legelő. Forrása: központi TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást 
végzi: Kovács Éva, Filotás Zoltán, Bakró-Nagy Zsolt, Gál Attila, Czitor Beáta, Kőhalmi Fruzsina, Bakos Katinka, 
Vajda Zoltán, Lucza Márk, Grecs Anita, Puskás József (KNPI). Főbb eredményei: Felmérésre kerültek mind a 
szártalan csüdfűvel alkotott hibrid állományok (a császártöltési kivételével), mind a "tiszta" gyapjas csüdfű állomá-
nyok. Szinte minden állománynál tapasztalható  volt 2014-ben egy erős visszaesés a tőszám tekintetében (kivéve 
Pirtó, Dóc), amelyet 2017-ben kisebb-nagyobb mértékű növekedés követett. 2017-ben összesen 27 122 tő gyapjas 
csüdfű lett megszámolva (a valós állomány valamivel nagyobb, mert a Bócsa-bugaci homokpuszta területén nem 
a teljes állomány került felmérésre, hanem abból egy 1x1 km-es mintanégyzet.) 2017. év őszén a Szegedi Egyetem 
Füvészkertjében ex situ szaporított egyedek kiültetésére került sor: Kisszállás-Balotaszállás külterületen 9 tő, Pirtón 
106 tő, Bócsán 37 tő. A maggyűjtés helyszíneire, az anyanövények közelébe kerültek az egyedek, kivéve Pirtón, 
ahol az eredeti állománytól kb. 50-70 méterrel távolabb, ugyanazon helyrajzi számú gyepen, de az illegális mo-
tocrossozás által nem érintett, védettebb területrészre kerültek. 
 
Egyhajúvirág (Bulbocodium vernum) monitorozása 
Helyszíne: Ásotthalmi Láprét TT, Ásotthalom: Kiskezű-tanya, Ásotthalom: Magyari-erdő (3 lokalitás), Ásotthalom: 
Rivó-erdő, Ásotthalom: országhatár (Körös-ér mellett), Kelebia: Szkender járás (3 lokalitás), Kelebia: Földi-járás, 
Kelebia: Kelebiai halastavak (Négyes-tó mellett), Kelebia: Nagy-Kéri major (öreg fa mellett). Forrása: 
TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Kovács Éva, Krnács György, Kiss Imre, Czitor Beáta, Bakos 
Katinka, Varga Tímea, Takács Márta, Molnár László, Tamás Ádám, Rácz András, Novák Erika, Albert András, 
Aradi Eszter, Gál Attila, Puskás József, Bálint Dénes, Pataki Zsolt (KNPI). Főbb eredményei: Az összes ismert 
élőhelyen megtörtént a felmérés. Négy helyszínen növekedett az egyedszám, három helyszínen stabil, illetve nem 
mutat egyértelmű változásokat az állományméret. Egyetlen élőhelyen csökkenő a tendencia, az országhatár köze-
lében, ahol a határzár építése során, illetve az azt követő út létesítése során a növényfaj által elfoglalt három foltból 
kettő megszűnt. Összesen több mint 37 000 tövet számoltak a felmérők. 
 
Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) monitorozása 
Helyszíne: KNPI működési területén potenciális élőhelyek. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást 
végzi: természetvédelmi őrszolgálat tagjai és szakreferensek (KNPI). Főbb eredményei: A Natura 2000 jelölő 
növényfaj elterjedési területének térképezése is folyik, 2017-ben 141 új adat (kb. 545 000 tő) keletkezett a nemzeti 
park adatbázisában (részben 6 évnél régebben felmért állományok ismételt felmérése, részben új lokalitások fel-
fedezése során). Ismételt felmérésre Érsekcsanád, Bácsszentgyörgy, Bácsbokod, Bácsalmás, Mátételke és Já-
noshalma külterületén került sor. 
 
Homoki kikerics (Colchicum arenarium) monitorozása 
Helyszíne: KNPI működési területén potenciális élőhelyek. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Főbb 
eredményei: A Natura 2000 jelölő növényfaj elterjedési területének térképezése folyik, 2017-ben 510 új adat (kb. 
37 000 tő) került rögzítésre az igazgatóság adatbázisában, Kelebia, Kiskunhalas, Kecskemét-Matkó, Pirtó külterü-
leten kb. 2700 hektár alkalmas élőhely szisztematikus lejárása során. 
 
Tartós szegfű (Dianthus diutinus) monitorozása 
Helyszíne: Harkakötöny-kiskunmajsai homokbuckák Natura 2000. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. 
Kutatást végzi: Somogyi István, Gál Attila (KNPI). Főbb eredményei: szórvány, veszélyeztetett populációk fel-
mérése volt a cél. A több felmért terület közül az olaj- és gázgyűjtő állomás környezetéből 378 tő áttelepítését 
tervezi az Igazgatóság, legeltetés és járművek taposása veszélyezteti a populációt (a megfelelő engedélyek be-
szerzését követően a közelben bekerített állomány mellé kerülnek visszaültetésre). 
 
Csikófark (Ephedra distachya) monitorozása 
Helyszíne: Fülöpházi homokbuckák, Tázlári Homokbuckák, Harkakötöny: Kisfaludy-erdő, Kecskemét-Matkó: Ha-
tárúti- dűlő, Pirtói homokbuckák. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Kovács Éva, Czitor 
Beáta, Somogyi István, Bakró-Nagy Zsolt, Dóka Richárd, Varga Tímea. Főbb eredményei: Az NBmR növényfa-
jokra vonatkozó B típusú mintavételi protokoll szerint lezajlott mind az öt helyszínen a felmérés. Az utolsó három 
felmérés eredményeit tekintve Fülöpházán nőtt, Kecskemét-Matkón stabil, a többi helyszínen csökkenő tendenciát 
mutat a csikófark hajtásszám. 
 
Pókbangó (Ophrys sphegodes) monitorozása 
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Helyszíne: Kunpeszér: Ordító, Kunpeszér: Jóna-járás, Fülöpszállás: Káposztási turjános, Szabadszállás: Felső-
balázsi-rétek, Kunadacs: Temetődomb. Forrása: központi TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: 
Kovács Éva, Kőhalmi Fruzsina, Gál Attila, Czitor Beáta, Bakos Katinka, Bakró-Nagy Zsolt (KNPI). Főbb eredmé-
nyei: Az NBmR keretei között öt kijelölt helyszínen folyik mikroarea-térképezés és állományméret meghatározás, 
háromévenkénti gyakorisággal. A szabadszállási állomány az utóbbi három felmérés eredményeit tekintve jelentős 
növekedést mutat (11 tő – 290 tő – 444 tő), bár nem éri el legmagasabb, 2002-ben mért értéket (616 tő). A fülöp-
szállási állomány szintén növekedett, 2017-ben 780 tőből állt az állomány (a monitorozás időszaka alatt ez a leg-
magasabb érték).  Kunadacs, Temetődomb élőhelyen 2011. év óta folyamatos a tőszám csökkenés, 2017-ben 311 
tő került elő, ez töredéke a 2005-ben mért több mint 14 000 tőnek. Az utolsó három mintavételt tekintve a másik 
kunpeszéri lokalitáson növekedést mutatott a tőszám (1525 tő 2017-ben), de meg sem közelíti a néhai közel negy-
ven ezres tőszámot (2005. év). Kunpeszér, Jóna-járás lokalitáson 522 tőre emelkedett az állomány mérete, ami az 
eddigi legnagyobb érték. 
 
Fehérmájvirág (Parnassia palustris) monitorozása 
Helyszíne: Ásotthalom: Ásotthalmi Láprét TT, Zákányszék: Lódri-szék (két lokalitás), Ágasegyháza. Forrása: 
TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Kovács Éva Főbb eredményei: Az utolsó két felmérés ered-
ményeihez hasonlóan az ásotthalmi lápréten és Ágasegyházán, 2017-ben sem került elő a növény egyetlen 
egyede sem. Zákányszéken az északi állományt ismét lekaszálta a tulajdonos közvetlenül a virágzás előtt, itt nem 
lehetett elvégezni a számolást. A déli részen a tulajdonos a faj igényeinek megfelelő módon kaszálja a területet, 
ezen az élőhelyen 20 tő előkerült 2017-ben, ami örvendetes eredmény, hiszen az utóbbi két felmérés alkalmával 
ott sem volt észlelhető egy tő sem. 
 
Virginiai holdruta (Botrychium virginianum  subsp. europaeum) monitorozása 
Helyszíne: Kunfehértói holdrutás erdő TT. Forrása: központi TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: 
Kovács Éva, Filotás Zoltán, Bakró-Nagy Zsolt, Filotás Zoltán, Barna Zsolt (KNPI). Főbb eredményei: A felmérők 
200 tő fertilis és 143 sterilis tövet találtak 2017-ben a faj egyetlen hazai előfordulási helyszínén, ez a teljes monito-
rozási időszakot tekintve (1995-től állnak rendelkezésre adatok) a legalacsonyabb érték. Egyértelműen csökkenő 
tendenciát mutat az állomány, 2011-ben ezek a számok 498/441, míg 2014-ben 269/206 volt az egyedszám. Az 
élőhelyül szolgáló erdőrészletekben fakitermelés indult, amely tervezése/kivitelezése során figyelembe vették eze-
ket a friss adatokat. 
 
Növénytársulások monitorozása:  
 
Szoloncsák vakszik növényzet (Camphorosmetum annuae) monitorozása 
Helyszíne: Apaj (Kisapaji-rét), Fülöpszállás (Kelemen-szék). Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kuta-
tást végzi: Somogyi Gabriella e.v.. Főbb eredményei: A társulás felvételezése az NBmR protokoll alapján történt 
mindkét kvadrát esetében. A 2016-os jelentés észrevételei alapján 2017-ben a felvételezés mindkét mintaterületen 
belül a bárányparéjos társulásra koncentrált, az összes pszeudo-szisztematikus módon lerakott mikrokvadrát 
Camphorosmetum annuae társulásra esett. Ennek eredményeképpen a kvadrátok és a mintaterület lényegesen 
fajszegényebbnek bizonyult (ahhoz képest, amikor több más társulás mintái is bekerültek a felmérésbe). Ennek 
megfelelően – miként az a Camphorosmetum annuae társulásra jellemző – a mintaterületeken megnőtt az egyéve-
sek, a természetes pionírok és a stenohalophiton fajok aránya. A módszertanból adódó változásokon túl a minta-
területeken nem volt észlelhető és kimutatható, az állomány összetételében bekövetkező változás. 
 
Magyar sóballás (Suaedetum pannonicae) monitorozása 
Helyszíne: Dunatetétlen (Maka-szék). Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Somogyi 
Gabriella e.v. Főbb eredményei: A társulás felvételezése az NBmR protokoll alapján történt. A korábbi években 
tendenciaszerű változás a társulásban nem volt kimutatható. A fajok gyakorisági adatai alapján ez igaz a 2017. 
évre is. A teljes időszak alatt közel egyenletesen gyakori faj a Puccinelli limosa, a Limonium gmelinii és az Aster 
tripolium. A korábbi jelentések alapján a felvett minták egyike sem tipikus Suaedetum pannonicae, hanem Sua-
edetum pannonicae és Lepidio – Puccinellietum mozaikja, Lepidio – Puccinellietum és Agrostio – Alopecuretum 
mozaikja és átmenete, vagy tipikus Lepidio – Puccinellietum társulás. Ez alapján a fajok észlelt gyakoriságát nagy-
ban meghatározhatja (torzítja), hogy a monitorozandó társulás foltjai helyett milyen állományban kerültek azok 
felvételezésre, illetve az egyes állományrészekben milyen arányban a kijelölt mintaterületen belül.  
 
Tündérfátyolhínár (Nymphoidetum peltatae) monitorozása 
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Helyszíne: Drágszél. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Somogyi Gabriella e.v. Főbb 
eredményei: A 2015-ös értékelés értelmében úgy tűnik, hogy a vízutánpótlásban 2010-ben bekövetkezett kedve-
zőtlen mennyiségi, majd az ezt követő vízminőségbeli változások jelentős hatást gyakoroltak a növényzeti szintek 
borítására, diverzitására, az életforma és szociális magatartástípusok arányainak változására. Megjegyzendő, 
hogy a kiemelkedő szintben 2017 során a korábbi évekhez képest tapasztalt jelentős változások nem tekinthetők 
vegetációs változásnak, mivel a kiemelkedő szint magasságában történt jelentős csökkenés emberi beavatkozás 
következménye: a rézsű mellett a víz parti részének növényzetét is lenyírták. Az alacsonyabb vízszint mind az 
alámerült, mind a kiemelkedő szintben a pionír és generalista fajok, az amphibikus jellegű vízparti-mocsári fajok 
térnyerését okozta a hínárfajokkal szemben. Valószínűleg a társulás monitorozása szempontjából nagyobb rele-
vanciával rendelkező információt hordozna a csatorna vízállásának adott évi, a felmérést megelőző hosszabb idő-
szakot felölelő változása, szemben az egy időpillanatra korlátozódó vízállással, hiszen a vízállás gyorsabb válto-
zásait sem a hínár, sem a parti növényzet nem képes azonnal lereagálni. A hínárnövényzet tömegessége szem-
pontjából meghatározó lehet a felmérést megelőző utolsó mederkotrás időpontja, ami nagyban befolyásolja a fel-
mérés során rögzített értékeket, de nem feltétlenül vonja magával az élőhely gyökeres megváltozását. 
 
Kékperjés láprét (Molinio-Salicetum rosmarinifoliae) monitorozása 

Helyszíne: Kunpeszér: Peszéri-erdő (két lokalitás), Kiskunhalas: Pirtói homokbuckák. Forrása: TMF/559/9/2017. 
sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Somogyi Gabriella e.v. Főbb eredményei: Kunpeszér, Ősnyíres lokalitás - A 
területen észlelt átalakulást a bolygatás (átmeneti) hiánya és az ettől részben függetlenül 2009 óta tartó szukcesz-
szionális változások jelentik. Ezek fő következménye a kékperje gyepjének szinte teljes záródása, amivel párhu-
zamosan a színezőelemek és a kékperjés rétek egyéb fajai is eltűntek, vagy jelentősen visszaszorultak. Termé-
szetes folyamat révén ez önmagában nem feltétlenül jelent természetvédelmi problémát, azonban a társulásalkotó 
faj monodominánssá válásával és a bolygatás megszűntével nem csak a diverzitásnövelő, de természetvédelmi 
szempontból nem igényelt jelenlétű gyomok, hanem a társulás további karakterfajai és színezőelemei is eltűntek. 
Kétségtelen, hogy az állomány irányított bolygatásával (nedves pionír felszínek teremtésével) az állományban 
megnőne a természetvédelmi szempontból értékes fajok száma, az állomány kis kiterjedése miatt azonban cél-
szerű volna inkább az érintkező területek (természetvédelmi szempontból kisebb értékű cserjések) ily módon kék-
perjéssé próbálkozni. Kunpeszér, Vaddisznós lokalitás - A felmérési időszak közepe táján, feltételezhetően a vad-
disznók okozta bolygatás következtében, változások következtek be a terület fajkészletében, a fajok gyakoriságá-
ban és az egyes mutatók arányában. Az utóbbi években ez a folyamat megfordult és a legtöbb mutató tekintetében 
újra a kiindulási állapotokat közelíti. Pirtó lokalitás - A mintaterület vegetációjának változásával kapcsolatban, álta-
lánosságban elmondható, hogy a terület a monitorozás kezdete óta folyamatosan cserjésedik, illetve az utóbbi 
években gyakorlatilag a beerdősödés irányába halad. A 2007. évi cserjeirtást követően a terület 2015-re vissza-
cserjésedett, amely a vizsgált társulás fokozatos eljellegtelenedésével és diverzitásának csökkenésével jár. 2017-
ben a peremi részek cserjésedtek, másutt jó állapotú gyep található. Bár a statisztikai mutatók a diverzitás csökke-
nését, az állomány szegényedését jelzik, az állomány felépítésében a természetes kompetitorok és kísérőfajok 
töltenek be meghatározó szerepet. Az adott évi detektált fajkészletet az élőhely változásain túl sok más is befolyá-
solja, így a felmérő személye, a felmérés időpontja és az azt megelőző időszak időjárása (csapadék, hőmérséklet). 
 
Füves szikes puszta (Achilleo–Festucetum pseudivinae) monitorozása  
Helyszíne: Apaj (Kisapaji-rét), Apaj (Nagy-rét). Forrása: központi TMF/608/8/2016. „Természetvédelmi kártalaní-
tás keret”. Kutatást végzi: dr. Barina Zoltán (Magyar Természettudományi Múzeum). Főbb eredményei: Mindhá-
rom állandó kvadrátban (egyik kerítéssel körbekerített, legeltetésből kizárt) felvételre került az NBmR protokoll sze-
rint meghatározott ötven-ötven cönológiai felvétel.  Az I. mintaterületen (Birkajárás) a teljes monitoring-időszak alatt 
egyenletes gyakorisággal volt meghatározó a sovány csenkesz (Festuca pseudovina), a magyar cickafark (Achillea 
pannonica), a komlós lucerna (Medicago lupulina), a csomós ebír (Dactylis glomerata) és a tejoltó galaj (Galium 
verum). A területen nem voltak jellemzőek a fajok gyakoriságában mutatkozó változások. Néhány, korábban ritka 
faj gyakorisága nőtt meg jelentősebben 2016-ra, így a szarveskerepé (Lotus corniculatus) és a magyar kakukkfűé 
(Thymus pannonicus). Tendenciaszerű változások a fajok gyakoriságának változásai alapján nem valószínűsíthe-
tők a területen. A II. bekerített mintaterületen a vizsgálati időszak alatt mindvégig a sovány csenkesz (Festuca 
pseudovina) és sziki üröm (Artemisia santonicum) dominanciája mutatható ki. 2016-ra jelentős gyakoriság-növe-
kedést mutatott a magyar cickafark (Achillea pannonica), a csillagpázsit (Cynodon dactylon), a réti peremizs (Inula 
britannica), a vetési bükköny (Vicia angustifolia) valamint a mohák és zuzmók is. A gyakoribbá vált fajok többsége 
gyom, vagy zavarástűrő, ami látszólag ellentmondhat a bekerítésből adódó védelemnek. A III. kerítésen kívüli min-
taterületen az uralkodó faj szintén a sovány csenkesz (Festuca pseudovina) a teljes monitorozási időszak alatt, 
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mellette szintén gyakori a sziki üröm (Artemisia monogyna), de változó (csökkenő) gyakorisággal. A korábbi évek-
hez képest itt is megnőtt csillagpázsit (Cynodon dactylon), a magyar cickafark (Achillea pannonica), a réti peremizs 
(Inula britannica), és a mohák, továbbá a lándzsás útifű (Plantago lanceolata), és más zavarástűrő és gyomfajok 
gyakorisága. Nagy részben ugyanazon fajok gyakorisága nőtt meg, mint a bekerített részen, így a legelt és a be-
kerített mintaterületen megegyező változások jelentkeztek. 
 
Ürmös szikes puszta (Artemisio–Festucetum pseudivinae) monitorozása  
Helyszíne: Apaj (Kisapaji-rét). Forrása: központi TMF/608/8/2016. „Természetvédelmi kártalanítás keret”. Kuta-
tást végzi: dr. Barina Zoltán (Magyar Természettudományi Múzeum). Főbb eredményei: Mindhárom állandó 
kvadrátban (egyik kerítéssel körbekerített, legeltetésből kizárt) felvételre került az NBmR protokoll szerint megha-
tározott ötven-ötven cönológiai felvétel. A bekerített (legeléskizárt, I.) mintaterületen a sziki útifű (Plantago mari-
tima), a sovány csenkesz (Festuca pseudovina), és a sziki üröm (Artemisia santonicum) dominálnak (leggyakorib-
bak). A legelt párján (II.) ugyanezek a fajok dominálnak a teljes monitoring-időszak alatt, viszont 2010 után a sziki 
csenkesz gyakorisága lecsökkent. A három meghatározó faj ugyanez a különálló legelt területen (III.) azonban a 
sziki csenkesz gyakorisága 2004-től folyamatosan csökken, míg a sziki útifű 2001-es gyakorisága a későbbiekhez 
képest szokatlanul alacsonynak bizonyult. A bekerített területen a sziki buvákfű (Bupleurum tenuissimum) és a 
magyar cickafark (Achillea pannonica) gyakoriságában mutatkozik jelentős növekedés 2010–2013. között, majd 
2016-ban visszaáll a 2007-es alacsonyabb szintre. A teljes időszak alatt folyamatos növekedést mutat a közönsé-
ges tarackbúza (Elymus repens) és a sziki pozdor (Scorzonera cana) gyakorisága, míg a csillagpázsit (Cynodon 
dactylon) és a közönséges kakukkfű (Thymus glabrescens) gyakorisága 2016-ra jelentősen lecsökken. A legelt 
mintapárban a magyar cickafark és a sziki buvákfű gyakorisága épp ellenkező irányba változott, mint a legeléskizárt 
területen: a 2013-as visszaesés után 2016-ra jelentős növekedés mutatkozott. Ugyanakkor a sziki mázpázsit (Puc-
cinellia limosa) gyakorisága 2013-ban kiugróan magas értéket vett fel. A közönséges tarackbúza esetében nem, 
de a sziki pozdor esetében a legeléskizárt területhez hasonlóan jelentős emelkedést mutatott a 2016-os felmérés. 
A különálló, legelt, mintaterületen belül az előforduló fajok gyakoriságában tendenciaszerű változás nem mutatható 
ki, egy-egy mintavételben megmutatkozó kiugró értékek jelentkeznek, melynek számos oka lehet. A 2016-os fel-
mérés során több faj gyakorisága megnőtt, így a sziki mézpázsité és a puha rozsnoké (Bromus hordaceus), de 
összességében ezen a mintaterületen elég kiegyenlítettnek mutatkozik a fajok gyakorisága a teljes monitorozási 
időszak során. 
 
Nyílt, évelő homokpusztagyep (Festucetum vaginatae) monitorozása  
Helyszíne: Fülöpháza. Forrása: központi TMF/608/8/2016. „Természetvédelmi kártalanítás keret”. Kutatást 
végzi: dr. Barina Zoltán (Magyar Természettudományi Múzeum). Főbb eredményei: A kijelölt állandó kvadrátban 
felvételre került az NBmR protokoll szerint meghatározott ötven-ötven cönológiai felvétel. A mintaterületen leggya-
koribb fajok a teljes monitorozási időszak alatt a magyar csenkesz (Festuca vaginata), homoki árvalányhaj (Stipa 
borysthenica) és heverő naprózsa (Fumana procumbens) voltak. Amennyiben tényleges változást tükröz, kieme-
lendő a bugás tövisperje (Tragus racemosus) gyakoriságának növekedése. A faj 2004-ig nem volt jelen a területen, 
majd 2013-ra 48%-os gyakoriságot ért el. A gyom gyakoriságának növekedése magyarázható a közelben haladó 
úttal, mely mentén máshol is megfigyelhető a faj terjedése, és innen könnyen beszivároghatott a homokpuszta-
gyepbe. Hasonló figyelhető meg a szintén gyom zöld muhar (Setaria viridis) esetében (és a jelenség magyarázata 
is hasonló): 2007-es megjelenése, majd 2010-es eltűnése után 2016-ra 38%-os gyakoriságot ért el. Ugyanakkor a 
szintén terjedő átoktüske (Cenchrus incertus) bár 2004-ben megjelent a mintaterületen, azóta nem telepedett meg 
stabilan. 
 
Nádas (Phragmitetum communis) monitorozása  
Helyszíne: Izsák (Kolon-tó). Forrása: központi TMF/608/8/2016. „Természetvédelmi kártalanítás keret”. Kutatást 
végzi: dr. Barina Zoltán (Magyar Természettudományi Múzeum). Főbb eredményei: Mindkét kvadrátban (kezelt 
és kezeletlen) felvételre került az NBmR protokoll szerint meghatározott ötven-ötven cönológiai felvétel. A vegetá-
ció összborítása a kezeletlen területen mind átlagértékét, mind szélsőértékeit tekintve folyamatos növekedést mutat 
a 2004–2016 közötti időszakban. Az egyenletes növekedésben a 2010-es mintavétel eredményei mutatnak meg-
torpanást, de a következő felméréstől kezdve a borítás növekedése folyamatos, mind jobban közelít a teljes borí-
táshoz. A kezelt állományban a növényzet összborításának növekedése szintén folyamatos, azzal a különbséggel, 
hogy nincs visszaesés az összborítás növekedésében a 2010-es mintavétel alkalmával sem. Mind a kezelt, mind 
a kezeletlen állományban jelentős növekedés figyelhető meg 2010 és 2013 között. Az összborítás 2010 utáni je-
lentős növekedése annak tudható be, hogy mind a kezelt, mind a kezeletlen mintaterületen elmaradt ezután a nád 
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aratása, tehát gyakorlatilag mindkét mintaterület kezeletlenné vált. Az avas, vegetatív és bugás nádszálak számá-
nak kvadrátonkénti átlaga érdekes alakulást mutat. Az avas nádszálak száma a kezeletlen területen 2010-ben érte 
el a maximumot, majd mindkét területen visszaesett, a kezelt állományban azonban 2016-ban érte el eddigi legna-
gyobb számát. A vegetatív nádszálak száma szintén 2010-ben érte el a maximumot a kezelt és kezeletlen 
mintaterületen egyaránt, majd 2013-tól jelentősen visszaesett és 2016-ra az eddigi minimumot érte el mindkét 
területen. A bugás nádak száma a másik kettővel ellentétben 2010-ben az addigi legalacsonyabb értéket vette fel 
mindkét mintaterületen, majd mérsékelt növekedésnek indult, de 2016-ra is elmaradt a 2010-et megelőző évek 
számától mindkét helyen. A vegetatív hajtások magasságában jelentősebb ingadozások voltak kimutathatók, trend-
szerű, a háttérváltozókkal párhuzamba állítható változás azonban nem igazolható. Hasonló mondható el a minta-
vételi helyeken rögzített vízmélység értékeiről is: tendenciózus, egyirányú vagy a többi változással párhuzamba 
állítható eltérés nem mutatkozott a mintavételi alkalmakkor. A mintakvadrátokban rögzített fajok száma a kezeletlen 
állományokban mindvégig magasabb volt, míg 2016-ra a két terület fajszáma kiegyenlítődött. 
 
Homoki legelő (Potentillo–Festucetum pseudovinae) monitorozása 
Helyszíne: Bugac. Forrása: központi TMF/608/8/2016. „Természetvédelmi kártalanítás keret”. Kutatást végzi: dr. 
Barina Zoltán (Magyar Természettudományi Múzeum). Főbb eredményei: A kijelölt állandó kvadrátban felvételre 
került az NBmR protokoll szerint meghatározott ötven-ötven cönológiai felvétel. A teljes mintavételi időszak során 
a homoki legelő jellemző fajának kizárólag a sovány csenkesz (Festuca pseudovina, 66–100%), a tejoltó galaj 
(Galium verum, 52–78%) és a magyar cickafark (Achillea pannonica, 62–78%) bizonyult, a többi faj vagy kisebb, 
vagy igen változó gyakorisággal jelent meg a felmérésben. Összességében elmondható, hogy bár igen jelentős 
változások történtek a területen az adatsorok alapján, tendenciózus változások nem mutathatók ki. Az észlelt vál-
tozások vagy a társulás természetes fluktuációjából, vagy a mintavétel sajátságaiból adódhatnak, nem ismert olyan 
háttérváltozó, amivel kapcsolatba hozhatók volnának. Az összesített diverzitás jelentős eltéréseket nem mutat, a 
legalacsonyabb 2016-ban volt, ugyanakkor az észlelt fajok száma (50) ennél 2004-ben és 2007-ben is alacsonyabb 
volt. A felmérés során azt tapasztaltuk, hogy a kijelölt mintaterület csak egy kisebb része tartozik a Potentillo-
Festucetum társuláshoz, míg nagyobb része inkább az Astragalo-Festucetum társulással azonosítható, vagy ahhoz 
közelít. Bár 2016-ban több fajt sikerült kimutatni, a diverzitás mégis elmarad több korábbi évben tapasztalttól (mivel 
a diverzitást növelő társuláshatárok, más társulások ki lettek hagyva a mintavételezésből). 
 
Fűz-nyár ligeterdő (Salicetum albae-fragilis) monitorozása  
Helyszíne: Tiszaug, Tiszasas (mintakettes). Forrása: központi TMF/608/8/2016. „Természetvédelmi kártalanítás 
keret”. Kutatást végzi: dr. Barina Zoltán (Magyar Természettudományi Múzeum). Főbb eredményei: Mindkét 
kvadrátban megtörténtek a felmérések az NBmR protokoll szerint. A fajok relatív gyakorisága erőteljes szórást 
mutat a 0–70% közötti tartományban, nincsenek igazán elkülönülő, kiemelkedő fajok, ami arra utal, hogy a társulás 
a fajok frekvenciáját tekintve kiegyensúlyozott. Több faj relatív gyakorisága a monitorozás ideje alatt jelentősen 
változott. A 2004–2008 között leggyakoribb faj a vízi rucaöröm (Salvinia natans) volt, 2012-ben eltűnt a mintaterü-
letről, majd kis számban jelent meg újra. 2002-ben leggyakoribb faj a subás farkasfog (Bidens tripartita) volt, majd 
részaránya egyre kisebbnek adódott, 2016-ra töredékére csökkent. A rendelkezésre álló adatok alapján arra kö-
vetkeztethetünk, hogy a Magyarországon nemrég megjelent adventív feketéllő farkasfog (Bidens frondosa) a vizs-
gálati időszak alatt kiszorította őshonos fajpárját, és mint más megfigyelések bizonyítják, invázióssá vált a területen. 
A nemes nyaras mintaterületen a teljes monitorozási időszak során a leggyakoribb két növényfaj az gyalogakác 
(Amorpha fruticosa) és a hamvas szeder (Rubus caesius), melyek a mintavételi egységek 50–76%-ában előfordul-
nak. A kezdetben gyakori betyárkóró (Conyza canadensis) előbb visszaszorult, majd 2016-ra eltűnt, ennek magya-
rázata az állomány többszintű záródása lehet. Ugyanakkor az amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) jelentős 
frekvencia-növekedést mutatott. A fajok többsége a mintavételi pontok kevesebb, mint 5%-án fordul elő, azaz ösz-
szefoglalóan kijelenthetjük, hogy a nemes nyarasban néhány faj frekvenciájának dominanciája érvényesül, ezek 
mind idegenhonos és/vagy gyomfajok, míg a fajok többsége igen kis gyakorisággal fordul elő. A természetes fehér 
füzes társulás diverzitási indexe a korábbi felmérések eredményei alapján magasabbnak bizonyult a nemesnyaras 
diverzitási indexénél. A 2014-es értékelés során megállapítást nyert, hogy a nemes nyaras diverzitási indexe 
folyamatosan csökken. A mintaterületeken kimutatott fajok száma alapján szintén kimutatható volt a nemes nyaras 
állomány diverzitásának csökkenése és a tendencia erőteljes folytatódása 2016-ban is. Ugyanakkor a természetes 
füzes állomány fajkészletében kismértékű bővülés volt megfigyelhető. 
 
Nyáras-borókás (Junipero-Populetum albae) monitorozása 
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Helyszíne: Bugac (mintahármas). Forrása: központi TMF/608/8/2016. „Természetvédelmi kártalanítás keret”. Ku-
tatást végzi: dr. Barina Zoltán (Magyar Természettudományi Múzeum). Főbb eredményei: Mindhárom kvadrát-
ban felvételrésre került az NBmR vonatkozó protokollja szerint. A magterületen a legtöbb esetben látványos V 
illetve A alakú a gyakoriságuk lefutása 2008–2016. között. Egyes fajok kezdetben (2008) jelentős állománya 2012-
re visszaesik (eltűnik), majd 2016-ra újra megerősödik, gyakorivá válik; ilyen faj a Poa angustifolia, Anthriscus 
cererfolium, Cynoglossum officinale és Melandrium album. Mások gyakorisága 2012-re visszaesik, de az újbóli 
erősödés elmarad, így a Poa bulbosa, Juniperus communis és Achillea collina esetében. Többségük gyakorisága 
2012. után is tovább zuhan: Berberis vulgaris, Ligustrum vulgare, Carex liparicarpos, Rhamnus catharticus és Viola 
rupestris esetében. Néhány faj gyakorisága 2012-ben mutat kiugrást (Populus alba, Euphorbia cyparissias, Cala-
magrostis epigeios és Prunus spinosa), ezek a kökény kivételével egyértelműen pionír fajok. Megint mások 2016-
ra válnak igazán gyakorivá, így a Teucrium chamaedrys, Vincetoxicum hirundinaria, Galium aparine, Galium mol-
lugo, Verbascum lychnitis, Viola odorata, míg néhány faj gyakoriságában az időszak alatt nem mutatható ki válto-
zás (Taraxacum officinale, Stipa capillata). Az időszak meghatározó jelensége a 2012-ben bekövetkezett tűzeset. 
A fajok gyakoriságának tapasztalt megváltozása mind erre vezethető vissza: egyrészt a tűz következtében a 
fásszárúak pusztulása, a növényzet felnyílása következett be (2012), majd az alacsony, cserje-termetű „lombko-
rona” záródása (2016), azonban a tűzre érzékenyebb fajok (Juniperus communis nélkül). Az eredmények alapján 
az egyes fajok tűzzel- és árnyékolással szembeni toleranciájuk szerint csoportosíthatók. Érdekes megjegyezni, 
hogy 2016-ban egyik mintaterületen sem került elő boróka élő egyede. 
 
Nagybugaci ősborókás Erdőrezervátum felmérése 
Helyszíne: Bugac. Forrása: központi TMF/608/8/2016. „Természetvédelmi kártalanítás keret”. Kutatást végzi: 
Bolla Bence, Filotás Zoltán, Hoksa Attila (KNPI). Főbb eredményei: Az erdőrezervátum 79,88 ha területű magte-
rületének felmérése megtörtént 2016. őszén, a 172,6 ha területű puffer zóna felmérését 2017. tavaszán végezték 
az Igazgatóság dolgozói. A felmérés során az egyes élőhelytípusok foltjai külön poligonként lettek felvéve. A terepi 
felmérés elvégzéséhez kijelölt kategóriák, élőhelyek a következőek: 91N0 Pannon homoki borókás-nyáras, 6260 
Pannon homoki gyepek, leégett borókás, leégett fenyves, fekete fenyő, idős hazai nyáras, hazai nyársarj, amerikai 
kőris faállomány. A tűzzel érintett erdőrészletek terepi felmérése során megállapítást nyert az élőhelyek károsodá-
sának mértéke. A KNPI folyamatosan monitorozza az élőhelyek regenerálódási képességét. A leégett élőhelyré-
szek pontos kiterjedése, a jelölő élőhelyek és növényfajok területi lehatárolása, az erdőfelújítások és termőhely-
feltárások terve GPS-es felvételezés alapján, pont és poligon alakzatok létrehozásával került rögzítésre. A területen 
előforduló természetvédelmi értékek pont és poligon fedvénye is elkészült. 
 
Élőhely-térképezés 
 
Helyszíne: O5x5_046 kódú Tiszaug/Tiszasas mintanégyzet. Forrása: TMF/608/8/2016. sz. FM támogatás. Kuta-
tást végzi: Molnár Attila e.v. Főbb eredményei: Elkészült a mintanégyzet Á-NÉR alapú élőhely-térképe (439 el-
különített élőhelyfolt), és a korábbi 2001-ben készült élőhely-térképpel történő összevetés alapján a terület élőhe-
lyeire vonatkozó változástérkép. Pozitív változások: 1. Szántó felhagyása nyomán kialakuló spontán vegetáció, 
melyben nem uralkodnak el teljesen az özönnövény-fajok. 2. Faültetvények és erdőtelepítések korábbi szántók 
helyén. 3. Gyepterületek kaszálása (általában legalábbis részben természetvédelmi célzattal történik az esetek 
többségében, melynek eredményeképpen az özönnövények borítása visszaszorul). Negatív változások: 1. Újra-
szántás (korábbi, spontán növényesedő területé). 2. Özönnövény-fajok terjeszkednek. Ennek külön alesete az in-
váziós fátyoltársulás-fajok terjeszkedése. Lágyszárú adventívek szerepe alárendeltebb, a dinamikát a fa- és cser-
jefajok cserje méretű állományai uralják. 3. Az amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) terjeszkedése általános 
jelenség, tkp. ez „a” terület kőrisfaja, jelenlétével pedig rontja a természetességi besorolást. Elkészült a mintaterü-
leten előforduló húsz, inváziós növényfaj elterjedési térképe is, valamint hosszútávú monitorozás céljából, minden 
jelentősebb élőhely típus jellemzésére, 80 db rögzített helyzetű cönológiai felvétel is készült.  
 
Inváziós fajok monitorozása 
 
Mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima), cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa), közönséges selyemkóró (Ascle-
pias syriaca), keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) és aranyvessző fajok (Solidago spp.) monitorozása  
Helyszíne: Tiszaug/Tiszasas O5x5-046 mintaterület élőhelytérképezés helyszínein. Forrása: TMF/608/8/2016. sz. 
FM támogatás. Kutatást végzi: Molnár Attila e.v. Főbb eredményei: Az NBmR 5x5 km-es mintanégyzetek élő-
hely-térképezése során öt, a Tiszaug/Tiszasas nevű mintakvadrátban további 15 inváziós faj elterjedése is rögzí-
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tésre kerül (hármas skálán jelezve a fertőzöttség mértékét).  A térképezett 439 foltból 173 foltban fordult elő gya-
logakác, a foltok felében tömegesen, ezzel a terület legelterjedtebb inváziós faja. A sorban követik: a süntök (85 
folt), zöld juhar (56 folt), parti szőlő (43 folt). 10-30 foltban jelentek meg: közönséges selyemkóró, farkasfog fajok, 
szerbtövis fajok, ürömlevelű parlagfű, fehér akác. Tíznél kevesebb előfordulással bírnak: nyugati ostorfa, betyár-
kóró, ezüst juhar, lepényfa, aranyvessző fajok, orgona, mirigyes bálványfa, japán keserűfű, keskenylevelű ezüstfa, 
lándzsás őszirózsa. 
 
Állatfajok és közösségek monitorozása 
 
Közösségi jelentőségű puhatestű fajok felmérése 
Helyszíne: Felső-Kiskunsági turjánvidék (HUKN20003) és Dél-Őrjeg (HUKN20032) Natura 2000 területek. For-
rása: TMF/608/8/2016. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Deli Tamás e.v. Főbb eredményei: A vizsgálat során 
43 mintavételi területről származó 100 kvadrát típusú talajmintát dolgozott fel a kutató, amelyet minden érintett 
magassásos állományban egyelésekkel is kiegészített. A vizsgálat során 30 terresztris csigafaj több mint 15 000 
egyedét azonosította. A harántfogú törpecsiga (Vertigo angustior) 202 példánya került elő a 43 mintaterület 100 
talajmintájából. A hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana) összesen 305 egyede került elő 41 mintavételi területről 
terepi számolással, illetve a feldolgozott mintákból. Az apró fillércsiga (Anisus vorticulus) kimutatása érdekében 19 
vizes élőhelyen vizsgálták meg a vízi faunát, amelyből 4 ponton összesen 21 példányt regisztráltak. A feldolgozott 
talajmintákból előkerült csigák kvalitatív és kvantitatív összetétele jól jellemzi az adott élőhely talajának vízháztar-
tását. A lápvidékekre jellemző csigafajokat nedvesség igényeik alapján csiga együttesekre tagolta a felmérő. A 
legmélyebb fekvésű, szezonálisan vagy tartósabban is nagyobb vízborítást tartalmazó élőhelyeken elsősorban a 
vízparti elemek dominálnak, amelyek alapvetően nem talajlakók, hanem a mocsári növényzet, élő vagy elhalt vízből 
kiálló részein élnek. A tartós vízborítástól többnyire mentes, de nagy nedvességtartalmú lápréteken a higrofil réti 
fajok dominálnak, amelyek gyakran jelennek meg a vízparti fajokkal és az Alföld egyéb réttípusaira is jellemző 
fajokkal együtt. A láprétek kiszáradásának egyes fokozatait képviselik a száraz réti és sztyeppei fajok megjelenései, 
illetve azok dominánsá válása. A láprétek kiszáradása különösen homogén, nem mozaikos, egyenletes felszínű 
területeken okozhat irreverzibilis változásokat. A mozaikos, tagoltabb felszínű lápterületeken a mélyebb fekvésű 
élőhelyek mindig is refugiumként funkcionálnak a vízigényes fajok számára. Ezeken a területeken megvan az a 
pufferkapacitás, amely ahhoz szükséges, hogy a higrofil fajok alkotta lápi fauna átvészelje többek között az Alföldre 
nagyon is jellemző aszályos éveket. Sajnos az intenzívebb élőhely-használat, akár a kaszálás, akár a legeltetés a 
homogenizálódás irányába mutat és fokozza az élőhelyek kiszáradását. 
 
Közönséges ürge (Spermophilus citellus) monitorozása  
Helyszíne: KNPI működési területe, 27 lokalitás. Forrása: központi TMF/608/8/2016. „Természetvédelmi kártala-
nítás keret”. Kutatást végzi: szakreferensek, természetvédelmi őrszolgálat tagjai (KNPI). Főbb eredményei: 
2016-ban 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 jelölő faj. Az adatok feldolgozása központilag történik. Emellett folyamatosan 
gyűjtjük az új előfordulási adatokat, aktualizáljuk az ürge elterjedési térképét.  
  
Délvidéki földikutya (Nannospalax montanosyrmiensis) monitorozása (2016-os eredmények feldolgozása) 
Helyszíne: Kelebia, Baja, Öttömös. Forrása: központi TMF/608/8/2016. „Természetvédelmi kártalanítás keret”. 
Kutatást végzi: Németh Attila, Krnács György, Tamás Ádám (KNPI). Főbb eredményei: Az őszi földikutya-túrás-
csoport számlálás eredménye Kelebián 174 db, Baján 321 db túráscsoport (mindkét érték magasabb az előző 
évinél). A KNPI működési területén ezek alapján becsült délvidéki földikutya állomány mérete 370-450 példány 
közé tehető. Öttömösre 9 példány került áttelepítésre 2017. szeptember 20-23. között, decemberre ezek közül 
kettőt elvesztettünk (ők, a korábbi jelek alapján, kb. egy héttel az elengedés után, a felszínre jöttek, és valószínűleg 
áldozatul estek valamely ragadozónak), viszont a másik hét állat járatrendszer építésbe kezdett, és birtokba vette 
az újdonsült élőhelyet. 
 
Délvidéki földikutya (Nannospalax montanosyrmiensis) monitorozása (2017) 
Helyszíne: Kelebia, Baja, Öttömös. Forrása: TMF/559/9//2017. sz. FM támogatás”. Kutatást végzi: Krnács 
György, Tamás Ádám (KNPI). Főbb eredményei: Az őszi földikutya-túráscsoport számlálás eredménye Kelebián 
154 db, Baján 297 db túráscsoport. Az előző évhez képest ez 12-15%-os csökkenés (a szerbiai oldalon, nagymé-
retű populáció esetében csökkenés 3%-os volt). Öttömösre 9 példány került áttelepítésre 2016-ban, 2017 őszén 5 
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példány túrás-aktivitása volt megfigyelhető. 2017.10.03-16. között Baján a rezervátumon kívülről, napelempark te-
rületéről történt 10 példány áttelepítése  a rezervátumba. 
 
Egyenesszárnyú közösségek monitorozása 
Helyszíne: Apaj (2 lokalitás), Bugac, Fülöpháza (növénytársulás-monitorozás helyszínein). Forrása: 
TMF/608/8//2016. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület. Főbb 
eredményei: Az NBmR keretei között folyó növénytársulás monitorozás 2016-ban aktuális 4 helyszínén, azzal 
párhuzamosan folyik egyenesszárnyú közösségek monitorozása. Egyenesszárnyú-együttesek változásai: 2004 
óta a szikes és száraz gyepek egyértelműen csökken a fajszám a kezdeti időszakhoz képest. Ezek a növénytár-
sulás típusok erőteljesen függenek a talaj vízháztartásától, mely a szélsőséges időjárás következtében igen változó 
mennyiségű és a korábbi kora nyári csapadékos időszakokhoz képest változóan produkálnak csapadékot. Az egye-
nesszárnyú-együttesek közösségszerkezeti paraméterei ugyan igen nagy kilengéssel változnak, mégis összessé-
gében közösségszintű faj- és egyedszámcsökkenés figyelhető meg. Az egyenesszárnyú-együttesek igen rugalma-
san válaszolnak a környezeti hatásokra, erős a regenerációs képességük, így tartós kedvező hatás esetén vélhe-
tően hamar visszaállhatna a kezdeti időszakra jellemző állapot. A tapasztaltak felvetik, hogy egyes, korábban nem 
különösebben nagy figyelmet kapott egyenesszárnyú fajok elterjedési viszonyait esetleg országos szinten is érde-
mes kutatni. Ilyen néhány nedvességkedvelő, illetve mezofil fajok, amik az időnkénti nagy esőzések ellenére is 
visszaszorulóban vannak. A legeltetés minden élőhelyen elfogadható, sőt talán szükséges kezelési módnak tekint-
hető, mivel segíti fenntartani a gyepek megfelelőnek tartott ökológiai állapotát. Ezt egyéb helyi kezelési eljárások 
egészítik ki, például az özönnövények irtása (Apaj legelő).  
 
A Dunavölgyi-sík és a Homokhátság Magas Természeti Értékű Területek (MTÉT) monitorozása 
Helyszíne: Dunavölgyi-sík, Homokhátság. Forrása: TMF/608/8/2016. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Szalma 
Bt. Főbb eredményei: Előírások hatásának mérése céljából vizsgálatok zajlottak a 2010. és 2011. évben kijelölt 
20 mintaterületen. A mintaterületeken botanikai és zoológiai vizsgálatok is történtek, ez utóbbi elsődlegesen a fo-
kozottan védett túzok (Otis tarda) táplálékbázisának megállapítása céljából. A tavaszi mintavételi időszakban a 
legtöbb területen fűhálós és rovar-porszívós mintavételezés során sem fogtak 20 egyednél többet az 1 cm feletti 
kategóriákban. A nyári felvétel mintáiban nagyobb volt az egyedszám, több területen is meghaladta az 50-et, és 
egy fűhálós mintában a 100-at is. A porszívós mintákban mindenütt jellemző volt, hogy jóval nagyobb számban 
fogtak apróbb ízeltlábúakat, kis számban volt a mintában 1 cm feletti állat. A legtöbb területen jellemző volt, hogy 
az 1-2 cm-es tartományban jóval nagyobb volt az egyedszám és a fajszám is (arányaiban is), mint a 2-4 cm-es 
tartományban. Kevés területen találtak néhány egyedet a 4 cm feletti tartományban, ezek lepkehernyók és szöcs-
kék voltak. Az 1 cm feletti kategóriákban a következő ízeltlábú csoportok képviselőit találták: pókok, ászkarákok, 
szitakötők, fogólábúak, csótányok, tojócsövesek, tojókampósok, poloskák, kabócák, recésszárnyúak, bogarak (lár-
vák és imágók), lepkék (lárvák és imágók), legyek, hártyásszárnyúak.  A tavaszi mintavételezés során a fűhálós 
mintákban kiemelkedő volt a lepkehernyók száma, de jelentős volt a kétszárnyúak és a bogarak aránya is. A por-
szívós mintákban egyenesszárnyúakból volt a legtöbb, de hasonló számban voltak bogarak és lepkehernyók is. A 
júniusi fűhálózás során rengeteg egyenesszárnyút fogtak, emellett a kétszárnyúak, poloskák és lepkehernyók 
száma volt magas a többi csoporthoz képest. A porszívós mintákban ugyanezek a csoportok hasonló arányban 
voltak jelen. 
 
Denevérközösségek monitorozása - Épületlakó denevérek monitorozása 
Helyszíne: Ágasegyháza, Apostag, Balástya, Dunavecse, Fülöpháza, Hajós, Hetényegyháza, Izsák, Kalocsa, Ke-
rekegyháza, Kiskőrös, Kunszállás, Lakitelek, Mindszent, Ordas, Orgovány, Tass, Uszód. Forrása: 
TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Utasi Gabriella, Dobrosi Dénes e.v. Főbb eredményei: A 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén 2017-ben 20 olyan épület átvizsgálása történt meg, 
ahol denevérek élnek. A térség legérzékenyebb denevérfaja a hegyesorrú denevér (Myotis blythii), amelynek ma 
már 3 jelentős kolóniáját ismerjük. Összesített egyedszáma valamelyest csökkent a tavalyihoz képest, de mindhá-
rom kolónia védelmet és nyugalmat élvez, ezért remélhetőleg hosszú évek alatt a populáció növekedésére számít-
hatunk. A fokozottan védett tavi denevérnek (Myotis dasycneme) egy kolóniáját ismerjük, itt az egyedszám a több 
éves átlagnak felelt meg, kicsit több volt, mint a tavalyi. A szoprán törpedenevér (Pipistrellus pygmaeus) állománya 
picit nőtt, a szürke hosszúfülű-denevér (Plecotus austriacus) és a kései denevér (Eptesicus serotinus) mért egyed-
száma valamelyest csökkent.  Korai denevérből (Nyctalus noctula) most jelentősen kevesebbet számoltunk, mint 
az elmúlt 4 évben. A vállalkozó tudatformálást, ismeretterjesztést is folytatott a denevérek által lakott épületek 
tulajdonosainak körében, illetve több alkalommal vett részt denevérmentő akciókban, vagy adott tanácsot annak 
során. 2017 tavaszán a Duna folyó hullámterén 5 erdőrészlet ultrahang-detektoros vizsgálatát végeztük el. Az 
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elemzés során 19 denevérfaj előfordulását bizonyítottuk, melyek közül kiemelt figyelmet érdemelnek a közösségi 
jelentőségű és a fokozottan védett fajok, úgymint a pisze denevér (Barbastella barbastellus), a nagyfülű denevér 
(Myotis bechsteinii), a csonkafülű denevér (Myotis emarginatus), a közönséges denevér (Myotis myotis) és a 
hegyesorrú denevér (Myotis blythii).  
 
Kisemlős vizsgálat bagolyköpetek alapján 
Helyszíne: Duna-Tisza-közi síkvidék, Bácska, Duna-menti sík. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Ku-
tatást végzi: Magyar Természetkutató Egyesület. Főbb eredményei: Középtáj alapú mintavétel során 10 minta 
került begyűjtésre, melyből 1110 zsákmányállatot határoztak meg. A mezei pocok 2013-ban a Bácskában erős, de 
még nem gradáló, a többi területen viszont erőteljes gradációban levő populációkban élt. 2014-ben a gradáció 
elérte a Bácska nagyobb részét is. 2015-ben a gradációk szinte mindenhol összeomlottak, csak Sátorhelyen mu-
tattak ki még mindig igen magas értékeket. 2016-ban a Duna jobb parton északról dél felé, a mezei pocok aránya 
nőtt. A Bácska – szokás szerint – egységesebb volt: a hat mintában 30-58% a mezei pocok aránya. 2017-ben az 
öt jobb parti mintában a mezei pocok aránya északról délre: 30 – 47 – 24 – 51 – 80%, tehát az észak-déli mintázat 
nagyjából továbbra is fellelhető, csak a középső, bátai minta adatai lógnak ki (azért, mert ez a bagolypár az 
Apodemus és Mus fajokon élt nagyobbrészt). A bal parti mintában 37%-ot kaptunk. A Bácskában 24-40% a mezei 
pocok aránya, valamint egy cickányspecialista bagolypár Vaskúton 10%-ot produkált (itt a cickányok aránya 75%; 
meg kell említeni, hogy a minta elég kicsi, mindössze 40 pld.) . Diverzitásokat tekintve 2012-ben Bácskában (a 
megelőző évi mintához hasonló) 1,5-2,0 közötti értékek szerepeltek. 2013-ban kissé magasabb, 1,8-2-2 volt a 
Shannon-diverzitás (a mezei pocok itt nem mutatott gradációt). 2014-ben teljesen extrém értékek mutatkoznak 
0,09 és 2,1 között, az előbbi abszolút negatív rekord. 2015-ben magas, 1,9-2,2 közötti értékek látszottak. 2016-
ban a Duna jobb partján a diverzitások 0,9-1,9 közöttiek voltak, a bal parton 1,8-1,9, míg a Bácskában 1,5-2,0 
közötti értékeket kaptunk. 2017-ben a jobb parton 0,7-2,0 (a sátorhelyi, mezei pocok gradációt mutató minta nélkül 
1,2-2,0), a bal parti mintában 1,6, a Bácskában pedig 1,4-2,0 (a cickányspecialista vaskúti pár nélkül 1,8-2,0) közötti 
értékek adódtak. 
 
Fokozottan védett és telepesen költő madárfajok állományának monitorozása (RTM). 
Helyszíne: KNPI működési területe. Forrása: TMF/608/8/2016. sz. FM támogatás.  Kutatást végzi: Lóránt Miklós, 
természetvédelmi őrszolgálat tagjai (KNPI). Főbb eredményei: 2016-ban a felméréseket elsődlegesen a KNPI 
természetvédelmi őrszolgálata végezte az RTM protokoll alapján, ám a teljes adatbázisban összesen 32 észlelő 
2016-os megfigyelési adati szerepelnek (611 költési rekord). Az adatbázis kiegészült a területbejárások során rög-
zített, költésre utaló madármegfigyelések adataival (ez összesen 2794 rekord). Telepesen költő fajok közül felmé-
résre került: feketenyakú vöcsök, kárókatona, kis kárókatona, bakcsó, üstökösgém, kis kócsag, nagy kócsag, 
szürke gém, vörös gém, batla, kanalasgém, kék vércse, gólyatöcs, gulipán, székicsér, szerecsensirály, dankasirály, 
küszvágó csér, fattyúszerkő, vetési varjú (ezen felül, a partifecske telepek is rögzítésre kerültek). Ritka, stabil köl-
tőhelyű fajok közül felmérésre került: fekete gólya, darázsölyv, barna kánya, rétisas, kígyászölyv, hamvas rétihéja, 
parlagi sas, törpesas, kerecsensólyom, túzok, ugartyúk, széki lile, szikipacsirta. Egyéb fajok közül felmérésre került: 
fehér gólya, bütykös ásólúd, cigányréce, fogoly, bölömbika, héja, kis vízicsibe, haris, nagy goda, nagy póling, pi-
roslábú cankó, gyöngybagoly, kuvik, réti fülesbagoly, jégmadár, szalakóta, kis őrgébics (jellemzően egyéb fokozot-
tan védett és/vagy Natura 2000 jelölőfajok). 
A felmérés 2017-ben folytatódott, forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Az adatok összesítése folya-
matban van. 
 
Gémtelepek felmérése 
Helyszíne: KNPI működési területe. Forrása: TMF/608/8/2016. sz. FM támogatás.  Kutatást végzi: Dr. Pigniczki 
Csaba, természetvédelmi őrszolgálat tagjai (KNPI). Főbb eredményei: 34 gémtelep felmérését végezték el a Kis-
kunsági Nemzeti Park Igazgatóság teljes működési területén, 7 teljesen új, eddig ismeretlen gémtelepet találtak. 
900-1000 pár nagy kócsag, 220-295 pár kanalasgémet számoltak, ezek felmérése teljes, mellettük további 11 fajról 
szereztünk adatokat a 20,1 repülési óra alatt. 
 
Natura 2000 területek, közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek monitorozása 
 
Homoki nőszirom (Iris arenaria) monitorozása 
Helyszíne: Kunadacs 1x1 km-es mintanégyzet, KNPI működési területén potenciális élőhelyek. Forrása: 
TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: referensek, szakreferensek, természetvédelmi őrszolgálat 
tagjai (KNPI). Főbb eredményei: Az 1x1 km-es mintakvadrátban a 2017. évben 36 889 összes hajtásszám volt 



 

31 

 

detektálható, amelyből 16 481 virágzott (a polikormonszám nem meghatározható, a tövek nem elkülöníthető kö-
zelségben vannak egymáshoz). Az állományméret változásának tendenciája nem egyértelmű, három éve ennek 
kb. az ötöde virágzott, hat évvel ezelőtt viszont közel a kétszerese. A Natura 2000 jelölő faj Duna–Tisza közi (KNPI 
működési területre eső) állományának teljes feltérképezése folyik. A homoki nőszirom számára alkalmas élőhelye-
ket keresték fel a felmérők, és GPS készülékkel rögzítették a megtalált tövek helyzetét és mennyiségét. A felmérés 
eredményeként 1599 új rekord, kb. 57 000 tő került rögzítésre. Kecskemét–Matkó, Kisszállás, Kunadacs külterüle-
ten zajlottak szisztematikus keresések potenciális élőhelyeken. Április 20-án havazott, ez befolyásolta a virágzást, 
illetve lerövidítette a felmérésre alkalmas időszakot. 
 
Hóvirág (Galanthus nivalis) monitorozása 
Helyszíne: potenciális élőhelyek a Duna mentén. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: 
Kovács Éva, Gál Attila, Czitor Beáta, Kőhalmi Fruzsina (KNPI). Főbb eredményei: Az ismert nagy állományok 
felmérése már megtörtént a korábbi években, 2017-ben kevésbé alkalmas élőhelyeket jártak le a felmérők Apostag, 
Dunaegyház és Tass külterületén, Duna menti erdőkben. A felmérés eredményeképpen 134 adat (5614 tő) került 
az adatbázisba. 
 
Heverő iszapfű (Lindernia procumbens) monitorozása 
Helyszíne: Érsekcsanád, Baks (két lokalitás), Ópusztaszer (2 lokalitás). Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támo-
gatás. Kutatást végzi: Puskás József, Pataki Zsolt, Tamás Ádám (KNPI). Főbb eredményei: Az aktuálisan ismert 
állományok mind 2010-ben lettek felfedezve, korábbról nincsenek állományméretre vonatkozó adatok, és utána 
2011-től sem.  Az ismert lokalitásokat, a faj észlelése szempontjából megfelelő időszakban felkeresték a felmérők, 
egyik helyszínről sem sikerült kimutatni a fajt 2017-ben sem. 
 
Közösségi jelentőségű élőhelyek felmérése 
Helyszíne: az országosan kijelölt mintavételi helyszínek közül 50 lokalitás. Forrása: TMF/608/8//2016. és 
TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: dr. Majláth Imre e.v. Főbb eredményei: A Kiskunsági Nem-
zeti Park Igazgatóság (KNPI) működési területén felmért ötven, előzetesen központilag meghatározott helyű, hosz-
szú távú botanikai monitorozásra kijelölt Natura 2000 mintaterület kapcsán az a tapasztalat, hogy az élőhelyek 
jelentős része nem mérhető fel az eredetileg kijelölt lokalitáson. Sok esetben még akkor sem, ha degradáltabb, 
átmeneti típusokban, valamint több élőhelytípus mozaikjából álló területen készítettük volna el a felmérést. A leg-
gyakrabban a szikes élőhelyek (1530), a lápi zsombékosok (7230) és a borókás-nyárasok (91N0) helyszínét kellett 
módosítani, míg a zárt szárazgyepek (6250, 6260), az üde rétek (6410, 6440) és más erdőtípusok (91I0, 91E0, 
91F0) még ha leromlott állapotban is, de az eredetileg meghatározott lokalitáson felmérhetők voltak. Az élőhelyek 
természetességével kapcsolatban megállapítható, hogy az erdős élőhelyek többsége degradált, a természetközeli 
viszonyoktól távol áll. A gyepes élőhelyek természetessége általában akkor jobb, illetve kiemelkedő, amikor az 
adott élőhelyfolt egy táji, illetve szukcessziós komplexbe integrálódott. Mindemellett egyes tényezők (pl. a szikesek 
esetén az intenzívebb legeltetés) társulástól függően az előbbi helyeken is lecsökkenti a természetességet. 2017-
ben további 43 ponton történt felmérés, a jelentés leadási határideje 2018. május. 
 
Állatfajok/fajcsoportok monitorozása 
 
Magyar tarsza (Isophya costata) monitorozása 
Helyszíne: Felső-Kiskunsági turjánvidék (HUKN20003). Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást 
végzi: dr. Szövényi Zsolt Gergely e.v. Főbb eredményei: 2017-ben folytatódott a Magyarországon fokozottan 
védett magyar tarsza (Isophya costata) vizsgálata a Kunpeszér határában, ahol 2011 óta zajlik a faj akusztikus 
mintavételen alapuló egyedsűrűség becslése egy állandó mintaterületen. A mintavételezés 2017-ben a faj szapo-
rodási időszakának első felére, június elejére esett. Egy 50x50 méteres képzeletbeli rácsháló csomópontjaiban (68 
helyen) ultrahang detektor segítségével történt a ciripelő hím példányok észlelésére irányuló akusztikus mintavétel. 
A mintavételek során ez évben a területen a legeltetés még nem kezdődött meg, így arra vonatkozó adatgyűjtés 
ez alkalommal nem történt. A mintavételek során összesen 313 példány került észlelésre, mintavételi helyenként 
átlagosan 4,6 példány. Ezt alapul véve, a hímek és nőstények azonos arányával számolva a populáció egyedsű-
rűsége átlagosan hektáronként 47 példánynak adódott. Ez az egy évvel ezelőtti, hasonlóan becsült értékhez (29,1 
példány/hektár) képest jelentős populációnövekedést jelez. A korábbi évek eredményeivel is összevetve az előző 
évi visszaesés után folytatódott a 2011-től egészen 2015-ig tapasztalt emelkedő tendencia. 2017-ben a magyar 
tarsza jelenlétét is vizsgáltam Miklapuszta déli részén, ahol a kiterjedt szikesek közé ékelődve jó állapotú löszgyep 
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foltok is találhatóak. A fűhálózással is kiegészített akusztikus mintavételek alapján a vizsgált, alkalmasnak ígérkező 
gyepfoltokban nem sikerült kimutatni a faj jelenlétét. 
 
Nagy tűzlepke (Lycaena dispar) kimutatása 
Helyszíne: potenciális élőhelyek a KNPI működési területén. Forrása: TMF/608/8//2016. sz. FM támogatás. Ku-
tatást végzi: természetvédelmi őrszolgálat (KNPI). Főbb eredményei: A természetvédelmi őrszolgálat tagjai má-
jus-szeptember hónapok alatt figyelték a nagy tűzlepke számára alkalmas élőhelyeken a faj egyedeinek megjele-
nését (ehhez megkapták a nemzeti park adatbázisából a korábbi előfordulási adatokat, illetve területismeretükre 
támaszkodva kerestek fel a lepke tápnövényében, lóromban gazdag területeket.) Az észleléseket GPS készülékkel 
rögzítették AgyMind biotikai adatok gyűjtésére kidolgozott gyűjtőfelület alkalmazásával. A felmérés eredményekép-
pen 84 nagy tűzlepke adattal bővült a nemzeti park védett értékeket nyilvántartó adatbázisa. 
 
Magyar futrinka (Carabus hungaricus) monitorozás 
Helyszíne: Császártöltés, Homokmégy. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Agócs Pé-
ter (KNPI). Főbb eredményei: Két alkalmasnak tűnő élőhelyen történt élvefogó csapdázás 2017. szeptember 14. 
és október 18. között, összesen 34 napon keresztül. Egy héten két alkalommal történt a csapdák ellenőrzése, így 
összesen 10 alkalommal. Sajnos nem sikerült kimutatni a fajt egyik területen sem. 
 
A pusztai gyalogcincér (Dorcadion fulvumcervae) felmérés 
Helyszíne: Felső-kiskunsági szikes puszta (HUKN20001). Forrása: KNPI saját költségvetés. Kutatást végzi: Da-
nyik Tibor e.v. Főbb eredményei: A felmérés célja a pusztai gyalogcincér felmérése az igazgatóság működési 
területén, ismert és potenciális előfordulási helyeken, korábban vizsgált előfordulási helyek esetében az eredmé-
nyek összehasonlítására, az állományok változásának nyomon követésére alkalmas mennyiségi adatokat szolgál-
tató módszer alkalmazásával. Az ismert előfordulások döntő részét adó Apaj és Kunszentmiklós külterületen kívüli 
állományfelmérések végzése is szükséges a faj areájának pontosabb meghatározása érdekében. A legnagyobb 
sűrűségűnek észlelt populáció élőhelyén és annak környezetében megvalósított adatgyűjtés révén élőhely-prefe-
rencia vizsgálat végzése. Legalább harminc észlelési pont felhasználásával jellemezni kell a populáció élő-
helyspektrumát és élőhely-típusonkénti abundancia-eloszlását. Az elemzésében ki kell térni arra, hogy másodlagos 
gyepeket használ-e élőhelyeként a faj. A jelentés leadási határideje 2018. 09. 30. 
 
Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) monitorozás 
Helyszíne: Mélykút, Katymár, Alsó-Tiszavölgy. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Ta-
más Ádám, Albert András (KNPI). Főbb eredményei: Mintaterületeként 9 db vörösborral ellátott élvefogó palack-
csapda működött, a fajra vonatkozó protokoll előírásának megfelelően. Mélykúton és Katymáron nem sikerült ki-
mutatni a fajt, az Alsó Tisza-völgyben viszont több helyről előkerült (Szeged, Algyő, Újszentiván). 
 
Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) előfordulási adatok gyűjtése 

Helyszíne: potenciális élőhelyek a KNPI működési területén. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. 

Kutatást végzi: természetvédelmi őrszolgálat (KNPI).  Főbb eredményei: A természetvédelmi őrszolgálat 

tagjai a szarvasbogárnak megfelelő élőhelyeken keresték a faj kifejlett példányait, a faj kimutatására optimális idő-
szakban. Az észleléseket GPS készülékkel rögzítették, AgyMind biotikai adatok gyűjtésére kidolgozott gyűjtőfelület 
alkalmazásával. A természetvédelmi őrök 14 esetben rögzítették szarvasbogár jelenlétét (Kecskemét, Kalocsa, 
Dusnok, Baks, Dóc, Hódmezővásárhely, Sándorfalva külterületen).  
 
Natura 2000 jelölő halfajok: lápi póc (Umbra krameri), réti csík (Misgurnus fossilis), szivárványos ökle (Rhodeus 
sericeus) monitorozás 
Helyszíne: Izsáki Kolon-tó, Homokmégy, Öregcsertő, Császártöltés, Miske, Kecel. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. 
FM támogatás. Kutatást végzi: Vajda Zoltán, Agócs Péter (KNPI). Főbb eredményei: Izsákon állandó mintavételi 
helyszínen folyik a monitorozás, a többi helyszínen a jelenlét kimutatása volt a cél. A felmérések megtörténtek, 
sikerült kimutatni a keresett fajok jelenlétét, az előfordulási adatok bekerültek a védett értékek adatbázisába. 
 
Vöröshasú unka (Bombina bombina) előfordulási adatok gyűjtése  
Helyszíne: potenciális élőhelyek a KNPI területén. Forrása: TMF/608/8//2016. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: 
természetvédelmi őrszolgálat (KNPI). Főbb eredményei: A természetvédelmi őrszolgálat tagjai az alkalmas élő-
helyeken keresték a faj egyedeit, vizuális megfigyelést, illetve hang alapján történő azonosítást végeztek. 114 lo-
kalitáson sikerült megtalálni a fajt, és adatbázisba rögzíteni az előfordulási adatát.  
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Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) monitorozás 
Helyszíne: potenciális élőhelyek a KNPI működési területén. Forrása: TMF/608/8//2016. sz. FM támogatás. Ku-
tatást végzi: természetvédelmi őrszolgálat (KNPI). Főbb eredményei: A természetvédelmi őrszolgálat tagjai vi-
zuális keresést és Dewsbury gőtecsapdákat alkalmaztak a faj kimutatása érdekében. 21 lokalitáson sikerült meg-
találni a fajt, és adatbázisba rögzíteni az előfordulási adatot.  
Helyszíne: Dél-Bácska (HUKN 20004), Dél-Homokhátság (HUKN20008), Fülöpházi homokbuckák (HUKN20011), 
Móricgáti lápok (HUKN20026), Péteri-tó (HUKN20027), Fülöpházi hosszúrét (HUKN20025) Natura 2000-területek. 
Forrása: TMF/608/8//2016. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesü-
let. Főbb eredményei: Natura 2000 területeken vizuális keresés, valamint petekeresés módszerek alkalmazásával 
dunai tarajosgőte jelenlétének kimutatása volt a cél. A felmérés során Dél-Bácska, Fülöpházi homokbuckák és 
Hosszú-rét, valamint Péteri-tó élőhelyekről sikerült kimutatni a dunai tarajosgőte jelenlétét - erős állományokra utaló 
egyedsűrűségben. A Dél-Homokhátság és Móricgáti lápok esetében, ahol e felmérés keretében nem sikerült a fajt 
kimutatni, csapdázással és lárvahálózással lehetne megkísérelni a jelenlét igazolását. A felmérések során egyéb 
hüllő- és kétéltűfajokat is sikerült megfigyelni, amely adatok rögzítésre kerültek. Védett fajok 142 adata, közülük 13 
dunai tarajosgőte adat került az igazgatóság természeti érték adatbázisába. 
 
Rákosi vipera állományok (Vipera ursinii rakosiensis) monitorozása 
Helyszíne: Kunpeszér, Bugac. Forrása: TMF/608/8//2016. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület. Főbb eredményei: A Felső-Kiskunságban 2016. év során 15 rákosi vipera egye-
det észleltek, 20 egyed került kibocsátásra a Rákosivipera-védelmi Központban tenyésztett szaporulatból, az ottani 
populáció megerősítése érdekében. Bugacon 22 észlelés történt, 8 egyed került kitelepítésre. A bugaci élőhelyre 
visszabocsátott állatok közül 4 példányt rádiójeladós nyomkövetővel láttak el, amelyek pozícióit legalább heti rend-
szerességgel megállapították. Az adatokból megállapítható a viperák mozgási területe, napi, évszakos aktivitása. 
Meghatározásra került az, az időszak, ami legalkalmasabb az állatok észlelésére (mely időpontban tartózkodnak 
a viperák a felszínen, napi, ill. évszakos viszonylatban), ennek fontos szerepe lehet a monitorozási módszer fej-
lesztésében. 
 
Pelefajok (Gliridae) monitorozása 
Helyszíne: Hajósi kaszáló és löszpartok Természetvédelmi Terület (Dél Őrjeg HUKN20032). Forrása: 
TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Agócs Péter (KNPI). Főbb eredményei: Az NBmR 2017. évi 
tervének megfelelően, a vonatkozó protokoll szerint a felmérések megtörténtek. Egy helyszínen 50 peleodú műkö-
dött, pelét azonban nem sikerült megfigyelni. A madárfajok közül a széncinege (Parus major), mezei veréb (Passer 
montanus), csuszka (Sitta europea) költöttek az odvakban. 
 
Nedves élőhelyek lepkefajainak monitorozása  
Forrása: központi TMF/608/8/2016. „Természetvédelmi kártalanítás keret”. Kutatást végzi: a felméréseket a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság koordinálta. Az adatok még nem állnak a KNPI rendelkezésére.  
Magyar színjátszólepke (Apatura metis) monitorozása 
Helyszíne: Apostag, Sükösd.  
Ezüstsávos szénalepke (Coenonympha oedippus) monitorozása 
Helyszíne: Kunadacs.  
Magyar ősziaraszoló (Chondrosoma fiduciarium) monitorozása 
Helyszíne: KMPI működési terület.  
Dolomit kéneslepke (Colias chrysotheme) monitorozása 
Helyszíne: Kunpeszér.  
 
Halközösségek vizsgálata/halfaunisztika  
Helyszíne: protokoll szerint. Forrása: központi TMF/608/8//2016 „Természetvédelmi kártalanítás keret”. Kutatást 
végzi: a feladatot a HNPI koordinálta. Az adatok még nem állnak a KNPI rendelkezésére.  
Hangyaboglárka fajok (Maculinea teleius, M. alcon) kimutatása 
Helyszíne: Felső-kiskunsági turjánvidék (HUKN20003) és Ökördi-erdőtelek-keceli lápok (HUKN20021) Natura 
2000-területek. Forrása: központi TMF/608/8//2016 „Természetvédelmi kártalanítás keret”. Kutatást végzi: Da-
nyik Tibor (e.v.). Főbb eredményei: Az előző, 2006-ban végzett átfogó vizsgálat óta eltelt 10 év alatt megállapít-
ható, hogy változások álltak be a területhasználati módokban, az élőhelyek állapotában és így az egyes Maculinea 
teleius populációk/szubpopulációk nagyságában. 2006-ban még több terület esetében dokumentáltan nem volt 
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megoldott a területhasználat vagy igen hektikusan valósult meg. Ennek eredménye, hogy több terület állapotát 
tekintve igényként fogalmazódott meg a gyephasználat. Ez az elmúlt 10 évben megoldódni látszott, sőt, az élőhe-
lyek döntő hányadánál a túlzott gyephasználat kedvezőtlen változásokat okozott (legalábbis a M. teleius ökológiai 
igényeit figyelembe véve). Az augusztus közepén kivitelezett mintavétel tapasztalata, hogy nagyon sok területet 
augusztus elején kaszáltak le (legalábbis 2016-ban). Ez az egyik legkedvezőtlenebb időpont a faj számára, melyet 
tovább erősített a rossz vagy kedvezőtlen területhasználati gyakorlat. Ennek eredménye lehet, hogy ezen élőhelyek 
estében, mivel az a kezelés hatására megszűnt élőhelyként funkciónálni, az ott rajzó imágók elvándoroltak. Ez a 
megállapítás sajnos nem csupán a 2016-os vizsgálat eredményességét befolyásolja, de a faj hosszú távú fennma-
radását is. Eme utóbbi állítást támaszthatja alá azon megállapítás, miszerint a fajt az olyan nagyobb kiterjedésű és 
„elfogadhatónak” vagy adaptívnak tekintett kezeléssel érintett területekről se sikerült sok esetben kimutatni. Ez 
annak köszönhető, hogy jobb gyepgazdálkodási gyakorlat megvalósítása mellett is sikerült lecsökkenti a populá-
ciók nagyságát, amennyiben bizonyos, a faj túlélése szempontjából fontos feltétel nem érvényesül. Természetesen 
nem mehetünk el amellett, hogy a faj populációi erősen időjárás függők. A területhasználat élőhelyátalakító hatása 
is megfigyelhető. A rendszeres gyepkezelés, legyen szó, kaszálásról, vagy legeltetésről, más-más, de kedvezőtlen 
irányba tolja el a kékperjés lápréteket. Az ismétlődő kaszálás hatására az élőhely homogén szerkezetűvé válik, 
feldúsul az ördögharaptafű (Succisa pratensis), magassásos jellegű élőhelyek esetében a magyar imola (Centau-
rea pannonica) és az őszi vérfű (Sanguisorba officinalis), a kedvezőtlen élőhelyet már messziről jelzi a fajok „virág-
tengere”. A legeltetés, bár jobban megőrzi a kékperje és kormos csáté csomos-zsombékos jellegét, ellenben a 
fajösszetételt megváltoztatja, előtérbe kerülnek a mocsárrétek fajai, szélsőséges esetben gyomosodást, valamit a 
talaj tömörödését okozza. Megfogalmazásra került a faj számára ideális élőhely, valamint az ideális területhaszná-
lat fogalma is. 135 a fajra vonatkozó adat került a KNPI védett értékeket nyilvántartó adatbázisába. További, védett 
lepkefajok adatai is rögzítésre kerültek. 
 
Vízi makroszkópikus gerinctelenek monitorozása 
Helyszíne: Zab-szék, Kelemen-szék, Kolon-tó, Duna (Dunaszentbenedek). Forrása: központi TMF/608/8//2016 
„Természetvédelmi kártalanítás keret”. Kutatást végzi: BioAqua Pro Kft. Főbb eredményei: Duna: hazánk egyet-
len folyam típusú vízfolyása. Élővilága speciális, ennek részben biogeográfiai okai vannak. A vizsgálati helyszínen 
a szabályozások ellenére medre természetközelinek tekinthető. A mintavétel során, a víztesttípus esetében jelen-
tős értéket képviselő, ritka, szórványos előfordulású és/vagy magas indikátor értékű fajok kerültek elő: sárgás szi-
takötő (Gomphus flavipes), pontuszi víziászka (Jaera istri), Setodes punctatus. Az értékes vízi gerinctelen fauna-
elemek közül az idei évvel bezárólag végzett elmérések során a kúpos kerekszájú csiga (Borysthenia naticina), a 
sárgás szitakötő (Gomphus flavipes), a pontusi víziászka (Jaera istri), a Setodes punctatus és a nagy gömbkagyló 
(Sphaerium rivicola) fajok előfordulását bizonyították. Az ökológiai minőségi osztály: közepes. A Duna dunaszent-
benedeki szakaszán 2007., 2010. és 2015. évben végzett mintavételek eredményei sem a taxonszám, sem pedig 
a denzitások alapján nem különböztek szignifikánsan. Kelemen-szék: a Kiskunság meszes homokhátságának la-
posain, természetes úton kialakult fehér vizű szikes víztereinek egyike. A szikesekre a sótűrő és széles ökológiai 
valenciájú generalista vízi élőlényegyüttesek a jellemzőek. A Kelemen-székről kimutatott vízi makroszkópikus ge-
rinctelen együttes faunaelemei közül természetvédelmi szempontból jelentős értéket képviselő, ritka, szórványos 
előfordulású és/vagy magas indikátor értékű fajok, a tarkalábú búvárpoloska (Paracorixa concinna) és a fűrészes 
tócsarák (Chirocephalus carnuntanus). Az eddigi felmérések során kimutatott természetvédelmi szempontból ki-
emelendő, értékes, ritka faunaelemek a következőek: ajakos tányércsiga (Anisus spirorbis), fűrészes tócsarák 
(Chirocephalus carnuntanus), kis búvárpoloska (Corixa affinis), apró légivadász (Ischnura pumilio), tarkalábú bú-
várpoloska (Paracorixa concinna), közönséges búvárpoloska (Sigara lateralis). A Zab-szék is természetes fehér 
vizű szikes állóvíz a Kiskunságban. A Zab-széken kijelölt mintavételi szelvényéből az évek során kimutatott fauna-
elemek közül természetvédelmi szempontból jelentős értéket képviselő, ritka, szórványos előfordulású és/vagy 
magas indikátor értékű fajok a tömegességével csak ebben a víztípusban megjelenő keleti tócsarák (Branchinecta 
orientalis), a fűrészes tócsarák (Chirocephalus carnuntanus) és a széki tócsarák (Branchinecta ferox), valamint a 
típusra tömegesen jellemző ajakos tányércsiga (Anisus spirorbis), illetve a kiszáradó vizekre jellemző nyári paj-
zsosrák (Triops cancriformis). A 2015. évi mintavétel során előkerült a szikesekre karakterisztikus nagy foltosrabló 
(Lestes macrostigma), foltosszárnyjegyű rabló (Lestes barbarus), kis búvárpoloska (Corixa affinis), és tarkalábú 
búvárpoloska (Paracorixa concinna). Tömegesen kerültek elő továbbá a közönséges búvárpoloska (Sigara late-
ralis) példányai, ami szintén a szikesek esetében jellemző. A Kolon-tó a Kiskunság homokhátságán mesterségesen 
kialakított, láposodó tőzegbánya-tó. Kimutatott vízi makroszkópikus gerinctelen együttes faunaelemei közül termé-
szetvédelmi szempontból jelentős értéket képviselő, ritka, szórványos előfordulású és/vagy magas indikátor értékű 
fajok: lápi acsa (Aeshna isosceles), Alboglossiphonia hyalina, csavart tányércsiga (Anisus septemgyratus), apró 
fillércsiga (Anisus vorticulus), szőrös szitakötő (Brachytron pratense), érces szitakötő (Cordulia aenea), peremes 
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gombcsigácska (Hippeutis complanatus), Leptocerus tineiformis, lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis), szárnyas 
hólyagcsiga (Physa fontinalis), fényes gombcsiga (Segmentina nitida), Triaenodes bicolor. Az értékes vízi gerinc-
telen faunaelemek közül, az eddig végzett felmérések során a lápi acsa (Aeshna isosceles), az Alboglossiphonia 
hyalina, a csavart tányércsiga (Anisus septemgyratus), az élesperemű tányércsiga (Anisus vortex), az apró fillér-
csiga (Anisus vorticulus), a Batracobdelloides moogi, a szőrös szitakötő (Brachytron pratense), az érces szitakötő 
(Cordulia aenea), a fenyérpoloska (Hebrus pusillus), a peremes gombcsigácska (Hippeutis complanatus), a Holo-
centropus picicornis, a Leptocerus tineiformis, a lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis), a Microvelia buenoi, a 
szárnyas hólyagcsiga (Physa fontinalis), a fényes gombcsiga (Segmentina nitida), a Triaenodes bicolor fajok elő-
fordulását bizonyították. Mennyiségi jellemzői alapján sajátos a Kolon-tó makroszkópikus vízi gerinctelen közös-
sége, amelyben nagy faji sokféleség volt megfigyelhető, viszont ezen fajok között kevés volt a tömeges előfordu-
lású.  
Az egyes mintavételi évek gyűjtési eredményeit összehasonlítva a taxonszámok alapján a Kelemen-szék, a Zab-
szék és a Kolon-tó esetében találtunk szignifikáns eltérést. A Kelemen-szék esetében a 2010. évi mintavétel során 
került elő jóval kevesebb taxon (mindösszesen 3), mint a 2007-es, vagy 2015-ös évben. Ugyan ez volt a helyzet a 
Zab-szék esetében is. A Kolon-tóról szintén 2010-ben sikerült a legkevesebb taxont kimutatni, ami szignifikánsan 
különbözött a legsikeresebb, 2007. évi mintavétel eredményétől. A denzitás adatok összehasonlítása során szintén 
a Kelemen-szék, illetve a Zabszék esetében tapasztaltunk szignifikáns különbséget az egyes évek között. Mind a 
két esetben a 2010. évi mintavétel során került elő szignifikánsan kevesebb makroszkópikus vízi gerinctelen, mint 
a másik két évben.  
 
Élettelen környezeti tényezők monitorozása 

 
A kunhalmok, mint ex lege védett természeti területek terepi állapotfelvétele, természetvédelmi nyilvántartásban 
szereplő felmérési adatok aktualizálása, kiegészítése 
Helyszíne: Kunszentmiklós, Szabadszállás, Fülöpszállás. Forrása: központi TMF/559/9//2017. sz. FM támogatás. 
Kutatást végzi: Kustár Rozália régész, néprajzkutató. Főbb eredményei: A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
működési területén a kunhalmok kataszterezése első fázisában az egyes halmokat leíró táj- és kultúrtörténeti fel-
dolgozásuk nélkül készült el, tényleges kiterjedésük lehatárolása nem történt meg. Régészeti és tájtörténeti kuta-
tások nyomán egyre újabb adatok kerülnek elő róluk. Az európai uniós követelményeknek megfelelően is kiemelten 
fontos feladat a táj jellegzetes elemeinek megőrzése, védelme, ezért Magyarországon a védendő tájképi elemek 
körébe 2010-ben a halmok is bekerültek, továbbá a MePAR-ban szintén rögzítésre kerültek. A halmok megőrzése 
érdekében elengedhetetlen a terület- és tájhasználati változások nyomon követése, egykor kataszterezett halmaink 
szisztematikus újraellenőrzése. A Kunszentmiklós, Szabadszállás, Fülöpszállás külterületen található halmok 2017 
során felülvizsgálatra kerültek, így a terepi bejárás, felvételezés során fotódokumentáció készült róluk, tényleges 
kiterjedésük GPS készülékkel ki lett mérve. Meghatározásra került a halmot lefedő kör központi EOV koordinátája 
és sugara, elkészült az objektumok morfológiai felvétele EOV koordinátákhoz kötött adatokkal és leírással, az ob-
jektumok régészeti jelentősége, biotikai adatok kerültek rögzítésre róluk (elsősorban a jellemző növényzetről), az 
objektum állapotára vonatkozó leírás készült. A halmokról térinformatikai adatbázis készült és digitális fotótár (azo-
nosítást szolgáló filenevekkel). Az érintett ingatlanokra vonatkozó ingatlan-nyilvántartási adatok össze lettek 
gyűjtve. Szakirodalmi feldolgozás keretében a következőkre került sor: történeti térképi ábrázolások felderítése, 
szakirodalmi, levéltári adatok összegyűjtése, szakirodalom, térkép és forrásjegyzék összeállítása. Az egyes objek-
tumok megőrzését segítő – kezelési tervet megalapozó, halmok természet közeli állapotba történő visszaállítását 
megalapozó – intézkedési javaslatok is meg lettek fogalmazva. 
A monitorozási tapasztalatok rövid összegzése:  
Kunhalomként azonosíthatóan fennmaradt terepformák egyértelműen a kutatási terület Solti-sík területrészén azo-
nosíthatóak, ma a szikesekkel tagolt egykori vízjárta területeket közvetlenül szegélyező magaslatokon, dombháta-
kon találhatók. Sajnos ezek közül jelentős számmal kizárólag történeti forrásokból adatolhatók mára.  
Külön csoportot alkotnak a határjelölő, ún. ,,határhányások”, melyek minden irányból messziről azonosítható mó-
don jelölték ki a kun szállásterület településeinek egykori közigazgatási határát. Ezek az előző halmoknál jóval 
kisebb átmérővel, ,,kompaktabb” megjelenéssel jellemezhetők, mint Szabadszállás – Sashegy, és a Fülöpszállás 
– Szabadszállás településhatáron megjelenő névtelen halom, Ágoston Pál halma mellett talált kisebb határhányás. 
Ezek annak ellenére, hogy nem temetkezési halmok és keletkezésüket tekintve sem régiek, védelemre érdemesek, 
hangsúlyozzák a táj mozaikosságát, jó mementói az egykori határhasználatnak. Emellett előfordulhat köztük egy-
egy őskori halom is (pl. nem kizárt, hogy eredetileg ilyen a Zab halom, vagy a mára megsemmisült Hintók halma a 
szabadszállási határszélen). 
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További csoportként kell értelmeznünk azokat a halomszerű terepformákat, melyek már a hátsági részen találha-
tóak, és ezért beazonosíthatóságuk sokkal nehezebb. A legtöbb esetben további hitelesítő fúrással vagy egyéb 
felderítés (pl. légi felvétel, magnetométeres vizsgálat, stb.) bevonása után lehetne eldönteni teljes bizonyossággal, 
hogy a megfigyelt terepformák természetes homokhát legmagasabb pontjának további mesterséges megemelésé-
vel keletkeztek-e. Ilyenek pl. a Szabadszállás-Kettőshalom, Fülöpszállás-Csopa (nagy Csopány), stb. Ezek között 
több olyan is akad, melyek egykori utakhoz való kapcsolódásuk miatt betölthettek őrállás funkciót, azonban ezeket 
az ember csak másodlagosan használta ki, további földmunkával már nem alakította őket (pl. Fülöpszállás – Kapi-
tány-hegy, Szabadszállás – Strázsahegy és ide soroljuk felmérésünk alapján a Szabadszállási határon álló Ágos-
ton Pál halmát).  
A kunhalom kategóriájának nehezen megfeleltethetőek az egykori dombhátakon létesült középkori falvak temp-
lomhelyei, melyek körül általában temető is található – általában néhány méterrel a terep fölé emelkedő kb. 50 m 
átmérőjű területet kijelölve. Bár ismerünk olyan esetet, hogy az egykori templom meglévő őskori halmon létesült, a 
legtöbb esetben ezek középkori emlékek, és egy-egy nagyobb kiterjedésű faluhely, mint régészeti lelőhely részei, 
mint Fülöpszállás-Kápolnadomb, Szabadszállás – Markaczdomb, stb. Ezek a történeti térképek jelölése alapján 
kerültek azonosításra, viszont az idők során a halmok egy részét építőanyagként elhordták, más esetekben a 20. 
század második felében megvalósult tereprendezések jelentettek olyan mérvű beavatkozást (térszín 2-3 m vas-
tagságú tereprendezése), ami alapján már nem lehet az eredeti kiterjedést rekonstruálni, és jelen állapotuknál 
fogva nem felelnek meg a Tvt. szerinti kunhalom definíciónak.  

 
A földvárak, mint ex lege védett természeti területek terepi állapotfelvétele, természetvédelmi nyilvántartásban ren-
delkezésre álló felmérési adatok aktualizálása, kiegészítése. 
Helyszíne: Szalkszentmárton és Kalocsa települések közötti Duna folyó part menti szakasza. Forrása: központi 
TMF/559/9//2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Kustár Rozália régész, néprajzkutató. Főbb eredményei: 
Hazánkban ez idáig csupán egy alkalommal, 2000-2002 között került sor a földvárak országos szintű, egységes 
módszer szerint történő terepi felvételezésére. Az azóta eltelt idő, továbbá a TIR nyilvántartási és adattárolási 
igényei szerint átdolgozott, korszerűsített és bevezetett terepi felmérőlap és szakmai segédlet (összességében egy 
új felmérési módszer) szükségessé teszi a földvárak esetében a terepi felmérési adatok kiegészítését, frissítését.  
A feladat célja a természetvédelmi nyilvántartások naprakészen tartása, továbbá az említett országos felmérést 
követően a földvárakkal kapcsolatosan jelentkezett jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés feltételeinek meg-
teremtése (a területi kiterjedésüket megállapító hatósági határozatban kihirdetendő, a kiterjedésükre vonatkozó 
információk pontosítása, kiegészítése).  
A tapasztalatok összegzése: Szalkszentmárton és Kalocsa települések közötti Duna folyó part menti szakaszá-
nak vizsgálata egykori földvárak, erősségek felkutatása és nyilvántartásban vétele céljából összetett feladatnak 
bizonyult. A kutatás megalapozottságát az a tény adta, hogy a Duna fontos közlekedési útként stratégiai szerepet 
töltött be az idők során. A folyón való keresztirányú közlekedés (átkelés) biztonságosan csak kevés helyen volt 
megoldható még akkor is, amikor a folyam időszakosan a széles – majd 30 km széles ártéri – sávban vezette le 
az árvízi többletvizeket, több ágra szakadva. Az így kialakult utak hosszú időn át fennálltak, a legfontosabb átkelők 
már a bronzkor folyamán rögzültek. Ezt a tényt bizonyítják pl. a szurdokszerűen kialakult bevágódások a dunántúli 
magasparti, illetve az alföldi magasártéri térszíneken. Ezek meglétét ugyan csak a középkortól tudjuk adatolni írá-
sos emlékek alapján, azonban pl. a római kori kikötőerődök – ellenerődök – őrtornyok már a római kortól bizonyítják 
ezek jelentőségét, de ennél korábbi adataink is vannak, lásd a Dunaföldvárnál kialakult bronzkori földvárat. A ku-
tatás célja az volt, hogy ezeket a terepen nem minden esetben azonosítható egykori sáncokat, földvárakat, kikötő-
helyeket adatolja. Az, hogy kevés olyan emlék van, mely napjainkban is terepen azonosítható, több körülményre 
vezethető vissza. Egyrészt a Duna alföldi oldalán építő tevékenységet végez, vagyis hordalékát folyamatosan le-
rakva elfedhette a korábbi korok régészeti emlékeit, az egyszerű part menti föld-sánc erődítmények pedig az ára-
dások alkalmával „a föld színével lehettek eggyé” a folyó romboló, térszíneket kiegyenlítő munkája eredményeként. 
Másrészt viszont az egykori erősségekben egykoron felhasznált kő nyersanyag a kőben szegény Alföldön kibá-
nyászásra került és másodlagosan felhasználták például templomok építésekor.  

 
 
4.3. TIR-be betöltött és betöltésre előkészített adatok modulonként 
 
Biotika Modul 
 
A Biotika modulba történő feltöltéshez a Földművelésügyi Minisztérium a 2010. évtől keletkezett, validált adatokat 
kérte. A küldött adatokból 59013 rekord betölthető. Összesen 129.840 rekord validálásra elő van készítve (2010. 
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előtti adatokat is tartalmaz), illetve 135.823 rekord validálása megtörtént (ez tartalmazza a 2010. év előtt keletkezett 
adatokat is). 
 
KNPI saját adatbázisban: 

  validált validálásra előkészítve Összesen 

növény pont 99901 56524 156425 
madár pont 26637 48580 75217 
gerinces pont 2652 12584 15236 
rovar pont 1321 7244 8565 
gomba, moha, zuzmó pont 222 62 284 

Összesen 130733 124994 255727 

növény poligon 4938 3463 8401 
gerinces poligon 152 648 800 
madár poligon   735 735 

Összesen 5090 4846 9936 

  
 2017. évi változások az alábbiak: 
: 

2017-ben gyűjtött   

növény pont 10844 
madár pont 11512 
gerinces pont 2137 
rovar pont 496 
gomba, moha, zuzmó pont 12 
növény poligon 675 

gerinces poligon 252 

Összesen: 25928 

  

2017-ben validált   

növény pont 8191 
madár pont 26637 
gerinces pont 5 
rovar pont 30 

növény poligon 461 

Összesen: 35324 

 
Egyéb modul feltöltések: 

- 1650 rekord egyedi tájérték-adat  
- 936 db multimédiás állomány (egyedi tájérték-adatokhoz)  

 

 
 
4.4. Jelentési kötelezettség         
 
4.4.1. Országjelentés 
 
Az igazgatóság a működési területére eső UNESCO MAB rezervátummal kapcsolatos időszakos jelentését aktua-
lizálta, kialakította a frissen csatlakozott területeket is magában foglaló zónabeosztást. 
 

 
5. Természetvédelmi kezelési tevékenység 
 

5.1.A) Természetvédelmi kezelési tervek  (meglévő, ill. 2017-ben elkészült) 
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2017-ben megtörtént a Bajai földikutya-rezervátum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervének 
jogszabályi közzététele (7/2017. [II. 28.] FM rendelet). A Jászszentlászlói Kalmár-erdő természetvédelmi terület 
2005. évben kihirdetett kezelési terve módosításra került a 15/2017. [III. 27.] FM rendelettel. 
 
Meglévő (kihirdetett, vagy területi egyeztetés után felterjesztésre került) kezelési tervek:  
 

A tervezési terület neve Terület 
(hektár)1 

Védett/védelemre 
tervezett 

Kihirdető jogszabály 

Bajai földikutya-rezervátum tt. 114,25 Védett 7/2017. (II. 28.) FM rendelet 

Jászszentlászlói Kalmár-erdő tt. 8,88 Védett 15/2017. (III. 27.) FM rendelet2 

Pusztaszeri Fülöp-szék tt. 41,65 Védett 31/2016. (V. 2.) FM rendelet3 

Katymári téglavető földtani képződmény természeti em-
lék 

2,04 Védett 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet 

Madarasi téglavető földtani képződmény természeti em-
lék 

1,23 Védett 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet 

Öthalom földtani alapszelvény természeti emlék 0,57 Védett 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet 

Szelidi-tó tt. bővítése 244,32 Védett 6/2014. (IX. 1.) FM rendelet 

Körös-éri tájvédelmi körzet 2224,07 Védett 146/2012. (XII. 27.) VM rendelet 

Pirtói homokbuckás tt. 591,31  Védett 12/2012. (II. 21.) VM rendelete 

Csólyospálosi földtani feltárás tt.  1,16  Védett 127/2011. (XII. 21.) VM rendelet  

Pusztaszeri TK bővítése 15,90  Védett 71/2011. (VII. 27.) VM rendelet  

Kiskunhalasi Fejetéki-mocsár tt. 35,07 Védett 14/1992. (VI. 30.) KTM rend.4 

Gátéri Fehér-tó tt. 698,44 Tervezett - 

 
1 A területadatok a KNPI térinformatikai nyilvántartásából származnak. 
2 Az eredeti kezelési tervet a 16/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet hirdette ki. 
3 A védettséget, kezelési terv megállapítása nélkül a 6/1990. (III. 31.) KVM rendelet4 mondta ki. 
4 Kezelési terv nélkül kihirdetett védettségű terület, melynek kezelésiterv-tervezete a területi egyeztetés után felterjesztésre került. 

 

5.1.B) Natura 2000 fenntartási tervek (meglévő, ill. 2017-ben készült) 
 
A 2016-ban készült fenntartási tervek közül az alábbiakat fogadta el a Szakmai Bizottság 2017-ben: HUKN1004 

Alpár–bokrosi Tisza-ártéri öblözet, HUKN20001 Felső-kiskunsági szikes puszta, HUKN20003 Felső-kiskunsági tur-
jánvidék, HUKN20006 Nagynyíri-erdő, HUKN20011 Fülöpházi homokbuckák, HUKN20015 Ágasegyháza - orgo-
ványi rétek, HUKN20018 Jánoshalma-kunfehértói erdők, HUKN20019 Baksi-puszta, HUKN20027 Péteri-tó, 
HUKN20029 Csongrádi Kónya-szék, HUKN20034 Nyárlőrinci erdő, HUKN20035 Harkakötöny - kiskun-
majsai homokbuckák, HUKN22037 Kékhegyi Lőtér.  
2016-ban elkészült, de nem került 2017-ben a Szakmai Bizottsághoz benyújtásra, ennél fogva szakmailag még 
nem elfogadott a HUKN10007 Alsó-Tisza-völgy, HUKN10008 Balástya-Szatymaz környéki homokvidék, 
HUKN20024 Bócsa–bugaci homokpuszta fenntartása terve. A KNPI valamennyi Natura 2000 területe rendelkezik 
fenntartási tervvel, melyek közül a fentieket átdolgozni, illetve aktualizálni szükséges 2018-ban. 
 
 

Területkód A Natura 2000-terület neve Terület (ha) Védettség 
típusa* 

Készültségi 
állapot 

Befejezés éve 

HUKN10001 Felső-Kiskunsági szikes puszták és turjánvidék 15776,02 kmt. meglévőa 2008 

HUKN10002 Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék 35722,19 kmt. meglévőb 2016 

HUKN10004 Alpár–bokrosi Tisza-ártéri öblözet 5026,95 kmt. meglévőb 2016 

HUKN10007 Alsó-Tisza-völgy 36292,86 kmt. meglévőb 2016 

HUKN10008 Balástya-Szatymaz környéki homokvidék 6171,8 kmt. meglévőb 2016 

HUKN20001 Felső-kiskunsági szikes puszta 15776 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20002 Peszéri-erdő 1628,46 kjtt. meglévőc 2015 

HUKN20003 Felső-kiskunsági turjánvidék 14436,47 kjtt. meglévőc 2016 

HUKN20004 Dél-Bácska 781,46 kjtt. meglévőc 2015 

HUKN20005 Tass–szalkszentmártoni szikes puszta 1655,22 kjtt. meglévőc 2014 

HUKN20006 Nagynyíri-erdő 750,08 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20007 Solti ürgés gyep 110,21 kjtt. meglévőc 2014 

HUKN20008 Déli-Homokhátság 2385,97 kjtt. meglévőc 2014 

HUKN20009 Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszta 19679,72 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20010 Szabadszállási ürgés gyep 74,01 ktt. meglévőc 2014 

HUKN20011 Fülöpházi homokbuckák 2117,13 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20012 Szegedi ürgés gyep 187,88 ktt. meglévőc 2014 
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HUKN20013 Fülöpszállás–Soltszentimre–csengődi lápok 3122,99 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20014 Hajósi-homokpuszta 463,31 kjtt. meglévőc 2015 

HUKN20015 Ágasegyháza–orgoványi rétek 4321,14 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20016 Matkópusztai ürgés gyep 155,66 kjtt. meglévőc 2014 

HUKN20017 Közép-csongrádi szikesek 1142,66 kjtt. meglévőc 2014 

HUKN20018 Jánoshalma-kunfehértói erdők 1341,34 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20019 Baksi-puszta 4875,17 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20020 Harkai-tó 661,94 kjtt. meglévőc 2015 

HUKN20021 Ökördi-erdőtelek–Keceli-lápok 2517,88 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20022 Kiskőrösi turjános 2870,96 kjtt. meglévőc 2014 

HUKN20023 Tázlár-kiskunhalasi homokbuckák 1929,05 kjtt meglévőc 2015 

HUKN20024 Bócsa–bugaci homokpuszta 11660,45 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20025 Fülöpházi Hosszú-rét 466,73 kjtt. meglévőc 2014 

HUKN20026 Móricgáti-lápok 766,97 kjtt. meglévőc 2015 

HUKN20027 Péteri-tó 782,1 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20028 Tiszaalpár–bokrosi ártéri öblözet 3288,33 kjtt. meglévőc 2014 

HUKN20029 Csongrádi Kónya-szék 455,96 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20030 Pirtói Nagy-tó 256,54 kjtt. meglévőd 2009 

HUKN20031 Alsó-Tisza hullámtér 7929,6 kjtt. meglévőc 2014 

HUKN20032 Dél-Őrjeg 4585,08 kjtt. meglévőd 2009 

HUKN20033 Érsekhalma-nemesnádudvari löszvölgyek 240,26 kjtt. meglévőc 2015 

HUKN20034 Nyárlőrinci erdő  207,17 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20035 Harkakötöny–kiskunmajsai homokbuckák 714,3 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20036 Imre-hegy–Pirtó–kiskunhalasi homokbuckák 1564,32 kjtt. meglévőc 2014 

HUKN22037 Kékhegyi lőtér 460,05 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN30001 Csongrád–bokrosi Sós-tó 714,15 kmt., kjtt. meglévőc 2015 

HUKN30002 Gátéri Fehér-tó 852,78 kmt., kjtt. meglévőd 2009 

HUKN30003 Izsáki Kolon-tó 3581,79 kmt., kjtt. meglévőd 2009 

 
* Rövidítések: kmt. = különleges madárvédelmi terület; kjtt. = kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési terület; ktt. = különleges 
természetmegőrzési terület 
a Túzok LIFE program keretében; b TMF/667/8/2015 ikt. sz. alatt jóváhagyott, 2015. évi kártalanítási keret terhére; c EMVA forrásból; d a 
2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül „Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kap-
csolódó szolgáltatások elvégzése” című projekt részeként készült. 

 

5.2. Élőhely-fenntartás, kezelés (élőhelyek és területegységek szerinti bontásban) 
 
5.2.1. Az élőhelyeket érintő jelentősebb ökológiai állapotváltozások 
 

A növekvő gyakoriságú szélsőséges időjárási események 2017-ben is éreztették hatásukat a KNPI működési 
területén. Nagy erejű széllökések következtében többször keletkeztek szélkárok a védett természeti területeken 
lévő erdőkben is, bár az elegyes, jó ökológiai állapotú állományokban szerencsére nem következtek be tömeges 
kidőlések (a szórványos kidőlések ugyanakkor az erdődinamika szerves részei). Intenzív jégeső ugyancsak több 
alkalommal érte a térséget, olyan is, ami belterületen jelentős károkat okozott épületekben, járművekben. Az ilyen 
jégesők élővilágra gyakorolt hatásáról még nem történtek részletes adatgyűjtések. Villámcsapásnak tulajdonított 
erdőtűz ugyancsak pusztított védett természeti területen, a bugaci ősborókás korábban már részben leégett ré-
szein, szerencsére csak 4,55 ha területet érintve.  

 
2016-ban is folytatódtak a természetközeli állapotú - bár nem ritkán korábbi művelt területek helyén évtizedek alatt 
regenerálódott - gyepek, különösen a száraz homoki gyepek megsemmisülését eredményező művelési ág váltá-
sok, szántóvá alakítások, szőlő- és erdőtelepítések a Duna-Tisza közén. Bár a KNPI az Érzékeny Természeti Te-
rületeken (ÉTT) természetvédelmi hatósági engedélyhez kötött művelési ág váltások közül számosat segített meg-
akadályozni az érintett természeti értékeket feltáró kezelői nyilatkozataival, engedély nélküli művelési ág váltások 
sajnos rendszeresen történnek, és az is rendszeresen előfordul, hogy az engedélyezési eljárás elindításának ide-
jére már megtörtént a gyep megsemmisítése. A legkirívóbb esetben több, mint 50 ha egybefüggő, Nemzeti Ökoló-
giai Hálózatba tartozó ősgyep beszántására került sor, az ÉTT területeken érvényes természetvédelmi hatósági 
engedélyhez kötöttség nem-ismeretére hivatkozással. A gyepek trendszerű területcsökkenése indokolttá tenné az 
eddiginél is hatékonyabb gyepvédelmi intézkedések foganatosítását.  
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Tovább folytatódott, egyre nagyobb területeket érintően a gyepi élőhelyek biodiverzitásának fenntartását, illetve 
növelését célzó kezelés-diverzifikálás a védett természeti területeken: ahol az élőhelyek természeti értékeivel ösz-
szeegyeztethető, ott a legelterjedtebb nyárközepi dátumtól eltérő időpontban végzett kaszálás - akár májusig elő-
rehozott kaszálás, a vegetáció későbbi háborítatlansága mellett, továbbá az előrehozatallal arányosan egyre na-
gyobb kiterjedésű, egész évben érintetlenül hagyott hagyásfoltok kialakítása mellett -, például az izsáki Kolon-tó 
környéki üde réteken. Másutt, jellemzően a Felső-Kiskunsági Turjánvidéken a legeltetési intenzitás, illetve a legel-
tetett és kaszált területfoltok mintázatának évről-évre változó rendszerben történő kialakítása szolgálja a termé-
szetvédelmi célú előrelépést.  

 
5.2.2. Élőhely-fenntartási és -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 legeltet az igazgatóság, mert ez az állatfaj alkalmasabb a vizes-száraz 
mozaikos szikes élőhelyek kezelésére. Ugyanez igaz a földhaszonbérlet útján kezelt területekre is, de 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. 
Szikes tavak és mocsarak: Tekintettel a területek folyamatos vízborítására itt a természetvédelmi kezelés csak a 
vizes területeket is kedvelő magyar szürke marhával és bivallyal megoldható. Mindkét állattal kedvezőek a tapasz-
talatok az elnádasodott mocsarak és tavak felnyitásában. Ahol ez a kezelési mód nem megoldható, ott a nádasok 
téli aratásával próbáljuk lehetőség szerint csökkenteni a területek szervesanyag-terhelését.  
Homoki gyepek: A homoki gyepek jelentős részét legeltetéssel hasznosítják. Az utóbbi tíz évben a tájidegen lágy-
szárú 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” egy-
értelműen bebizonyította, hogy jelentősen csökken a tájidegen növényfajok, különösen a selyemkóró és a betyár-
kóró 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 tör-
ténő körbekerítésével és rotációs legeltetésével. Ahol ez a kezelési mód legelő állatok hiányában nem megoldható, 
ott kései, mozaikos kaszálás (június 15., július 1. és július 15. legkorábbi kezdő időpontok) a támogatott területke-
zelés.  
Lápok és mocsarak: Ezek az élőhelyek csak időszakos kezelést igényelnek, többnyire az esetlegesen megjelenő 
fásszárú vegetáció visszaszorítására és a nyílt felszínek fenntartására. A szikes mocsarakhoz hasonlóan itt is 
szürke marhát és bivalyt alkalmazunk természetvédelmi kezelésre.  
Erdők: Az erdők kezelésénél a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek keretein belül 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 szorgalmazzuk. 
 

5.3. Élőhely-rehabilitáció (helyszín, az élőhely típusa, forrása, kezdete, várható befejezése) 
 
2017 során önálló, nagy léptékű élőhely-rehabilitációs projektet nem indítottunk el, de folytattuk a korábbi uniós 
pályázatokból adódó (KIOP) feladataink végrehajtását (gyalogakác szárzúzózása), illetve az élőhely-rehabilitációs 
célú uniós (KEHOP) pályázataink végrehajtását (lásd 7. Projektek című fejezet). 
 

5.4. Fajmegőrzési tevékenységek (fajok és élőhelyek szerinti bontásban, feltüntetve a helyszínt) 

A fajokat érintő jelentősebb ökológiai állapotváltozások 

Tartós szegfű (Dianthus diutinus): A 2007–2012 között folyó LIFE-pályázat során elvégzett élőhelykezelési, ill. -
fejlesztési munkálatok hatásainak nyomon követésére kijelölt 4 db gyepes kvadrátban (2-2 bócsai, illetve bodoglári) 
az évelő nyílt homokpusztagyep 2016-ra szinte teljesen helyreállt, így jelentős változás 2017-ben ezeken a terüle-
teken már nem volt megfigyelhető. A természetes gyepalkotók dominanciája mellett a vegyszeres kezelés során 
erősebben sérült, és korábban erősebben gyomos bócsai kvadrátokban is minimálisra esett vissza a zavarástűrők, 
és a selyemkóró aránya. A bodoglári fenyves-kvadrátokban a természetes gyepalkotók előretörése, és a gyomok, 
zavarástűrők visszaszorulása tovább folytatódott, a bócsai akácosok helyén kialakuló természetes homoki élőhe-
lyek regenerációja azonban továbbra is lassan halad. Az első években tömeges libatop visszaszorulása után a 



 

41 

 

betyárkóró dominanciája volt megfigyelhető, és még 2017-ben is tömeges ez a gyomfaj. „Kikopása” jóval lassabb, 
mint a libatopé, és bár a természetes, specialista gyepalkotó fajok valamivel könnyebben lépnek be mellé, fajszá-
muk, és borítási arányuk jelenleg is elmarad a remélttől. 

Délvidéki földikutya (Nannospalax montanosyrmiensis): Három ismert magyarországi populációjából kettő a Kis-
kunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén él. A Kelebia és Ásotthalom között található, több egymástól 
elszigetelt fragmentumból álló populáció szerb–magyar határzónába eső töredékállományait nagyban érintette a 
hátárra felépített műszaki zár (kettős kerítés). Az érintett veszélyeztetett állományokból a 2015-ben kiadott enge-
délyben foglaltaknak megfelelően 2016 szeptemberében 9 egyed befogására került sor, melyek az Öttömös hatá-
rában lévő Baromjárás nevű védett, Natura 2000 területre kerültek. Az áttelepített állatok közül 8 példány adott 
életjelet magáról az elengedés óta, ahol a KNPI munkatársai havi szintű, rendszeres monitoring keretében azóta 
is nyomon követik az állomány alakulását. Az áttelepített állatok mellé a tervek szerint – a biztonságos, minimális 
populációméret kialakítása érdekében – a jövőben további egyedek áttelepítése szükséges, erre - a korábbi tervhez 
képest időbeli csúszással - várhatóan 2018 őszén kerül sor. A faj Baja határában található, másik állománya kap-
csán védetté nyilvánításának előkészületei és munkálatai 2016 során zajlottak, a terület 2017 márciusától országos 
jelentőségű védett természeti területté vált. Az igazgatóság a fentiek mellett terveket dolgozott ki és tárgyalásokat 
folytatott az érintettekkel a Kelebia közelében található, egymástól elszigetelt földikutya élőhelyek zöld-folyosókkal 
való összekapcsolhatóságának lehetőségeiről és ezek kivitelezésének módjáról, illetve a Baja közelében található, 
de a kialakítandó védett területtel sem megóvható földikutya egyedek kimenekítésének módjairól és lehetőségeiről. 
A Kelebia térségében tervezett élőhely fejlesztési elképzelések 2017 év őszéig megvalósultak. A bajai populáció 
veszélyeztetett egyedeinek áttelepítésére szintén sor került ebben az évben. 
 
Fajmegőrzési tevékenységek ismertetése 
 
Az igazgatóság a fajmegőrzési tevékenységek jelentős részét az élőhelyek megfelelő természetvédelmi kezelésén 
keresztül valósítja meg. Néhány esetben szükséges csak speciális beavatkozásokat végrehajtani olyan kiemelten 
fontos faj esetében, amelyek védelme speciális beavatkozásokat igényel. Az igazgatóság működési területén az 
alábbi kiemelt jelentőségű fajok megőrzésére irányuló célzott tevékenységek folynak. 
 
Túzok (Otis tarda): 2016-ban LIFE-támogatást nyert nemzetközi túzokvédelmi pályázatban az osztrák konzorcium-
vezető mellett partnerszervezetként vesz részt az igazgatóság. A magyarországi tevékenységek új projektelemek-
kel a korábbi LIFE-pályázat eredményeire épülnek. 
 
Kerecsensólyom (Falco cherrug): A védelmi tevékenység az országos fajvédelmi koordinátorokkal való kapcsolat-
tartáson és fajvédelmi tervre alapszik, kiegészülve a 2014-ben zárult LIFE+ pályázat keretében vállalt tevékenysé-
gekkel. 
 
Kék vércse (Falco vespertinus): A kék vércse LIFE program keretében a korábbi évek során kihelyezett 400 db 
költőláda ellenőrzése, karbantartása folyik. 
 
Rákosi vipera (Vipera ursini): Tovább optimalizáltuk az ismert élőhelyek (Peszéradacsi-rétek, Bugac-puszta) ter-
mészetvédelmi kezelését (kaszálás helyett extenzív legeltetés), ennek hatása az állomány növekedésében is érez-
hető. Élőhelyein szarvasmarhával történő legeltetéses gyepkezelést alkalmazunk, ez biztosítja azt a heterogén, 
zsombékos, mozaikos gyepszerkezetet, és táplálékbázisként a fajgazdag rovarközösséget, amelyet az állat igé-
nyel. A kaszálás homogenizálja a gyep szerkezetét, megszünteti a megfelelő búvóhelyeket, elvégzése után hetekre 
erősen lecsökkenti a táplálékkínálatot, ezért a viperaélőhelyeken kerülendő, beleértve a kiterjedt tisztítókaszálást 
is. 
 
Szalakóta (Coracias garrulus): Az igazgatóság az MME társkedvezményezettjeként részt vesz egy a faj megőrzése 
érdekében 2015-ben indult LIFE+ programban, mely az igazgatóság által korábban folytatott odúkihelyezési, fió-
kajelölési tevékenység mellett további elemekkel bővült (társadalmi kommunikáció, inváziós fajok irtása stb.). 
Csengettyűvirág (Adenophora liliifolia): A kiskőrösi csengettyűvirág-állomány ex situ szaporítását 2013-ban kezdte 
meg az igazgatóság a tartási és szaporítási engedéllyel rendelkező BfNPI közreműködésével (a szaporítást Mész-
áros András természetvédelmi őr végzi). A cél 60-80 töves törzsállomány létrehozása a szaporítókertben, majd a 
szaporulat visszaültetése az eredeti élőhelyre, az ottani populáció megerősítése érdekében. 2016-ra 13 egyedet 
sikerült felnevelni, ezek jó kondícióban voltak, szépen virágoztak és bőséges maghozamot produkáltak. 2017-ben 
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megtörtént az első visszatelepítés, egyrészt az öreg (másodéves) tövek közül 7 tő, másrészt 7 fiatal (elsőéves). Az 
őszi visszatelepítés Szűcsi-erdőn belüli, pontos helyszíneire dr. Vojtkó András és Farkas Tünde botanikus szak-
emberek tettek javaslatot, részletes terepi felmérést követően, a fajra vonatkozó regionális fajvédelmi terv elkészí-
tése során (2015). A palántaültetés mellett a szaporító kertben termelt magok természetes élőhelyen történő veté-
sével is megpróbálkoztunk. 
 

5.5. Idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos gyakorlati tevékenységek 
 
Szosznovszkij-medvetalp (Heracleum sosnowskyi) irtása 
Helyszíne: Kiskőrös, ex lege láp. Forrása: saját költségvetésből. Tevékenységet végzi: Vajda Zoltán és KNPI 
munkatársai. Főbb eredményei: Az először 2013-ban észlelt, 2017-re kb. 800-1000 töves állománnyá gyarapodott 
Szosznovszkij-medvetalp egyedeinek irtását végeztük mechanikai úton (erdészeti szárzúzóval) és vegyszerrel (gli-
fozát tartalmú gyomirtó szerrel) 5 alkalommal. A kezelések eredményeképpen az állomány nagysága csökkent, a 
vegyszeres kezelés a növények kb. 90%-át elpusztította, de az októberi ellenőrzés alkalmával megállapítottuk, 
hogy magról sajnos újra hajt, ezért a kezelés folytatása szükséges. 
 
Sporobolus cryptandrus irtása 
Helyszíne: Kiskunhalas külterület  Forrása: saját költségvetésből. Tevékenységet végzi: Aradi Eszter és KNPI 
munkatársai. Főbb eredményei: Aradi Eszter É-Amerikában honos Sporobolus cryptandrus pázsitfűféle állomá-
nyát fedezte fel Kiskunhalas külterületén, amely faj Dél-Európában inváziós terjedést mutat. A növényfaj nyílt ho-
moki gyepterületen és mezsgyéjén, kb. 0,2 ha területnagyságot foglal el, és vélhetően terjed. Egyedeinek kiirtásáról 
gondoskodtunk, mechanikai irtást végeztünk 2017 szeptemberében, amely tevékenység eredményességének el-
lenőrzése szükséges. 
 
Közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca) irtása 
A LIFE12 NAT/HU/001188 kódú Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban című LIFE pályázat 
keretében Dunatetétlen külterületén összességében kb. 2 ha nagyságú területen, több foltban selyemkóró (Ascle-
pias syriaca) irtást végeztünk 2017. május-július hónapban. 
A LIFE06 NAT/HU/000104 kódú LIFE tartós szegfű védelmi program  keretében Bócsa és Bodoglár külterületén 
összességében kb. 2 ha nagyságú területen, több foltban selyemkóró (Asclepias syriaca) irtást végeztünk 2017. 
május-július hónapban. 
 

Tudományos név Magyar név Előfordulási terület Kezelési tevékenység Megjegyzés 

Heracleum sosnows-
kyi 

Szosznovszkij-
medvetalp 

Kiskőrös, ex lege láp 
többszöri mechanikai és 

vegyszeres irtás 

a kezelés sikeres volt, 
de a teljes kiirtás to-
vábbi beavatkozást 

igényel 

Heracleum mante-
gazzianum 

kaukázusi med-
vetalp 

Jánoshalma belterü-
leten egy lokalitás-

ban 

mechanikai irtás utóel-
lenőrzése történt 

a kezelés sikeres volt, 
a növény nem jelent 

meg újra 

Asclepias syriaca 
közönséges se-

lyemkóró 
teljes működési terü-

leten előfordul 

több helyszínen (Duna-
tetétlen, Bócsa, Bodog-
lár) mechanikai és vegy-

szeres irtás 

a kezelés sikeres volt, 
de a teljes kiirtás to-
vábbi beavatkozást 

igényel 

Trachemys scripta ékszerteknős 
egyes vizekben 

(Holt-Körös, Gyálai 
Holt-Tisza) elterjedt 

befogás a Szegedi Tu-
dományegyetem munka-

társai által 
a kezelés sikeres volt 

Perccottus glenii amuri géb 
egyes vizekben el-

terjedt 
nem történt - 

Orconectes limosus cifrarák 
több csatornában 

előfordul 
nem történt - 

Pseudorasbora 
parva 

kínai razbóra 
egyes vizekben el-

terjedt 
nem történt - 
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Ondatra zibethicus pézsmapocok 
néhány lokalitásban 
egy-egy egyed elő-
fordulását észleltük 

nem történt - 

Sporobolus 
cryptandrus 

homoki özönfű 
Kiskunhalas külterü-

let 
egyszeri mechanikai ir-

tás 
utóellenőrzés még 

nem történt 

Elaeagnus angustifo-
lia 

keskenylevelű 
ezüstfa 

Szeged, Szatymaz 
egyszeri mechanikus ir-

tás 
a kezelés sikeres volt 

 
 

5.6. Génmegőrzés 
 
5.6.1. Génmegőrzési tevékenység ismertetése állatok esetében (beleértve a hagyományos magyar kutyafajtákkal 
kapcsolatos tevékenységeket, illetve az igazgatóság által a különböző haszonállatfajokból és -fajtákból tartott nuk-
leusz- és génmegőrzési állományokat) 

 
Az igazgatóság a használatában lévő gyepterületek kezelését, legeltetését a saját tulajdonában lévő magyar szür-
kemarha, bivaly, illetve ló állományával oldja meg. Az állomány öt állattartó telepen van elhelyezve (Fülöpszállás-
Kígyóshát, Izsák, Bugacpusztaháza, Pusztaszer és Kunszentmiklós-Nagyállás). Az állatállományról saját törzs-
könyvi nyilvántartás készül, a bugaci és izsáki gulya a legmagasabb kategóriájú génmegőrző, nukleusz tenyészet, 
sok nukleusz tehénnel, példamutató tenyésztői munkával. Az igazgatóság vagyonkezelésében lévő állatállomány 
„bio” minősítésű. 
 

Faj Fajta 
Egyedszám 
(2015.12.31.) 

Egyedszám 
(2016.12.31.) 

Egyedszám 
(2017.12.31.) 

Szarvasmarha magyar szürke 1459 1434 1214 

Bivaly  759 874 953 

Ló 

arab telivér 1 1 1 

angol telivér 1 1 1 

Furioso-North Star 25 30 38 

egyéb félvér 0 2 2 

 
Bugac: 2015 óta az állatok gondozását vállalkozói szerződésben biztosítja az igazgatóság, génmegőrző, nukleusz 
tenyészet, sok nukleusz tehénnel, példamutató tenyésztői munkával. 297 tehén és 89 növendék üsző alkotja aktu-
álisan az állományt. A tenyészetben túlnyomórészt a ritkább, értékesebb vonalak az uralkodóak (B,C,K). Fenotí-
pusos megjelenésükben a tehenek a finomabb, nemesebb típust testesítik meg. A korábban eddig Bugacon elhe-
lyezett A vonalú gulya, a 2016-os évtől a kunszentmiklós-nagyállási állattartó telepen nyert elhelyezést.  
Izsák: 2014-től vállalkozói szerződés keretében történik a telepen az állatok gondozása, génmegőrző, nukleusz 
tenyészet, sok nukleusz tehénnel. 281 tehén, 21 növendék üsző és 40 tenyészbika alkotja aktuálisan az állományt. 
Fenotípusos megjelenésében az állomány inkább a tömegesebb, robosztusabb típust képviseli. A tenyészetben a 
tömegességet leginkább hordozó M, V, T vonalak a meghatározóak. Izsákon a vásárolt, valamint az igazgatóság 
egyes állattartó telepéről átszállított állatállomány fogadásához szükséges karantén is működik. Ezen a telepen 
történik a tenyészbikák teleltetése is. 
Az izsáki állattartó telepen működik az igazgatóság Furioso-North Star ménese. Bár a telep vállalkozó üzemelteté-
sében van, a ménesben saját állatgondozóink látják el a napi feladatokat. Az állomány jelenleg 20 tenyészkancát, 
2 heréltet, 3 növendék kancacsikót, 6 növendék méncsikót és 8 szopós csikót számlál. 
Fülöpszállás (Kígyóshát): Az állattartó telep saját üzemeltetésben van. A telepen ebben az évben 196 bivaly 
tehén és a szaporulata (131 borjú), 3 tenyészbika, és 456 növendék állat került elhelyezésre.  
Pusztaszer: Az állatgondozási feladatokat szerződéses vállalkozó látja el a telepen. A nőivarú házibivaly-állományt 
jelenleg 68 tehén, 22 növendék üsző, 1 tenyészbika, 28 növendék bika és 47 szopós borjú alkotja. Ezen a telepen 
vannak elhelyezve a szürkemarha tenyészutánpótlásra szánt évjáratok (257 egyed) is. 
Kunszentmiklós (Nagyállás): A telepet 2016 óta vállalkozó üzemelteti. A telepen az egykori tiszaalpári gulya (53 
tehén), a bugaci A vonalú gulya (67 tehén), és szaporulatuk vannak elhelyezve. Szintén a telepen nyert elhelyezést 
75 növendék tinó. A telep bugaci tenyészetkód alatt, külön tartási hely azonosítóval rendelkezik, így az itt elhelye-
zett állatok az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer szabályai szerint a bugaci és a Fülöpszállás-
kígyósháti tenyészetkódra vannak bejelentve.  
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Az apaji bikatelep állatgondozási feladatait szerződéses vállalkozó látja el. Az STV jelölt bikák kihelyezésére az 
apaji bikatelep mellett a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság által működtetett bikatelepet 2017-ben is igénybe 
vettük.  
 
Az őshonos állatállomány telepeken történő elhelyezése 2017. december 31-ei állapot szerint:  
 
Magyar szürke szarvasmarha 

Tartási hely  
 (majorság) 

Tenyész-
tehén 

Tenyész-
bika 

Növendék 
üsző 

Növendék 
bika 

Tinó Szopós 
borjú 

Összes 

Bugac 283 0 89 0 0 0 372 

Izsák 281 40 21 1 0 0 343 

Pusztaszer 0 0 257 0  0 257 

Kunszentmiklós 120 0 0 0 75 0 195 

Apaj-bikatelep 0 0 0 18 0 0 18 

Sarród-bikatelep 0 0 0 24 0 0 24 

Más tenyészet 0 5 0 0 0 0 5 

Összesen:  684 45 367 43 75 0 1214 

 
 
Magyar házi bivaly 

Tartási hely (ma-
jorság) 

Tenyész-te-
hén 

Tenyész-
bika 

Növendék 
üsző 

Növendék 
bika 

Tinó Szopós 
borjú 

Összes 

Bugac 0 0 0 0 0 0 0 

Izsák 0 0 0 0 0 0 0 

Pusztaszer 68 1 22 28 0 47 166 

Kígyós-hát 196 4 279 104 73 131 787 

Apaj-bikatelep 0 0 0 0 0 0 0 

Sarród-bikatelep 0 0 0 0 0 0 0 

Más tenyészet 0 1 0 0 0 0 1 

Összesen:  264 6 301 132 73 178 954 

 
Az igazgatóság 2014 tavaszán és őszén két ütemben fogott neki egy őshonos Furioso-North Star fajtájú lóállomány 
beállításának. Legutóbb 2017 tavaszán, a LIFE12 NAT/HU/001188 számú „Pannon szikes vízi élőhelyek helyreál-
lítása a Kiskunságban" című pályázat keretében történt 3 tenyészkanca vásárlása. A ménes jelenlegi létszáma 22 
tenyészkanca (1 angol telivér és 1 shagya arab kanca már a ménes alapításakor a KNPI vagyonkezelésében volt) 
1 tenyészmén, 3 növendék kancacsikó, 6 növendék méncsikó, 2 herélt és 8 évjárati szopós csikó. Az igazgatóság 
vagyonkezelésében lévő lovak közül 1 Furioso North-Star kanca, és 1 arab telivér kanca természetvédelmi őröknél 
kihelyezve tölt be szolgálati ló feladatot, 7 ló sportkipróbálás előtt áll. A ménes az Izsáki Beke-majorban van elhe-
lyezve, ahol a kezdetektől létezett egy lovak fogadására alkalmas istálló, illetve jelenleg is folyamatban van egy, a 
telep felújítására, minden igényt kielégítővé tételére irányuló KEHOP pályázat elkészítése. A szaporodás ütemét 
jelenleg egy, mind genetikailag, mind külső értékmérő tulajdonságaiban minden igényt kielégítő „A” vonalú Furioso-
North Star mén szolgálja.  
 
Az őshonos állattartó telepekhez tartozó kezelt (legeltetett) védett területek nagysága:  

Tartási hely (majorság) Legeltetett terület (ha) 

Bugac 1 200 
Izsák 650 
Pusztaszer 1 194 
Kígyós-hát 933 
Nagyállás 776 

Összesen 4 753 

 
Az őshonos telepekhez tartozó védett, legeltetett területeken kívül, a nyári legeltetéses szezonban kihelyezett le-
geltetést végzünk a hajósi legelőkön, mintegy 70 ha-on, illetve a tömörkényi Csaj-tó 8-as tómedrében 58,5 ha-on, 
magyar házi bivaly gulyákkal. 
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A magyar szürke szarvasmarha és bivaly állományunk fejlesztése folyamatos, azonban nélkülözhetetlen a selejte-
zés, a tenyésztésre alkalmatlan állatok értékesítése is. 2017-ben a magyarszürke-állományból vágóra összesen 
508 egyed került értékesítésre (321 db export célú vágás, 27 db kényszervágás, 27 db saját célú vágás, 133 db 
selejtezett és vágóállatvágás). Bivaly állományunkból 70 db vágó értékesítésre került, 13 db pedig saját célú vá-
gásra . A selejtezés elsősorban a tenyésztési selejt állatokra irányult. A 2017-os évben az apai vonalak megfelelő 
eloszlása céljából három új tenyészbikát vásároltunk. 
Az állattartó telepekről 6290 tonna bio minősítésű mélyalmos szarvasmarha- és bivalytrágya értékesítése valósult 
meg.  
 
Mudi: Az igazgatóság 2016 elejétől fogva foglalkozik az őshonos ebfajták közé tartozó mudi tenyésztésével. 2016. 
dec. 31.-ig összesen 9 egyed beszerzése történt meg. A 9 egyedből 1 egyed a 2017-es év folyamán elpusztult. A 
tenyészcélt a pásztoroló állattartáshoz használható kutya génmegőrzésében, tenyésztésében fogalmaztuk meg, 
ennek megfelelően a beszerzett 9 kölyök kiképzése a saját állományban lévő gulyásoknál valósul meg. 
A kutyákkal a kiképzésük mellett, a 2017-os évben kiállításokon is megjelentünk, az alábbi eredményekkel: 
 

• Csodavirág Ökörszem (Betyár) 2017. szept. 7-10. Nyíregyháza  korosztályában (növendék) és az ösz-
szevont értékelésben is a legmagasabb díjat , a legszebb szuka kutya elismerést (BOS) kapta. 

• Csodavirág Ökörszem (Betyár) 2017. szeptember 20.-24. OMÉK kiváló minősítés 
 
5.6.2. Génmegőrzési tevékenység ismertetése növények esetében (az igazgatóság által fenntartott tájfajta gyü-
mölcsös kertek, egyéb génmegőrző bemutató kertek, génmegőrzéshez kapcsolódó beruházások stb.) 
 
Az igazgatóság 2017-ben nem végzett növény-génmegőrzési tevékenységet. 
 

5.7. Erdőterületek, erdőgazdálkodás 
 
5.7.1. 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 az igazgatósághoz.  
Jellemző őshonos erdei élőhelytípusok az igazgatóság működési területén: borókás-nyárasok, homoki tölgyesek, 
keményfás ligeterdők, fűz-nyár ligeterdők, bokorfüzesek, láperdők. 
 
A nem saját vagyonkezelésű területek erdőgazdálkodását érintően részt vettünk az „Élet az erdőben” című projekt 
szervezésében, rendezvényein. Az „Élet az erdőben” című projekt célja a magyarországi Natura 2000 erdők vé-
delmének elősegítése az erdőtulajdonosok, az erdőgazdálkodók, az erdészeti igazgatási szervek, a lakosság és 
más érintett csoportok együttműködésének kialakításával, a szereplők közötti aktív kommunikáció erősítésével. A 
projekt legfőbb törekvése, hogy közös tanulási folyamatot kezdeményezzen az érintettek aktív részvételével, 
amelynek eredményeképpen hatékonyabban érhetőek el a Natura 2000 program céljai. A projekt a WWF Magyar-
ország vezetésével, valamint a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Kis-
kunsági Nemzeti Park Igazgatóság, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége, az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület, a Pilisi Parkerdő Zrt. és az Europa Media Nonprofit Kft. közreműködésével valósul meg. 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság egy 6 napos tanulmányutat szervezett Lengyelországba a Bialowieza 
Nemzeti Parkba és egy 3 napos tanulmányutat a Maros-ártér Natúrparkba, ill. a Két víz köze c. kiadványsorozatá-
ban erdőkkel foglalkozó tematikus szám jelent meg. 
 
2017-ben zárult le a KNPI működési területén az Ásotthalmi és a Közép-Duna-menti erdőtervezési körzet erdőter-
vezési eljárása. A természetvédelmi államigazgatás által képviselt közérdek érvényesítése a KNPI terepi informá-
ciógyűjtésén, természeti értékekről szóló adatszolgáltatásán és természetvédelmi kezelői szakmai véleményén 
alapult. Ugyanebben az évben megkezdte az igazgatóság a Kiskőrösi erdőtervezési körzetre vonatkozó szakmai 
információk és javaslatok összeállítását.  
Az az erdőssztyepp-tölgyesek fenntartása érdekében részletes, átlagosan fél hektár alatti felbontású erdőkezelési 
koncepciót készített a KNPI (helyi szakembere) a Peszéri-erdő készülő körzeti erdőtervéhez (Közép-Duna-menti 
erdőtervezési körzet), amit az erdészeti hatósággal közösen folytatott helyszíni egyeztetésekre alapozva, jellem-
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zően érvényesíteni is tudott a 2017. II. negyedévében záruló erdőtervi tárgyalásokon. Folytatódtak ebben a térség-
ben a magas színvonalon teljesítő, kiképzett közmunkások által megvalósított inváziós növényirtások, különösen 
az özönnövényekkel leginkább benépesített tuskópásztákon.  
 
5.7.2. Saját vagyonkezelésben lévő erdőterületek kezelése 
 
Az igazgatóság saját vagyonkezelésében homoki és ártéri erdei élőhelyeken jellemző őshonos erdőtípusok, illetve 
idegenhonos (erdei-, feketefenyő, nemesnyár, akác, bálványfa, zöld juhar, amerikai kőris) főfafajokkal jellemez-
hető, a jövőben szerkezet-átalakításra kerülő átmeneti, illetve kultúrerdő típusok találhatóak. 
 
Jellemző őshonos élőhelytípusok a vagyonkezelt erdőterületeken: nyílt homokpusztagyepek (egyéb részletekben 
és erdőrészleteken belül is mozaikosan); borókás, galagonyás cserjések (egyéb részletekben és erdőrészleteken 
belül is mozaikosan); borókás-nyárasok; homoki tölgyesek; keményfás ligeterdők; fűz-nyár ligeterdők; bokorfüze-
sek; láperdők; rekettyés fűzlápok. 
 
Az igazgatóság által kezelt összes erdőterület nagysága egyéb részletekkel együtt (ha):  
 

Vagyonkezelt erdők (ha) Védelmi Gazdasági Közjóléti Összesen Egyéb részletek Mindösszesen 

Bács-Kiskun megye 7861,40 75,47  7936,87 1158,60 9095,47 
Csongrád megye 842,35   842,35 49,16 891,51 
Pest megye 5,13   5,13  5,13 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 76,06 71,97  148,03 10,79 158,82 

Összesen 8784,94 147,44  8932,38 1218,55 10150,93 

       

Az igazgatóság által vagyonkezelt erdőtervezett erdőterület nem csak erdőművelési ágú területeken található. A 
volt honvédelmi területeken levő erdők (Bócsán és Kaskantyún) kivett művelési ágban szerepelnek.  
 

Üzemmódonkénti megoszlás (ha) 
 

Vágásos terület (ha) Faanyagtermelést nem 
szolgáló terület (ha) 

Kocsányos tölgy mageredetű 154,96 11,19 

Kocsányos tölgy sarjeredetű 28,09 27,76 

Bükk mageredetű 0,03  

Akác mageredetű 228,01 3,92 

Akác sarjeredetű 1405,75 227,87 

Juhar 68,10 3,08 

Szil 31,03 0,10 

Kőris 356,20 95,07 

Egyéb kemény lombos 24,47 5,45 

Nemes nyáras 430,63 3,51 

Hazai nyáras 2202,08 1231,89 

Fűz 162,47 54,60 

Éger 24,34 0,13 

Egyéb lágylombos 4,76 0,71 

Erdei fenyő 247,82 14,26 

Fekete fenyő 631,43 33,90 

Egyéb fenyő 106,44 810,26 

Összesen:  6106,61 2523,70 

Üres terület 187,24 114,83 

Mindösszesen:  6293,85 2638,53 

 

Az igazgatóság természetvédelmi erdőkezelésének legfontosabb célkitűzése a meglévő erdeink természetvédelmi 
helyzetének, állapotának javítása erdészeti eszközökkel. Kiemelt feladatunk a területen jelenlévő nagyarányú ide-
genhonos faállományok területének csökkentése, illetve átalakítása őshonos fafajokból álló erdőállományokká. A 
teljes erdőszerkezet átalakítással nem érintett területeink erdőszerkezetét is javítani kívánjuk. 
 
Erdőművelési tevékenység: Erdőművelési tevékenységünk elsősorban a korábban tarvágott, idegenhonos fafajú 
erdőállományok után erdőfelújítási kötelezettség alá került területek felújítására (erdőszerkezet átalakítására) irá-
nyult. 
Erdősítési (ültetési) feladatok: 
 
Első kivitellel érintett terület:      33,97 ha 
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Pótlással érintett terület:       28,46 ha 
Összesen:        62,43 ha 
 
Erdőszerkezet átalakítást 2017-ben 49,78 ha-on indítottunk el. 
 
Erdőápolási feladatok: 
A folyamatban lévő erdőfelújításainkban, illetve erdőtelepítéseinkben elültetett facsemetéket ápoltuk. Alapvetően 
a sorközápolásokat a saját gépinkkel végeztük el. A sorápolásokat a saját brigádunk, a közmunka programban 
alkalmazott munkacsapatok, valamint vállalkozók végezték el. A sorápolás 309,45 ha-on, sorközápolás pedig 
380,04 ha-on lett elvégezve. Befejezett ápolás 10,35 ha-on történt. 
 
KNPI Erdészeti Osztály erdőművelési feladatainak 2017. évi teljesítésének összefoglaló táblázata 
 

Erdőművelési feladatok Terület (ha) Saját kivitelezés (ha) Vállalkozói kivitelezés (ha) 

Teljes talaj-előkészítés szántás 11,14 11,14 0,00 

  barázdás szántás 18,54 18,54 0,00 

  
teljes talaj-előkészí-
tés összesen 29,68 29,68 0,00 

Részleges talaj-előkészítés pásztás tek. 0,00 0,00 0,00 

Ültetés 
első kivitel barázdás 
ültetéssel 18,54 18,54 0,00 

  egyéb első kivitel 15,43 6,50 8,93 

  pótlás 28,46 12,26 16,2 

Ültetés összesen:  62,43 37,30 25,13 

Ápolás sorápolás 309,45 259,59 49,86 

  sorközápolás 380,04 380,04 0,00 

  egyszálazás 26,97 26,97 0,00 

 Inváziós fajok irtása  7,13 3,53 3,63 

 
Erdőfelújítás, erdőtelepítés:  
Az igazgatóság erdőfelújítási kötelezettség alá vont területe: 510,35 ha.  
A folyamatban lévő erdőfelújításokból mesterséges felújításnak 326,04 ha minősül, természetes felújításnak 
184,31 ha. 
Befejezésre 155,94 ha erdőfelújítás került 2017-ben.  
Erdőfelújításaink célja legtöbb esetben az erdőszerkezet-átalakítás, de korábban kötelezettség alá vont területek 
újraerdősítése is feladat. Az őshonos főfafajok mellett minimum 20% őshonos elegy fafajt is elültetünk az erdősí-
tések kivitelezésekor. Az erdőfelújításaink célállomány-típusai első sorban: hazai nyáras, egyéb lombelegyes – 
hazai nyáras erdők, néhány helyen a kocsányos tölgy - egyéb lomb, fűz - egyéb lomb,  mézgás éger - egyéb lomb. 
 
Erdőtelepítés beindítása a 2017-es esztendőben nem volt. 2018-ra tervezünk erdőtelepítést, csereerdősítésként 
erdőterület mezőgazdasági művelésbe vonása végett (gyeppé alakítás). 
 
Mag, csemetetermelés: Az igazgatóságnak önálló csemetetermesztésre jelenleg nincs módja. 2017 őszén sikeres 
erdészeti szaporítóanyag beszerzést hajtott végre (csemeteszám: 347.000 db). 
 
Az erdőfelújítási hátralék területe sikeresen ledolgozásra került (2016-ban 26,83 ha volt). 2017-ben 0,03 ha 
erdősítési hátralékunk keletkezett. A hatóság által kiszabott bírság összege mindössze 1500 Ft. 
A bírság kiszabásának fő indoka az, hogy az áthúzódó fahasználat miatt, három érintett erdőrészlet elhanyagolha-
tóan kis területén az erdőfelújítási kötelezettség egy évvel hamarabb keletkezett, mint a vele együtt kezelt nagy 
területrészen. 
 
Fahasználati tevékenység: 
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Az erdőkezelési tevékenységünk kiemelt célja az idegenhonos faállományok átalakítása őshonos fafajúakká. Ezen 
erdőszerkezet átalakítás leghatékonyabban mesterséges úton történhet, melynek első intézkedése a területen lévő 
faállomány kitermelése. Fahasználataink túlnyomórészt ezen tarvágások végrehajtására  irányultak. A nevelővá-
gások végrehajtása során javítjuk az erdőszerkezetet, az őshonos fafajok elegyarányát, visszaszorítjuk az inváziós 
fafajokat. 
 
KNPI Erdészeti Osztály fahasználati feladatainak teljesítése fahasználati módonként 2017-ben 
 

Fahasználati mód Terület (ha) Fatömeg (m3) 

tarvágás 55,14 11 134 
növedékfokozó gyérítés 2,61  93  
törzskiválasztó gyérítés 14,32  265  

tisztítás 3,38  3  
egyéb termelés - - 

egészségügyi termelés - 248 
szabad rendelkezésű er-

dők, fásítások 
 
 

 
1644 

összesen: 75,45 13139 

 
2017-ben a vállalkozói, illetve saját kivitelezésben kitermelt faanyag mennyisége 1264 nettó m3. Ebből az ipari fa 
18 m3 volt. A tűzifa mennyisége 1246 m3. A többi faanyag lábon értékesítés formájában lett kitermelve. Ennek 
mennyisége:12.122 br. m3 volt. 
 
Értékesítés: 
2017-ben összesen 12.122 br. m3 lábon értékesítés történt. Ennek nagy része az alábbi 3 pályázati csomagban 
került értékesítésre: 
 
Lábonértékesítés tarvágás  törzskiválasztó gyérí-

tés, növedékfokozó 
gyérítés 

Összesen Árbevétel 
nettó Ft 

 ha mᶟ ha mᶟ ha bruttó mᶟ  

Lábon értékesítés 1 28,72 5111 9,23 234 37,95 5345      38 551 000     

Lábon értékesítés 2 21,06 5156   21,06 5156      36 260 500     

Lábon értékesítés 3 5,36 867 7,70 124 13,06 991        7 600 000     

Összesen:  55,14 11134 16,93 358 72,07 11492      82 411 500     

 
A keletkezett árbevétel a KNPI működésére, az erdőkezelési munkák elvégzésére lett fordítva. 
 
Vállalkozók által végzett erdészeti munkák, beszerzések összesítése: 
 

Beszerzések, 
vállalkozói munkák megnevezése 

2017 

Mennyiség (ha, db, mᶟ, 

fm) 
Beszerzés nettó értéke (Ft) 

Erdőfelújítás 

Ültetés 25,13 ha              3 255 175     

Ápolás 49,86 ha              1 495 800     

Inváziós fajok irtása 3,63 ha                 544 500     

Csemetebeszerzés  347000 db               7 647 300     

összesen:              12 942 775     

Tuskóeltávolítás összesen: 44,33 ha            11 088 700     

Fakitermelés 

Lábon elölt akác kitermelése 671 mᶟ              3 800 408     

Tanösvény felszabadítása 20 mᶟ                 250 000     

összesen:                4 050 408     

Kerítések építése és bontása Kerítésépítés 888 fm                 701 600     
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Kerítésbontás 3800 fm              1 574 000     

összesen:                2 275 600     

Lőszermentesítés összesen: 8,35 ha              2 300 000     

  Mindösszesen:         32 657 483 

 
 
KNPI Erdészeti Osztály irányításában résztvevő dolgozók száma (fő): 
 

  Közmunkás Szerződéses Kormánytiszt-
viselő 

KNPI központ 1 - 3 
Bócsai Erdészkerület 0 - 1 
Bugaci Erdészkerület 1 - 1 

Felső-Kiskunsági Erdészkerület 3 - 1 
Tisza-völgyi Erdészkerület 10 - 1 

Erdészbrigád - 4 - 
Erőgépkezelő - 2 - 

 Összesen  18 6 7 
 
 

Erdőtervezés: 
2017-ben a Közép-Duna-menti erdőtervezési körzetben zárult le az erdőtervezési tevékenység, ugyanakkor meg-
kezdődött a Kiskőrösi erdőtervezési körzetben. 
 
Erdőtűz: 2017-ben 4 ha-on erdőtűz Bugac községhatárban. A tűz elsősorban a természetközeli állapotú borókás–
nyáras faállományokat érintette. Bugaci, Bócsai területeinken lévő nyiladékokat, útszéleket tűzvédelmi szempont-
ból karbantartottuk. 

 
5.8. Vadászterületek, vadgazdálkodás 
 
Apaji vadászterület, 13-578200-241: 
Hasznosítás módja: haszonbérbe adva 2020-ig. 
Nettó vadászterület: 7563 ha. 
Vadászatra jogosult: Apaj-ürbőpusztai Termvészetvédelmi Vt. 
Földtulajdonosi képviselő: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
 
Mikla-puszta vadászterület, 03-602250-302: 
Hasznosítás módja: haszonbérbe adva 2037-ig. 
Nettó vadászterület: 4157 ha. 
Vadászatra jogosult: Szelíd Vt. 
Földtulajdonosi képviselő: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
 
Kolon-tó vadászterület, 03-602650-302: 
Hasznosítás módja: haszonbérbe adva 2037-ig. 
Nettó vadászterület: 3386 ha. 
Vadászatra jogosult: Mondok Kft. 
Földtulajdonosi képviselő: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
 
KNP. Bócsai vadászterület, 03-603150-302: 
Hasznosítás módja: saját vadászterület 
Nettó vadászterület: 5404 ha. 
Vadászatra jogosult: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
Földtulajdonosi képviselő: Kurmai Péter 
 
Jellemzők: 
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A KNPI  bócsai vadászterületéből 5350 ha (a terület 99%-a) a KNPI VI. számú „Bugac” nemzeti parki törzs-
területére esik.A fokozottan védett területek kiterjedése 3685 (68%). A Natura 2000 területek kiterjedése: az érin-

tett Bócsa-bugaci homokpuszta (HUKN20024) 5035 hektárja, ami a nettó terület 93%-a. Legfontosabb közösségi 
jelentőségű élőhelytípusai: 1530 pannon szikes sztyeppék és mocsarak, 6260 pannon homoki gyepek, 91N0 pan-
non homoki borókás-nyárasok. 
A KNPI vagyonkezelésében lévő területek kiterjedése 5022 ha (a nettó terület 93%-a). Ebből erdő 3899 ha (72%), 
rét, legelő: 1135 ha (21%) 
Élőhelyi sajátságok: a vadászterület zömmel homokbuckás, nyílt és zárt homoki gyep vegetációjú, valamint nyáras-
borókás őshonos erdőtársulásokkal jellemezhető, gyenge vadeltartó képességű terület.  

A területen megtalálható, jelentősebb védett- és fokozottan védett természeti értékek: tartós szegfű 

(Dianthus diuthinus),  homoki kikerics (Colchicum arenarium), bugaci nőszőfű (Epipactis bugacensis), homoki nő-
szirom (Iris arenaria), gyapjas csüdfű (Astragalus dasianthus), fóti boglárka (Plebejus sephirus), kígyászölyv (Circa-
etus gallicus), lappantyú (Caprimulgus europaeus). 
 
2 fő természetvédelmi őr teljesít szolgálatot egyben hivatásos vadászként is (mindketten felsőfokú vadgazdálkodási 
képesítéssel): Kurmai Péter, Lucza Márk. 
A védett természeti értékek védelme érdekében megvalósítandó vadgazdálkodási- és vadászati tevékenységek: 

o Természetvédelmi célú, extenzív vadgazdálkodás. 
o Gímszarvas és őz állományának természetes eltartóképesség szintjén tartása.  
o Dám megtelepedésének megakadályozása. 
o A vaddisznó állomány minimális szinten tartása. 
o Ragadozógazdálkodás. 

A területen az élőhelyek és fajok védelmi helyzetének elősegítése érdekében az alábbi természetvédelmi célú 
projektek valósultak meg a KNPI közreműködésével: 

o „A pannon bennszülött tartós szegfű védelme” (LIFE06 NAT/H/000104). 
o „Élőhely-rekonstrukciós tevékenységek a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területén” 

KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0014. 
 

Vadgazdálkodás, vadászat: 
 

Teríték adatok (2017.03.01.- 2018.02.28.): 
Gímszarvas: 

o Terv: 5 példány (1 fiatal bika, 2 tehén, 2 borjú). 
o Tény: 5 példány (1 fiatal bika, 2 tehén, 2 borjú).  

Őz: 
o Terv: 27 példány (9 bak, 9 suta, 9 gida). 
o Részeredmény: 27 példány (9 bak, 9 suta, 9 gida). 

Vaddisznó: 
o Terv: 40 példány (7 kan, 7 koca, 20 süldő, 6 malac).  
o Tény: 43 példány (9 kan, 5 koca, 17 süldő, 12 malac). 

Szőrmés és szárnyas ragadozó fajok terítéke (Részeredmény): 
o Róka teríték: 27 példány. 
o Borz teríték: 9 példány. 
o Aranysakál teríték: 17 példány. 
o Szarka teríték: 20 példány. 
o Dolmányos varjú teríték: 22 példány. 

 
Vadászati berendezések: 
A vadászterületen 6 állandó szórót üzemeltetünk (Emellett 6 ideiglenes szórót a szakszemélyzet kezel). Szórás 
általában kétnaponta, de hetente minimum három alkalommal van. A hivatásos vadászok felváltva végzik két-há-
rom óra munkaidő ráfordítással. 
10 mobil magaslest helyeztünk ki a túráskárral veszélyeztetett gyepek és a rágáskárral érintett erdősítések közel-
ében. 
8 sózót üzemeltetünk a vadászterületen. 
3 itatót működtettünk, amiket madár- és denevéritatóként védett fajok is rendszeresen használtak. 
A karbantartási és ellenőrzési feladatokat a hivatásos vadászok folyamatosan ellátják. 
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Mintaadási kötelezettség: 
Veszettség: A Bács-Kiskun Megyei Kormány Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 3 
példány „immun róka”, test leadását írta elő. Egyet a tavaszi-nyári, kettőt az őszi-téli aspektusra. Még egy minta 
leadása hátra van. 
Sertéspestis, afrikai sertéspestis: A hatóság 5 vaddisznó vér- és mandulaminta leadására kötelezte a KNPI-t. Még 
egy minta leadása vissza van. 
 
Takarmány felhasználás: 
10 tonna szemes kukorica a szórók üzemeltetésére. 
Vadföldünk nincs, vadlegelőként a 14 hektáros visszagyepesített szántók (Bócsa 0196/v) vannak feltüntetve a vad-
gazdálkodási jelentésben. 

 
KNP. Kunszentmiklósi vadászterület, 03-600550-302: 
Hasznosítás módja: saját vadászterület 
Nettó vadászterület: 8032 ha. 
Vadászatra jogosult: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
Földtulajdonosi képviselő: Pálinkás Csaba 
 
Jellemzők 
A KNPI kunszentmiklósi nettó 8032 ha kiterjedésű (bruttó 10121 ha) társult hasznosítású vadászterületéből 6680 
ha (a nettó terület 83%-a) a KNPI I. számú „Felső-Kiskunság” nemzeti parki törzsterületére esik Kunszentmiklós 
település határában. A fokozottan védett területek kiterjedése 1281 ha, amely a teljes vadászterület 12 %-a. Az ex-
lege védett területek kiterjedése 165 ha, ami a teljes nettó vadászterület 2%-a. A Ramsari területek kiterjedése 
7124 ha (70%). A MAB Bioszféra Rezervátum területek kiterjedése 4392 ha (54%). A vadászterület 100%-a Natura 
2000 terület, az érintettek: Felső-Kiskunsági szikes puszta (HUKN20001), Felső-Kiskunsági szikes puszták és tur-
jánvidék (HUKN10001). A legfontosabb közösségi jelentőségű élőhelytípus a 1530 Pannon szikes sztyeppék és 
mocsarak. 
 
A KNPI vagyonkezelésében lévő területek kiterjedése 4909 ha (a nettó terület 61%-a). 
 
Élőhelyi sajátságok: a vadászterület jellemzően nyílt pusztai élőhely-mozaikból áll: szikes gyepek (58%), szántóte-
rületek (25%). A település a bruttó terület 16%-át teszi ki, az erdősültség rendkívül alacsony (0,27%). A védett 
területek és a KNPI vagyonkezelésében lévő területek magas aránya kedvező a védett fajok számára, ugyanakkor 
a terület gyenge vadeltartó képességűnek tekinthető. A KNPI nagy kiterjedésben valósított meg élőhely-fejlesztési 
beavatkozásokat, elsősorban szántó területek visszagyepesítésével. Főként túzokvédelmi szempontok miatt a va-
dászterületen magas az ugarterületek aránya, ami a védett fajokon túl a vadászható fajok állományának is kedvez. 
A területen megtalálható, jelentősebb védett- és fokozottan védett természeti értékek:  

Túzok (Otis tarda): fokozottan védett, Natura 2000 jelölőfaj. A területen található a Kárpát-me-
dence legnagyobb dürgőhelye (Nagy-rét), amely a párzási időszakban mintegy 250-260 példány-
nak ad otthont. Ez a magyarországi túzokállomány 15-20%-át teszi ki. További jelentős dürgő-
hely a Lapos-rét. A költőállomány a teljes területen mintegy 15-20 pld-ra tehető. (A terület jelle-
géből adódóan jellemzően dürgőhely. A költő madarak száma az utóbbi években érezhetően 
megnőtt, részben a vadgazdálkodási tevékenység eredményeként, részben a pontosabb moni-
toring tevékenység miatt, ami szintén a vadgazdálkodási tevékenységre vezethető vissza. A gaz-
dálkodásunk kezdetekor ez a szám 5-10 között volt, jelenleg a 15-20 reális becslés, bár inkább 
20 körüli. További növekedés várható a légvezetékek eltávolítása után.) 

o Ugartyúk (Burhinus oedicnemus): fokozottan védett, Natura 2000 jelölőfaj Költő- (8-10 pár) és 
gyülekező (80-100 pld) állománya is jelentős a területen. 

o Kerecsensólyom (Falco cherrug): fokozottan védett, Natura 2000 jelölőfaj. A vadászterületen 
költ, és jelentős táplálkozóhelyének számít. 

o Rétisas (Haliaetus albicilla): fokozottan védett, Natura 2000 jelölőfaj. A vadászterület fontos táp-
lálkozóhelye, kiemelt vadgazdálkodási jelentősége van. 

o Parlagi sas (Aquila heliaca): fokozottan védett, Natura 2000 jelölőfaj. A vadászterület fontos táp-
lálkozóhelye, kiemelt vadgazdálkodási jelentősége van. 
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o Vetési varjú (Corvus frugilegus): védett, a vadászterületen 3 telepe is van, vadgazdálkodási 
szempontból jelentős fajnak minősül. 

o Hamvas rétihéja (Circus pygargus): fokozottan védett, Natura 2000 jelölőfaj. Kiemelt jelentőségű 
faj a vadászterületen, rendszeres költőállománya 2-3 párra tehető. 

o Közönséges ürge (Spermophilus citellus): fokozottan védett, Natura 2000 jelölőfaj, több kolóniája 
is található a vadászterületen. Hazai- és európai uniós jelentősége is kiemelkedő. 

o  
2 fő természetvédelmi őr teljesít szolgálatot egyben hivatásos vadászként is (vadgazdálkodási technikusként): Ló-
ránt Miklós természetvédelmi terület-felügyelő, Pálinkás Csaba Ferenc természetvédelmi tájegységvezető. A túzok 
védelme Magyarországon” (LIFE04 NAT/HU/000109) keretében fel lett véve 1 fő hivatásos vadász, Tóth Tamás. 
A hatékony ragadozó gazdálkodás megvalósításában részt vesz további egy fő (Győrfy Hunor).  
 
A felsorolt védett természeti értékek védelme érdekében megvalósuló speciális vadgazdálkodási- és vadászati 
tevékenységek: 

o Hatékony ragadozógazdálkodás: a talajon fészkelő madárállományok és apróvadfajok védelme 
érdekében elsősorban territórium-térképezésen és csapdázási módszereken alapuló ragadozó-
gazdálkodás alkalmazása, különös tekintettel a róka (Vulpes vulpes), borz (Meles meles), dol-
mányos varjú (Corvus cornix) és szarka (Pica pica), valamint potenciálisan az aranysakál (Canis 
aureus) fajokra. A ragadozó-gazdálkodás részét képező lőfegyveres gyérítés során a Ramsari 
területek magas arányára való tekintettel a KNPI a közeljövőben kizárólag acélsörétes lőszert 
használ. 

o A vaddisznó (Sus scrofa): jelentős túráskárt okozhat a védett és fokozottan védett gyepterülete-
ken, az európai közösségi jelentőségű pannon szikes gyepek degradációját eredményezve (az 
inváziós lágyszárú növényfajok megtelepedését és terjedését is elősegítve). Kedvezőtlenül be-
folyásolja az élőhelyfejlesztési célú visszagyepesítések folyamatát is. Érzékeny károkat okozhat 
a talajon fészkelő madárállományokban (pl. túzok). Rendszeresen előforduló váltóvadként van 
jelen a területen. Állományának teljes visszaszorítása kiemelt természetvédelmi érdek, amit el-
sődlegesen megfelelő élőhely-kezeléssel valósít meg a KNPI, kiegészítve a hagyományos va-
dászati módokkal. 

o Az apróvad vadászata a vadászterületen nem szolgál természetvédelmi célt, így hasznosításu-
kat állományuk jelentős mértékű megerősödéséig nem tervezi a KNPI. Tekintettel arra, hogy a 
vadászterület 70%-a a Ramsari-egyezmény hatálya alá esik, a vízivad hasznosításának teljes 
tilalma továbbra is kiemelt szempont a vadászterületen. 

o Kiemelt cél a területen olyan hatékony vadgazdálkodási gyakorlat megvalósítása, ami egyben 
nem jár  a védett természeti értékek zavarásával. (Például elsődlegesen csapdázásos módsze-
rek alkalmazása a ragadozó-gazdálkodás során, kíméleti időszakok és területek kialakítása az 
őz vadászata során). 

 
A területen az élőhelyek és fajok védelmi helyzetének elősegítése érdekében az alábbi természetvédelmi célú 
projektek valósultak meg a KNPI közreműködésével: 

o „A túzok védelme Magyarországon” (LIFE04 NAT/HU/000109). 
o „A kék vércse védelme a Pannon-régióban” (LIFE05 NAT/H/000122). 
o „A kerecsensólyom (Falco cherrug) védelme a Kárpát-medencében” (LIFE06 NAT/H/000096). 

 
 
 
 
 
Vadgazdálkodás, vadászat: 
 
Teríték adatok (2017.03.01.- 2018.02.28.): 

- Őz: 
o Terv: 80 példány (30 bak, 20 suta, 30 gida). 
o Részeredmény: 72 példány (27 bak, 19 suta, 26 gida). 

 
- Vaddisznó: 
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o Terv: 1-1 példány (váltó vad csupán).  
o Részeredmény: 1 példány (1 kan). 

- Szőrmés és szárnyas ragadozó fajok terítéke (részeredmény). 
o Róka teríték: 40 példány (tervben 30 pld kötelezettség). 
o Borz teríték: 11 példány. 
o Aranysakál teríték: 0 példány, a területen szerencsére még nem jelent meg. 
o Szarka teríték: 217 példány (tervben 100 pld kötelezettség). 
o Dolmányos varjú teríték: 132 példány (tervben 70 pld kötelezettség). 

 
Vadászati berendezések: 
A vadászterületen 3 ideiglenes szórót üzemeltetünk, szórás általában csak a vaddisznók jelenlétének észlelése 
esetén van. A hivatásos vadászok felváltva végzik ezt a feladatot. 
10 magaslest helyeztünk ki a túráskárral veszélyeztetett területeken, illetve a legfrekventáltabb őzes és rókás he-
lyeken.  
3 sózót üzemeltetünk a vadászterületen. 
Itatót nem működtetünk, mert a területet teljesen behálózzák a csatornák és az árkok. A vadak a legaszályosabb 
években is találnak vizet a területen. 
A karbantartási és ellenőrzési feladatokat a hivatásos vadászok folyamatosan ellátják. 
 
Mintaadási kötelezettség: 
Veszettség:A Bács-Kiskun Megyei Kormány Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 4 
példány „immun róka”, test leadását írta elő, kettőt a tavaszi-nyári, kettőt az őszi-téli aspektusra. Az előírt mennyi-
ség teljesült. 
Sertéspestis, afrikai sertéspestis: Mivel csupán váltóvad a vaddisznó, ezért kötelező vér- és mandulaminta leadá-
sára nem kötelezett a KNPI. 
 
Takarmány felhasználás: 
0,3 tonna szemes kukorica a „szórók” üzemeltetésére. 
Gyakorlatilag az egész kunszentmiklósi Nagy-rét vadföldként, illetve vadlegelőként funkcionál a gazdálkodás ex-
tenzív jellege miatt. Formálisan is kijelölt 10 hektárnyi vadföld és 20 hektárnyi vadlegelő. 

5.9. Halgazdálkodási vízterületek 
 

Név  Víztérkód Leírás Természetvé-
delmi beso-

rolás 

Császártöltési 
tőzeggödrök 

03-0009-1-4 Császártöltés határában a löszpart alatt húzódik a Vörös-mocsár. A mo-
csár az egykori Duna-mederben keletkezett, több százezer évvel ez-
előtt. A lassú feltöltődés által több méter vastag tőzegtelepek képződtek. 
A tőzeget évtizedek óta bányásszák. Az így keletkezett tőzeggödrökben 
fajokban gazdag vizes élőhelyek alakultak ki. 

természetvé-
delmi terület 

Szelidi-tó 03-0013-1-5 A Szelidi-tó a Duna-völgy alföldi szakaszán a Kalocsai síkságon helyez-
kedik el. A jégkorszak után a Dunából lefűződött jellegzetes morotvató. 
Ez az egyetlen mély vizű, szikes jellegű tó hazánkban. Vize a szikesekre 
jellemző nátrium- kálium- és magnéziumsók mellett minimális jódot is 
tartalmaz. 

természetvé-
delmi terület 

Keceli tőzeg-
tavak 

03-0034-1-1 
03-0035-1-1 
03-0036-1-1 

Kecel határáig is elér a löszpart alatt húzódó Vörös-mocsár. A mocsár 
az egykori Duna-mederben keletkezett, több százezer évvel ezelőtt. A 
lassú feltöltődés által több méter vastag tőzegtelepek képződtek. A tő-
zeget évtizedek óta bányásszák. Az így keletkezett tőzeggödrökben fa-
jokban gazdag vizes élőhelyek alakultak ki. 

természetvé-
delmi terület 

Kiskunsági-  
főcsatorna 
vízrendszer 

03-0051-1 A Kiskunsági-főcsatorna a főváros és a Duna-Tisza közének egyik leg-
kedveltebb horgászvize. A Ráckevei-Dunából ágazik ki és Akasztónál 
csatlakozik a Duna-völgyi-főcsatornába. A múlt század hatvanas, het-
venes éveiben épült és a hajdan volt mocsaras, később labilis vízellá-
tottságú Duna-völgy mezőgazdasági céljait hivatott kiszolgálni. Több 
mint 50 kilométeren át kacskaringózik Akasztóig, ezért is ragadt rá a 

nemzeti park 
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Kígyós név. Szélessége átlagban 40-50 méter, mélysége 1,6-2,0 méter, 
pontos hossza 58,75 cskm, területe 303 ha. 

Lakitelek, 
Szikrai Holt-
Tisza I. 

03-0057-1-1 
 

A holtág a Tisza szabályozása során az 1850-es években végrehajtott 
80. számú átmetszéssel alakult ki, a Tisza jobb parti nyárigáttal védett 
árterületén helyezkedik el. Közigazgatásilag a Bács-Kiskun megyei Ti-
szaalpár, Lakitelek és Tiszaug községekhez tartozik. Közvetlenül az Al-
pári Holt-Tisza fölött helyezkedik el, azzal csatorna köti össze. Hossza 
9,7 km, átlagos szélessége 122 m, területe 118 ha, átlagos vízmélysége 
1,6 m, víztérfogata 1,9 millió m3. Tulajdonosa a Magyar Állam, vagyon-
kezelője a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. Medrének feliszapolt-
sága közepes mértékű, vízi növényzettel való benőttsége eléri a 30%-
ot. Vize a "tiszta", illetve "kissé szennyezett" kategóriába tartozik. A Ti-
szából alacsony vízállás esetén a holtág déli végén lévő szivattyútelep 
segítségével szivattyúsan tölthető. 2000-ben a 2,3 km hosszú Ugi-rét-
ségi csatorna felújításával megoldották a holtág északi részének felső 
vízpótlását is. Gravitációsan a Tisza felé üríthető, vize az összekötő csa-
tornán keresztül az Alpári Holt-Tiszába. Funkciói: belvíztározás, öntöző-
víz-tározás, halászat, horgászat, természetvédelem, strandolás.  

nemzeti park 

Tiszaalpári 
Holt-Tisza 

03-0081-1-4 A holtág a Tisza szabályozása során az 1850-es években végrehajtott 
80. számú átmetszéssel alakult ki, a Tisza jobb parti, nyárigáttal védett 
árterületén helyezkedik el. Közigazgatásilag a Bács-Kiskun megyei Ti-
szaalpár (ez Alpár és Tiszaújfalu egyesítéséből jött létre) és a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei Tiszasas községek területéhez tartozik. 
Hossza 9,9 km, átlagos szélessége 148 m, területe 147 ha, átlagos víz-
mélysége 1,6 m, víztérfogata 2,3 millió m3. Feliszapoltsága közepes 
mértékű, vízfelületét 40%-ban borítja vízi növényzet, főleg nád, gyékény 
és tavirózsa. Szivattyúsan és gravitációsan tölthető a Tiszából (a szom-
szédos Szikrai-holtágból átvezetett vízzel), de belvizekből és szivárgás 
útján is töltődik. Funkciói: belvíztározás, öntözővíz-tározás, halászat, 
horgászat, strandolás. Természeti és tájképi értékekben gazdag, érté-
kes élővilággal rendelkező holtág.  

nemzeti park 

Körtvélyesi 
Holt-Tisza 

06-0008-1-1 A holtág a Tisza-szabályozás során végrehajtott 87. számú átmetszés-
sel 1862 - 1887 között alakult ki a folyó bal parti hullámterében. Közigaz-
gatásilag Hódmezővásárhely városhoz tartozik. Hossza 4,7 km, átlagos 
szélessége 128 m, területe 60 ha, átlagos vízmélysége 3 m, víztérfogata 
1,8 millió m3. Tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője az Alsó-Tisza vidéki 
Vízügyi Igazgatóság. Medre közepes mértékben feliszapolódott, vízi nö-
vényezettel való benőttsége előrehaladott. A Tiszához az alsó végén 
lévő hullámtéri csatornán keresztül kapcsolódik. Szivárgó vízből és az 
árhullámokból töltődik. A Körtvélyesi szivattyútelepen keresztül belvi-
zekből is tölthető (a 155 km2 kiterjedésű Kenyereéri belvízöblözet vize-
inek befogadója). Leüríthető a holtág alsó végén lévő hullámtéri csator-
nán keresztül. Vizének minősége változó, általában a "kissé szennye-
zett" kategóriába tartozik. Tájképi szempontból kitüntetett figyelmet ér-
demlő terület, élővilága nagyon változatos és gazdag.  

tájvédelmi 
körzet 

Mártélyi Holt-
Tisza 

06-0023-1-1 A holtág a Tisza szabályozása során az 1889 - 1892. évi 86. számú 
átmetszéssel alakult ki, a folyó bal parti hullámtérben, Mártély község 
közelében. Közigazgatásilag Hódmezővásárhely városhoz tartozik. 
Hossza 4,6 km, átlagos szélessége 100 m, területe 46 ha, átlagos víz-
mélysége 2 m, víztérfogata 920 ezer m3. Az élő Tiszával alsó végén 
torkolati tiltós műtárggyal ellátott tápcsatorna köti össze. A Magyar Állam 
tulajdona. Kezelője az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság. Medrének 
feliszapoltsága és vízi növényzettel való benőttsége közepes mértékű. 
Vízminősége változó, időnként az eutrofizálódás jelei mutatkoznak. A 
holtág a környező területek belvizeinek befogadója. Közepes tiszai víz-
állás esetén gravitációsan, míg alacsony tiszai vízállásnál szivattyúsan 
tölthető. Leüríthető a holtág alsó végén lévő zsilipen keresztül. Rendel-
tetése: öntözővíz-tározás és öntözővíz-szállítás, belvíztározás, horgá-
szat, üdülés. A holtág hatásterületén folytatott tevékenységek közül ki-

tájvédelmi 
körzet 
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emelkednek az üdülőtelephez kapcsolódóak, úgymint a strandolás, a pi-
henés és a vízisportok. A Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozik. A 
festői táj az egykori tiszai ártér értékes maradványait őrzi.  

Atkai Holt-Ti-
sza 

06-0031-1-1 A patkó alakú holtág a Tisza szabályozásakor, 1862 - 1889 között vég-
rehajtott 88. számú átmetszéssel alakult ki. A jobb parti ármentesített 
területen helyezkedik el, közigazgatásilag a Csongrád megyei Sándor-
falva és Algyő községekhez tartozik. Felső ágának hullámtéri folytatása 
a Sasér. Hossza 6,8 km, átlagos szélessége 122 m, területe 83 ha, át-
lagos vízmélysége 3,5 m, víztérfogata 2,9 millió m3. Tulajdonosa a Ma-
gyar Állam. A holtág medrének feliszapoltsága előrehaladott, vízi nö-
vényzettel való benőttsége csekély. Feltölthető belvizekből, magas ti-
szai vízállás esetén a folyóból (zsilipen keresztül), végül - szivattyúsan - 
az Algyői öntözőrendszerből. Leüríthető gravitációsan, illetve magas ti-
szai vízállás esetén szivattyúzással. A vízminőségi mutatók értékei alap-
ján vize "kissé szennyezett" (II. osztályú), de öntözővízként és halgaz-
dasági hasznosításra megfelelő. Rendeltetése: belvíztározás, öntöző-
víz-tározás, horgászat.  

tájvédelmi 
körzet 

Labodári 
holtág 

 A holtág a Tisza-szabályozás során az 1863 - 1886 között végrehajtott 
85. számú átmetszéssel keletkezett, a Tisza jobb parti hullámterén he-
lyezkedik el. Közigazgatásilag a Csongrád megyei Felgyő és Csanyte-
lek községekhez tartozik. Hossza 750 m, átlagos szélessége 120 m, te-
rülete 9 ha, átlagos vízmélysége 1,5 m, víztérfogata 180 ezer m3. Tulaj-
donosa a Magyar Állam. Feliszapoltsága és vízi növényzettel való be-
nőttsége közepes mértékű. Vize a tiszai árvizekből és szivárgásból pót-
lódik. Rendeltetése: természetvédelem. A holtág a fokozottan védett, ki-
emelkedő természeti jelentőségű, a Ramsari nemzetközi vízivadvédelmi 
egyezmény hatálya alá tartozó terület. Természeti értékei alapján a 
"szentély" típusú holtágak közé tartozik.  

tájvédelmi 
körzet 

 
 
5.9.1. Természetvédelmi és génmegőrzési szempontból különleges rendeltetésű halgazdálkodási vízterületek 
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén egy kihirdetett különleges rendeltetésű halgazdálko-
dási vízterület található: Kis-Tisza, Tiszasas, víztérkód: 03-098-2-1. 
Igazgatóságunk a következő területeket javasolta még természetvédelmi és génmegőrzési szempontból különle-
ges rendeltetésű halgazdálkodási vízterületnek: Labodári-holtág (Tisza), tiszaalpári Sulymos-tó, Saséri-holtág (Ti-
sza), atkai Kis-Tisza, apaji Sóderbánya-tó, XXXI. számú csatorna védett szakasza, lakiteleki Dög-Tisza, tiszaalpári 
Becső, tiszaalpári Kis-Tisza, tiszaalpári Sulymos-tó, tiszaalpári Tőzegbánya-tó, tiszaalpári Nagy-tó. 
 
5.9.2. Védett természeti területen található halastavak 
 

Halastavak 
Összesen 

 (ha) 
KNPI által vagyonke-

zelt terület 
Nem a KNPI által va-

gyonkezelt 
Megbízási szerző-

déssel kiadott 

KNP (Apaji-halastó) 160,9035 ha 0,1018 ha 160,8017 ha  

Pusztaszeri TK (Csaj-tó) 981,8978 ha 187,7493 ha  794,1485 ha  

Pusztaszeri TK (szegedi Fehér-tó) 1706,1026 ha 393,1848 ha 1312,9178 ha 328,0906 ha 

Péteri-tavi Madárrezervátum TT 170,1256 ha 170,1256 ha   

Meggyesi-tó    2,281 ha 2,281 ha  2,281 ha 

Összesen 3021,3105 ha 753,4425 ha 2267,868 ha 330,3716 ha 

 
Az igazgatóság vagyonkezelésében négy halastórendszer és egy 2,3 ha kiterjedésű halastó van, ebből három saját 
hasznosításában. A szegedi Fehér-tóból az igazgatóság vagyonkezelésében álló tóegységeket megbízási szerző-
déssel a Szegedfish Kft. működtette, míg a csanyteleki Meggyesi-tavat a Csanyteleki Horgász Egyesület tagjai 
kezelték. 
 
Az Igazgatóság vagyonkezelésében 2017-ben 753.4425 ha halastó volt, . Megbízási szerződéssel az igazgatóság 
összesen 330,3716 ha-t hasznosított, amiből 328,0906 ha-t   a szegedi Fehér-tó egy része, 2,281 ha-t csanyteleki  
Meggyesi-tó tesz ki. 
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Saját hasznosítású halastavak:  
Apaji-halastó (Apaj): A három tóegységből álló halastó amióta az igazgatóság vagyonkezelésében van, nem funk-
cionált 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, amely 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. A 2016 őszi és a 2017 tavaszi csapadékos időjárásnak köszönhetően 2017-ben a tavak-
ban vízutánpótlásra nem volt szükség. 
Péteri-tó (Pálmonostora, Petőfiszállás): Az egykori halastórendszer három tóegységből áll. 2017-ben egyik tóban 
sem folyt halgazdálkodás. A tavak fenntartásának célja, hogy táplálkozó- és fészkelőhelyet biztosítsanak vízi ma-
darak számára. A tavak feltöltése a szomszédos Dong-éri-főcsatornából lehetséges, amennyiben az megfelelő 
vízmennyiséget szállít. A tavak átlagos vízmélysége 0,6 méter. Anyagi lehetőségeink függvényében évről évre 
telepítünk halakat a tavakba madártápláléknak (10-120 mázsa).  
Tömörkényi-halastavak (Tömörkény): A tórendszer halastavaiból az igazgatóság vagyonkezelésében és haszno-
sításában két tóegység van (4. és 8. számú tó). A 2017-es év során az elnádasodott 8. számú tó medrét bivalyokkal 
legeltettük, vízfeltöltés nem történt. A tavakat csak a Tiszából átemelt vízzel lehet feltölteni, ennek díja igen magas. 
A nagyobbik, 4. számú tó feltöltésére kerül sor minden évben. 2017-ben 800.000 m³ víz került a tóba szivattyúzás 
útján a Tiszából. Halgazdálkodás itt sem folyik, a feltöltés célja vizes élőhely biztosítása a környék vízimadarai 
számára. 2017-ben haltelepítés a 4. tóba nem történt. 
Az idegen tulajdonban lévő halastavakon 2017-ben a természetvédelmi szempontokat figyelembe vevő gazdálko-
dás folyt, jelentős konfliktushelyzet nem alakult ki. 
 

5.10. Természetvédelmi mentőtevékenység 
 
A KNPI Természetvédelmi Őrszolgálata telefonos ügyeleti rendszert üzemeltet. A Természetvédelmi Őrszolgálat 
Ügyeleti száma: +36-30-555-61-71. A telefonszám számos kiadványban, a KNPI honlapján fel van tüntetve, vala-
mint a KNPI vonalas telefonján munkaidő után a telefonközpont bemondja az ügyelet elérhetőségét, így munkaidő 
után is elérhetőek vagyunk.  
Az ügyeleti telefonszám működtetésében, a hívások fogadásában és a bejelentések kezelésében 5 fő természet-
védelmi őr és 1 fő nyilvántartási referens vesz részt, heti váltásokban munka;dő után, munkaidőben az igazgatóság 
telefonközpontjába érkeznek a hívások.  
Az ügyeleti telefonszámra érkező hívások leggyakoribb kérdései: 

 Madármentés, állatmentés; 
 Nemzeti Park látogathatósága, programokról, megközelíthetőségről érdeklődés; 
 Haszonbérlettel kapcsolatos kérdések; 
 Ügyintézés, ügyfélfogadás rendje;  

2017-ben több mintegy 1000 hívás érkezett az ügyeleti számra. Továbbra is jelentős a védett állatok mentése. 
Működési területünkről 24 védett faj 147 egyedét mentettük főleg a Szegedi Vadaspark, illetve a Kecskeméti Va-
daspark közreműködésével. A Kecskeméti Vadaskert nonprofit Zrt. 2017-ben több mint 250 mentett, védett állat-
egyedet gondozott. 
 

Mentett védett és vagy fokozottan védett faj neve Példányszám 

egerészölyv 15 

erdei fülesbagoly 2 

csóka 1 

dankasirály 2 

daru 9 

fehér gólya 29 

fekete gólya 1 

fekete rigó 2 

görögteknős 24 

gyöngybagoly 1 

kabasólyom 1 
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kuvik 3 

meggyvágó 1 

kecskerák 20 

nagy fakopáncs 1 

réti sas 3 

sarlós fecske 3 

tengelic  11 

törpe denvér 1 

törpegém 1 

tövisszúró gébics 1 

vándorsólyom 1 

vörösvércse 13 

vidra 1 

 
 

6. Tájvédelem 
 
6.1. Egyedi tájértékek (településenkénti kimutatás, változások) 
 
2017-ben 9 új település egyedi tájértékeinek a felmérése történt meg Igazgatóságunk működési területén. Apajon 
34, Bordányban 28, Csengődön 28, Dócon 21, Harkakötönyben 51, Katymáron 93, Soltszentimrén 19, Tabdin 11, 
Zsombón 35 tájérték került nyilvántartásba. A KNPI nyilvántartásában szereplő egyedi tájértékek száma 2017. év 
végén összesen 2509. A felmért települések száma 65 a működési területhez egészében vagy nagyobb hányaddal 
tartozó 142 településből. 
 

Településnév Felmérés éve Tájértékek száma 

Apaj 2017 34 

Ágasegyháza 2010 51 

Bácsbokod 2013 70 

Bácsborsód 2010 27 

Bácsszentgyörgy 2012 26 

Baks 2010 30 

Ballószög 2010 27 

Bátya 2013 65 

Bordány 2017 28 

Bugacpusztaháza 2010 20 

Csanytelek 2010 39 

Csávoly 2013 55 

Csengőd 2017 28 

Csikéria 2015 33 

Dóc 2017 21 

Drágszél 2012 17 

Dunaegyháza 2016 106 

Dunaszentbenedek 2010 39 

Dunatetétlen 2016 46 

Érsekhalma 2015 13 

Felsőlajos 2010 15 

Fülöpháza 2010 42 

Fülöpjakab 2010 23 

Fülöpszállás 2010 79 

Gátér 2010 21 

Géderlak 2010 41 
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Harkakötöny 2017 51 

Helvécia 2010 47 

Imrehegy 2010 14 

Izsák 2010 48 

Kaskantyú 2010 10 

Katymár 2017 93 

Kerekegyháza 2010 (2016) 111 

Kunadacs 2010 17 

Kunbaja 2015 43 

Kunfehértó 2016 60 

Kunszállás 2010 20 

Lakitelek 2010 15 

Mátételke 2013 25 

Ordas 2010 37 

Orgovány 2010 70 

Öregcsertő 2015 42 

Öttömös  2010 23 

Páhi 2010 38 

Pirtó 2010 22 

Pusztamérges 2010 17 

Pusztaszer 2010 71 

Rém 2010 35 

Soltszentimre 2017 19 

Szentkirály 2010 27 

Tabdi 2017 11 

Tataháza 2012 26 

Tiszaalpár 2010 33 

Tiszasziget 2013 29 

Tiszaug 2010 22 

Újsolt 2015 34 

Újszentiván 2012 29 

Újtelek 2012 44 

Uszód 2010 67 

Üllés 2010 16 

Városföld 2010 28 

Vaskút 2016 99 

Zákányszék 2010 43 

Zsana 2010 42 

Zsombó 2017 35 

összesen   2509 

 
 

 
6.2. Településrendezési eszközök és területrendezési tervek, valamint településképi arculati kézi-
könyv és településképi rendelet véleményezése, közreműködés az elkészítésben, adatszolgáltatás 
 
Az Igazgatóság természetvédelmi kezelőként továbbra is részt vett a településrendezési eszközök módosításával 
kapcsolatos tervezési eljárásokban, 2017-ben 48 települést érintően, összesen 81 ügyben. E megkeresések hoz-
závetőleg 75%-ában az Igazgatóságnak nem kellett a természetvédelmi közérdek érvényesítése érdekében érdemi 
jelentőségű módosítási javaslatot tennie. Amely ügyekben tett ilyet, az legtöbbször a nemzeti ökológiai hálózat 
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olyan, természetközeli állapotú élőhelyeinek megóvására irányult, amelyek védett természeti területnek vagy Na-
tura 200 területnek nem képezik részét. A tervezők a legerősebb jogi oltalom alatt álló, védett természeti területeken 
és Natura 2000 területeken túlmenően, jellemzően figyelembe veszik az ökológiai hálózat által jelentett tervezési 
korlátokat, de az esetek egy részében az igazgatóság ügyféli nyilatkozata szükséges a természetvédelmi közérdek 
érvényesítéséhez. 
A 2017-es évben zajlott a településképi arculati kézikönyvek és a helyi településképi rendeletek megalkotása a 
települési önkormányzatok részéről. A KNPI az eljárásokban, mint adatszolgáltatásra kötelezett, illetve mint véle-
ményező szerv vett részt. 2018. első félévének végéig az Igazgatóság működési területén található 126 település 
esetében történt adatszolgáltatás, valamint 87 település esetében került sor az arculati kézikönyvek és település-
képi rendeletek véleményezésére. A KNPI elsősorban a tájvédelmi célú előírások hangsúlyos szerepeltetését kérte 
a dokumentumokban. 
 

A települési arculati kézikönyvek és településképi rendele-
tekkel kapcsolatos feladatok 

kimenő ügy-
iratok száma  

kimenő ügy-
iratok száma  

Települések száma összesen: 146 db 2017 2018 

adatszolgáltatások a településképi arculati kézikönyvek és 
településképi rendeletek készítéséhez 

125 1 

településképi arculati kézikönyvek véleményezése 80 7 

településképi rendeletek véleményezése 77 7 

beérkezett végleges településképi arculati kézikönyv letöl-
tése 

0 105 

beérkezett végleges településképi rendelet letöltése 0 90 

Összesen 2017. év végéig (ügyintézési elemek száma)  282    

Összesen 2018. júniusáig (ügyintézési elemek száma)    492 

 
6.3. Fejlesztési koncepciók és egyéb tervek véleményezése, közreműködés az elkészítésben 
 
2017-ben az Országos Területrendezési Terv (OTrT) felülvizsgálatára került sor. Ehhez kapcsolódóan az Országos 
Ökológiai Hálózat felülvizsgálata is megtörtént a KNPI működési területének mintegy 1/3-án, a Tájképvédelmi Öve-
zet felülvizsgálatához hasonlóan. Véleményezte a KNPI a táj védelméről szóló szabályozás 2017. év augusztusi 
koncepcióját. Ezeken túl, két településen (Bátya, Helvécia) vizsgálta az Igazgatóság a jegyzők közreműködésével, 
a Földművelésügyi Minisztérium szakmai irányítása mellett a helyi szerepvállalás lehetőségét az egyedi tájértékek 
megőrzésében. 

 
6.4. Tájvédelmi jelentőségű beavatkozások 
 
Több mint hetven, érdemi tájvédelmi jelentőséggel bíró ügyben tett természetvédelmi kezelői nyilatkozatot a KNPI. 
A szóban forgó eljárások leggyakoribb típusai: 
- állattartó telepek fejlesztése, bővítése, valamint védett, illetve Natura 2000 területeket érintő egyéb építési ügyek 
– 30 db;  
- közlekedési infrastruktúra fejlesztése (közút, vasút, kerékpárút) – 3 db; 
- villamosenergia-hálózat fejlesztése – 27 db; 
- napelemes kiserőművek létesítése – 12 db. 
 
Az állattartási lehetőségek megteremtése és fejlesztése többnyire harmonizál a gyepek kezelését igénylő termé-
szetvédelmi közérdekkel, ezért a KNPI törekszik a mezőgazdasági tevékenység – különösen a külterjes állattartás 
– támogatására. Ugyanakkor az ilyen típusú ügyekben is igyekszik az igazgatóság javaslataival módosíttatni a 
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természetközeli élőhelyfoltok minőségét vagy kiterjedését veszélyeztető beruházási elemeket.. A vonalas infra-
struktúra-fejlesztések esetében, ahol ennek komoly természetvédelmi jelentősége van, az Igazgatóság nyomvonal-
változtatásra vonatkozó javaslatot is ki szokott dolgozni (műút és kerékpárút létesítések, villamosenergia-hálózat 
nyomvonalának optimalizálás). A KNPI a villamosenergia-hálózat fejlesztések kapcsán az elérhető madárvédelmi 
technológiák alkalmazását szorgalmazza. Napelemes kiserőművek létesítését általánosságban, a környezetvé-
delmi közérdekre tekintettel, az igazgatóság támogatni igyekszik, azonban a természetközeli állapotú élőhelyek 
átalakításával járó, zöldmezős beruházások helyszínének áttervezése mellett szokott állást foglalni. 



 

 

 

7. Projektek (természetvédelmi, informatikai, turisztikai stb. projektek célja, előrehaladása, eredményei) 
 

Projekt címe Időtartama Forrás  Projekt célok, tevékenységek 
röviden 

Célterület 
megnevezése 

Célterület 
kiterjedése 

Pályázat teljes 
költségvetése 

 

Támogatás 
összege 

Pályázat 2017. évi teljesítése 

„Vizes élőhely rekonstruk-
ciója és a fokgazdálkodás 
lehetőségének megterem-
tése a tiszaalpári Nagy-tó 
területén” – KEHOP-4.1.0-
15-2016-00010 
 

2015.07.10.
3 – 
2018.09.30. 
 
 

ERFA A projekt célja egy kb. 7 hektáros mély, 
nyílt vízfelület kialakítása az alpári Nagy-tó 
területén, illetve a terület részét képező tő-
zegbányató megtisztítása a gumiabron-
csoktól. 

HUKN20028 Tisza Alpár-
Bokrosi ártéri öblözete 
HUKN10004 Tisza Alpár-
Bokrosi ártéri öblözete 

150 ha 358 840 311 Ft 358 840 311 Ft A támogatási szerződés 2016. június 22-én lépett 
hatályba. Az élőhely-rekonstrukciós munkákat a 
Békés Drén Kft. végezte. 2017. októberére  a kivi-
telezés készültsége elérte a 100%-ot. A műszaki 
átadás-átvételre 2017. október 17-én került sor. Az 
élőhely-rekonstrukciós munkálatok során a Fo-
lyammérnöki Tanácsadó Iroda Kft. végezte a mű-
szaki ellenőri feladatokat, végszámláját 2017. ok-
tóber 18-án nyújtotta be. A KNPI 2017. november 
30-án nyújtotta be a Csongrád Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatósághoz a vízjogi üzemeltetési 
engedély kiadására vonatkozó kérelmét, amelyet 
meg is kaptunk.  
2017-ben történt más beszerzések: 2 db mell-
csizma, 2 db kameracsapda, 1 db fejkamera, 1 db 
fényképezőgép tartozékokkal (fotós hátizsák és 
gömbfej). 

„A Dél-Alföld egykor legna-
gyobb szikes tavának a 
szegedi Fehér-tó medré-
nek rekonstrukciója 130 
ha-on” - KEHOP-4.1.0-15-
2016-00048 
 

2016.09.01. 
– 
2020.01.31. 

ERFA A projekt célja a szegedi Fehér-tó rekonst-
rukciója révén egy stabil, évről évre vízzel 
feltöltött sekély szikes vizes élőhely létre-
hozása a Dél-Alföldön, ezzel költő, pihenő 
és táplálkozóterület biztosítása Natura 
2000 jelölő partimadarak (gólyatöcs, guli-
pán, széki lile) számára. Az élőhely-fej-
lesztés részeként kialakításra kerülő fix vil-
lanypásztor és nyári szállás biztosítja a 
megfelelő feltételeket a terület legeltetésé-
hez (szürkemarhával, bivallyal), amely így 
nem fog elnádasodni. A tájidegen ezüstfák 
eltávolításával csökkenthető a területen 
fészkelő szarkák mennyisége, ezáltal a 
szigeteken költő madarak fészkelési sikere 
is magasabb lehet. A terület bemutatásra 
is alkalmas adottságokkal rendelkezik, így 

HUKN10007 Alsó-Tisza-
völgy 

130 ha 200 000 000 Ft 200 000 000 Ft A támogatási szerződés 2016. október 25-én lépett 
hatályba. A KNPI 2017. július 18-án szerződést kö-
tött Kondacs Zsolt egyéni vállalkozóval 4 db ingat-
lan értékbecslésére, amelyeket projekt megvalósí-
tásához kívánt megvásárolni Igazgatóságunk. A 
vállalkozó 2017. augusztus 15-én teljesített. Ennek 
alapján Igazgatóságunk vételi ajánlatot tett az in-
gatlanok tulajdonosának, amelyet az elutasított. A 
fent leírt körülmények miatt a projektet módosított 
tartalommal kell megvalósítanunk, amelynek kidol-
gozása folyamatban van. 
2017-ban megvalósult 1 db monitor, 1 db külső 
DVD író és 1 db külső HDD beszerzése. 

                                                           
3 Már a pályázat benyújtása előtt történt szerződéskötés – a projekt kezdete azért korábbi, mint a pályázat benyújtásának dátuma 
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Projekt címe Időtartama Forrás  Projekt célok, tevékenységek 
röviden 

Célterület 
megnevezése 

Célterület 
kiterjedése 

Pályázat teljes 
költségvetése 

 

Támogatás 
összege 

Pályázat 2017. évi teljesítése 

a Tiszavölgyi Bemutatóháztól induló tanös-
vény meghosszabbításával jól megközelít-
hető lesz a terület, magasles és madár-
megfigyelő les építése pedig a terület ma-
dárvilágának betekintéséhez járul jelentő-
sen hozzá. 

„Vizes élőhelyek rehabilitá-
ciója és természetvédelmi 
kezelése a Közép-Tisza 
mentén” - KEHOP-4.1.0-
15-2016-00069 

2017.01.01.
- 
2021.04.30. 

ERFA A projekt célja a Közép-Tisza menti vizes 
élőhelyek természeti 
állapotának megőrzése és javítása, vala-
mint a természetvédelmi 
kezelés infrastruktúrájának fejlesztése. 

Tiszakécskei Holt-Tisza, he-
lyi védelemre tervezett terü-
let 

150 ha 1 200 000 000 
Ft 

KNPI-re eső tá-
mogatás ösz-
szege: 60 178 
819 Ft 

2017. július 16-án a Kiskunsági Nemzeti Park, Ti-
szakécske Város Önkormányzata és a Közép-Ti-
sza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciumi meg-
állapodást kötött, amelynek 1. sz. módosítását 
2017. augusztus 30-án írták alá. 
2017. szeptember 5-én a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Programok Irányító Hatósága helyszíni 
ellenőrzést tartott Igazgatóságunknál. 
2017-ban megvalósult 1 db monitor, 1 db külső 
DVD író és 1 db külső HDD beszerzése. 

„Natura 2000 vizes élőhe-
lyek bemutatása a Duna–
Tisza közén” KEHOP-
4.1.0-15-2016-00071 
 

2017.01.01. 
– 
2019.12.29. 

ERFA A projekt célja a Natura 2000 vizes élőhe-
lyek bemutatása. A beruházás a KNPI ke-
zelésében lévő 4 védett területen valósul 
meg tanösvények és bemutatóhelyek fej-
lesztése révén. A beruházás elemei: Kolon-
tavi Fürkésző, Ős-Dunai kalandok a Vörös-
mocsárban, Kurgán Természetvédelmi Be-
mutatóház és a mórahalmi Natura 2000 in-
formációs pont 

HUKN30003 Izsáki Kolon-tó 
HUKN20032 Dél-Őrjeg 
(Császártöltés) 
HUKN10007 Alsó-Tisza-
völgy (Szatymaz) 
Mórahalom 
 

- 270 000 000 Ft 270 000 000 Ft A pályázat benyújtására 2016.10.17-én került sor, 
melyet az Irányító Hatóság 2016.11.17-én 
270.000.000 Ft támogatásban részesített. A támo-
gatási szerződés 2016. december 01-én lépett ha-
tályba. 2016-ban megvalósult 1 db asztali számító-
gép beszerzése. A Kurgán-ház engedélyes tervei 
elkészültek, a kiviteli terv készítése folyamatban 
van. A Kolon tavi Fürkésző helyszínének változása 
miatti áttervezése folyamatban van. A Vörös-mo-
csár területén a kivonási folyamat előkészítése zaj-
lott. 
 

„Egy fenntartható, termé-
szetkímélő tájhasznosítás 
újjáélesztése: a fokgazdál-
kodás XXI. századi lehető-
ségeinek megteremtése a 
Mártélyi Tájvédelmi Körzet-
ben” - KEHOP-4.1.0-15-
2016-00070 
 

2017.04.01.
- 
2021.08.31. 

ERFA A projekt célja a Mártélyi Tájvédelmi Kör-
zet legértékesebb „magterületének” tekint-
hető Körtvélyes (komplex élőhely-rend-
szer) kiemelkedő természeti értékeinek 
hosszú távú, költséghatékony megőrzése. 
Ennek érdekében a Körtvélyesi Holt-Tisza 
tiszai vízállástól független, megújuló ener-
gia felhasználásával folyamatos vízpótlás 
biztosítása a cél a holtághoz közvetlenül 
csatlakozó fokok egyszeri felújításával, ill. 

HUKN10007 Alsó-Tisza-
völgy 
HUKN20031 Alsó-Tisza hul-
lámtér 

1020 ha 200 000 000 Ft 200 000 000 Ft A pályázat benyújtására 2016.10.17-én került sor.  
A pályázatot 2017. 01. 26-án az IH támogatásban 
részesítette. 
 
Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása és a vállal-
kozói szerződés megkötése 2017. 05. 15-én meg-
történt. 
 
Központosított közbeszerzési eljárás keretében 1 
db asztali számítógép (2017. 01. 05.), 1 db monitor 
(2017. 01. 05.), 1 db külső HDD (2017.03.23.) és 1 
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Projekt címe Időtartama Forrás  Projekt célok, tevékenységek 
röviden 

Célterület 
megnevezése 

Célterület 
kiterjedése 

Pályázat teljes 
költségvetése 

 

Támogatás 
összege 

Pályázat 2017. évi teljesítése 

a Tűfarok (a holtág alsó vége) műtárgyá-
nak szabályozhatóvá tételével (a tiltó re-
konstrukciója. Aaz élőhely-revitalizáció 
központi műszaki eleme a víz folyamatos 
szivattyúzását biztosító „hajómalom” Ti-
szára telepítése. A fejlesztés szerves ré-
szeként a helyi kulturális programkínálatba 
integrált, aktív turizmusra és élménypeda-
gógiai módszerekre épített, szervezett és 
irányított bemutatás feltételeinek megte-
remtésére kerül sor (interaktív bemutató-
hely kiállítása a műemléki jelentőségű 
„Körtvélyesi Révházban” és környezeté-
ben). 

db külső DVD író (2017. 03. 23.) beszerzése meg-
történt.  
 

„A Péteri-tó természetes 
mederalakulatának helyre-
állítása” - KEHOP-4.1.0-
15-2016-00080 
 

2017.04.01.
-
2020.12.31.  

ERFA A projekt célja az 1976-ban természetvé-
delmi oltalom alá helyezett 781 hektáros 
Péteri-tavi Madárrezervátum kiemelkedő 
természeti értékeinek megőrzése és jobb 
bemutathatósága érdekében a korábbi szi-
kes tó helyén egykor kialakított halastó-
rendszer természetvédelmi szempontú át-
alakítása, rekonstrukciója: a két legna-
gyobb tómedret elválasztó töltés és földút 
felszámolása, egységes tómeder kialakí-
tása; a tavat övező töltések megerősítése; 
felhagyott, leromlott állapotú halgazdálko-
dási létesítmények (zsilipek, ivadéknevelő 
tavak, gátak, épületmaradványok, stb.) fel-
számolása; a természetvédelmi célú víz-
visszatartást szolgáló műtárgyak felújítása; 
a fejlesztés eredményeit, és a terület ter-
mészeti értékeit bemutató alapinfrastruk-
túra kiépítése (kiállítás, tanösvény, kilátó, 
magasles és madármegfigyelő ház). 

HUKN20027 Péteri-tó 781 ha 300 000 000 Ft 300 000 000 Ft A pályázatot 2017. 01. 26-án az IH támogatásban 
részesítette. 2017.05.15-én megtörtént a szerző-
déskötés a közbeszerzési tanácsadóval. Az élő-
hely rekonstrukcióval kapcsolatos tervezési szer-
ződés 2017.10.24-én megkötésre került. A kom-
munikációs terv, tábla terv és honlap tájékoztató el-
készült, a KSZ által elfogadásra került. Kisebb esz-
közbeszerzések (monitor, asztali gép, HDD, DVD 
író) megvalósultak. Geodéziai felmérés megtör-
tént, hidrológiai tanulmány elkészült, a kiviteli ter-
vek a KSZ-el együttműködve készülnek. 

„Elfelejtett jégkori képződ-
mények nyomában - Alap-
szelvények rekonstrukciója 
a Duna–Tisza közén” - 
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00082 

2017.04.01.
-
2019.10.31. 

ERFA A projekt célja a Duna–Tisza közén talál-
ható jégkori képződményeket feltáró alap-
szelvények (Szeged-Öthalom, Katymár, 
Madaras, Császártöltés) állagmegőrzése 
és feltárása; feltárásban található, orszá-
gos jelentőségő földtani alapszelvények, 

Szeged-Öthalom 
Katymár 
HUKN20004 Dél-Bácska 
(Madaras) 
HUKN20032 Dél-Őrjeg 
(Császártöltés)  

10 ha 100 000 000 Ft 100 000 000 Ft A pályázat benyújtására 2016.10.27-én került sor.  
A pályázatot 2017. 01. 26-án az IH támogatásban 
részesítette. 
Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása és a vállal-
kozói szerződés megkötése 2017. 05. 15-én meg-
történt. 
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Projekt címe Időtartama Forrás  Projekt célok, tevékenységek 
röviden 

Célterület 
megnevezése 

Célterület 
kiterjedése 

Pályázat teljes 
költségvetése 

 

Támogatás 
összege 

Pályázat 2017. évi teljesítése 

 valamint környezetük természeti állapotá-
nak fenntartása, javítása; geoturisztikai, 
örökségvédelmi célú bemutathatóságának 
és további kutathatóságának fenntartása. 

Központosított közbeszerzési eljárás keretében 1 
db notebook (2017. 05. 09.) és 1 db notebook 
táska (2017. 04. 21.) beszerzése megtörtént.  
CBA elemzés az MT 6.3 fejezetéhez – vállalkozási 
szerződés megkötése. 2017.07.26.  
A projekt által érintett egyes ingatlanok megvásár-
lásához szükséges értékbecslői szakvélemény ké-
szítése folyamatban van.  
A tervező kiválasztása az ingatlanok megvásárlá-
sát követően történik. 
 

„Inváziós növényfajokkal 
fertőzött erdőterületeinek 
és foltszerű, degradált élő-
helyeinek rehabilitációja, 
valamint természetvédelmi 
szempontból kitüntetett je-
lentőségű növényfajok in 
situ szaporítása a Peszér-
adacsi-rétek területén” - 
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00083 
 

2017.04.01.
-
2021.10.31. 

ERFA A projekt célja a Peszéradacsi-rétek déli 
tömbjében foltszerűen található degradált, 
inváziós fajok fertőző gócaiként is ható élő-
helyek (korábbi tanyahelyek) rehabilitáci-
ója, a helyreállított területeken a pannon 
homoki gyepekben társulásalkotó növény-
fajok, illetve egyéb karakterfajok, valamint 
természetvédelmi szempontból kitüntetett 
jelentőségű növényfajok (mindösszesen 
50 faj) magtermő állományainak kialakí-
tása. Emellett inváziós fajok visszaszorítá-
sára kerül sor  szelektív, a környezetre 
nézve biztonságos módszerekkel a Kis-
kunsági Nemzeti Park Igazgatóság va-
gyonkezelésében lévő, „erdő” művelési 
ágú területeken. 

HUKN20003 Felső-kiskun-
sági turjánvidék 
 

1495 ha 380 000 000 Ft 380 000 000 Ft A Támogatási Szerződés a KNPI részéről 
2017.03.29-én került aláírásra. 2017-ben megvaló-
sult 1db asztali számítógép, 1db monitor, 1db külső 
DVD író, 1db külső HDD. 2017 decemberében 1db 
pick-up tehergépjármű beszerzéséhez az adásvé-
teli szerződés aláírásra került. Megvalósult a köz-
beszerzési tanácsadó és a Megvalósíthatósági ta-
nulmány 6.3. fejezetét képező költség-haszon 
elemzés beszerzése. A beruházási elemekre vo-
natkozóan a tervezők kiválasztása folyamatban 
van. 

Csatornák, rizskalitkák, táj-
sebek, tanyahelyek felszá-
molása, tájba illesztése a 
Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság működési te-
rületén” – VEKOP-4.2.1-
15-2016-00007 
 

2016.08.01.
-
2021.03.31. 

ERFA A projekt célja mintegy 140 kilométernyi, 
üzemen kívüli csatorna és gát felszámo-
lása, a csatornákhoz kapcsolódó műtár-
gyak megszüntetése, felhagyott tanyahe-
lyek felszámolása, tájidegen özönnövé-
nyek visszaszorítása; gödrök, tájsebek fel-
számolása. A célterület (1500 ha) jelentős 
része közösségi szempontból kiemelt je-
lentőségű pannon szikes élőhelytípus, 
melynek állapotát jelentősen javítani fogja 
a tervezett beavatkozás. A terület a hazai 
túzokállomány egyik legfontosabb fész-
kelő- és szaporodóterülete is egyben. A 

HUKN10001Felső-
Kiskunsági puszták és tur-
jánvidék 
HUKN2001 Felső-kiskun-
sági szikes puszta 

1500 ha 420 655 896 Ft 420 655 896 Ft A terület geodéziai felmérésére 2017. március 23-
án kötöttünk szerződést az Argon-Geo Mérnöki 
Iroda Kft-vel. A vállalkozót közbeszerzés útján sze-
reztük be, 2017. április 22-én teljesítette a szerző-
désben foglalt feladatait. 
Szintén közbeszerzés útján választattuk ki a kiviteli 
tervezőt. A nyertes ajánlattevő a Folyammérnöki 
Tanácsadó Iroda Kft. lett, amellyel 2017. március 
23-án kötöttünk szerződést, és 2017. december 
11-én teljesített. 
2017-ban megvalósult 1 notebook táska beszer-
zése. 
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beavatkozásokkal nem csak új élőhelyek 
keletkeznek a faj számára, de a csatornák 
és a tájidegen ezüstfások eltűnésével 
csökken a túzokállományra veszélyes ra-
gadozófajok (róka, borz, dolmányos varjú, 
szarka) élőhelye és állománynagysága, 
így a túzok életfeltételei is jelentősen javul-
nak. A projekt közvetlenül folytatása a Kö-
zép-Magyarországi Operatív Program ke-
retében hasonló céllal megvalósított két 
korábbi projektnek. 

„Naprózsa Ház a homo-
kon” –KEHOP-4.1.0-15-
2016-00036 
 

2016.09.01. 
– 
2018.03.31. 

ERFA A fülöpházi Naprózsa Erdei Iskola szom-
szédságában tervezett új fogadó- és bemu-
tató épület, a „NAPRÓZSA HÁZ” a KNP fü-
löpházi térsége védett természeti területei-
nek és attrakcióinak látogatóit szolgálja ki a 
jövőben, méltóképpen és sokoldalúan, kü-
lönböző társadalmi és korcsoportok szá-
mára nyújtva információkat a térségben ta-
lálható Natura 2000-területekről.  
 

HUKN20011 Fülöpházi-ho-
mokbuckák  

2117 ha 90 000 000 Ft 90 000 000 Ft 
 

Kivitelező kiválasztása és vállalkozói szerződés 
megkötése 2017. 05. 10-én megtörtént. 
 
Műszaki ellenőr kiválasztása és vállalkozói szerző-
dés megkötése 2016. 10. 06-án megtörtént. 
 
E-napló nyitása és készenlétbe helyezése 2017. 
04. 05-én megtörtént, a kivitelezés elkezdődött. 

„A puszta kapuja, termé-
szeti, kulturális és törté-
nelmi örökségeink bemuta-
tása, fogadótér kialakítása 
Bugacon” –KEHOP-4.1.0-
15-2016-00052 
 

2016.09.01. 
– 
2018.11.30. 

ERFA A projekt keretében megvalósuló beruhá-
zás a természeti, kulturális és történelmi 
örökségeink bemutatását szolgáló bugaci 
fogadótér létrehozását célozza meg, mely-
nek elemei: Natura 2000 Központ – "KNP 
Bugac kapuja” fogadóépület és a „Homoki 
erdők emlékútja” tanösvény létesítése, tú-
raútvonal kialakítása, továbbá a szemlélet-
formálást segítő tájékoztató és oktatási ki-
adványok, túrák és foglalkoztatások kiala-
kítása, működtetése. 

HUKN20024 KNP Bócsa-
Bugac buckavilága és a ho-
mokpuszta 
 

11660 ha 180 000 000 Ft 180 000 000 Ft A kivitelezéshez szükséges tervek rendelkezésre 
állnak.  
Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása és a vállal-
kozói szerződés megkötése 2017. 05. 15-én meg-
történt. 
Építési kivitelező kiválasztása fedezethiány miatt 
2018-ra tolódik. 
Műszaki ellenőr kiválasztása és vállalkozói szerző-
dés megkötése 2017. 12. 20-án megtörtént. 
„B” típusú tájékoztatási tábla beszerzése 2017. 03. 
27-én megvalósult. 
 
 

„A közösségi jelentőségű 
természeti értékek hosszú 
távú megőrzését és fej-
lesztését, valamint az 
EU Biológiai Sokféleség 
Stratégia 2020 

2016.10.01
-
2021.01.30 

ERFA Közösségi jelentőségű madárfajok állomá-
nyainak állapotfelmérése, a keletkező ada-
tok szintézise és elemzése történik meg a 
projekt keretében. (Közösségi jelentőségű 
fajok kiválasztása, pontosítása, vizsgálati 

Országos  1 070 000 000 
Ft 
 

KNPI-re eső tá-
mogatás ösz-
szege: 60 178 
819 Ft 

2017. évben megvalósult beszerzések: binokulár, 
Suzuki Jimny. A 2017. évre tervezett madártani fel-
mérések lezajlottak. 
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célkitűzéseinek hazai 
szintű megvalósítását 
megalapozó stratégiai 
vizsgálatok” - KEHOP-
4.3.0-15-2016-00001 
(KNPI Konzorciumi part-
ner) 
 

területek azonosítása, közösségi jelentő-
ségű értékek felméréséhez kapcsolódó 
módszertan kidolgozása) Kedvezménye-
zett konzorciumvezető: 
Földművelésügyi Minisztérium 

 
További konzorciumi partnerek: 
Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai 
Kutató Központ 
MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talaj-
tani és Agrokémiai Intézet 
Agrárgazdasági Kutatóintézet 
Budapest Főváros Kormányhivatala Föld-
mérési 
Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
  

 „A területi jelenlét és ter-
mészetvédelmi őrzés haté-
konyságának javítása a 
Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság természetvé-
delmi őrszolgálatának 
komplex fejlesztésével” - 
KEHOP-4.2.0-15-2016-
00009 

2016.09.19
-
2019.05.30 

ERFA A természetvédelmi őrszolgálati jelenlét 
erősítése a Duna–Tisza közén, hatósági el-
lenőrzések eredményességének javítása a 
KNPI működési területén. A természetvé-
delmi kezelést megalapozó adatok, szerve-
zett gyűjtésének elősegítése, monitoring 
feladatok hatékonyságának növelése. köz-
munkaprogramban dolgozók koordinálásá-
nak segítése, oktatásban, szemléletformá-
lásban való részvétel javítása. 

Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság működési terü-
lete 

 139 000 000 Ft 139 000 000 Ft A tervezett 7 db gépjármű beszerzésének előké-

szítése megtörtént, az MT be lett nyújtva minőség-

biztosításra. 

A Péteri-tavi iskola fűtéskorszerűsítés és tároló 
szín szerződéseinek előkészítése folyamatban 
van. 

„Natura 2000 jelölő füves 
élőhelyek és a természet-
védelmi szántók kezelése”-
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00045 
 

2016.09.01.
-
2019.04.30. 

ERFA A projekt célja a Felső-Kiskunsági puszták, 
a Felső-kiskunsági tavak és a Kolon-tó 
környéki füves élőhelyek kezelését végző 
őshonos állatállomány tartásához szüksé-
ges infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, 
illetve a területekhez kapcsolódó szántók 
természetvédelmi célú kezelése során al-
kalmazott gépek és eszközök beszerzése. 
Emellett a projekt célkitűzései között említ-
hetjük a Kunszentmiklós-nagyállási állat-
tartó telepen kialakítandó, látogatható ős-

HUKN30003 Izsáki Kolon-tó 
HUKN20001, HUKN10001 
A Felső-Kiskunsági szikes 
puszták és turjánvidék  
HUKN20009 Felső-Kiskun-
sági szikes tavak és Mikla-
puszta  
 

1590 ha 352 182 180 Ft 352 182 180 Ft Elfogadásra került a kommunikációs terv, honlapra 
kikerültek az információk, 2 db „B” tábla kitelepítve 
a helyszínre (Páhi és Kunszentmiklós állattartó te-
lepek). A Két víz köze kiadványra a szerződés 
megkötésre került 2017.08.10-én, az elkészítés 
megvalósult. Elfogadásra került az első kifizetési 
igényünk. Az állattartó telepek felújításával kap-
csolatos tervezési szerződés megkötésre került 
2017.10.06-án. Az ingatlan-nyilvántartási ügyek fo-
lyamatban, a szükséges dokumentáció a Kun-
szentmiklósi Földhivatalhoz benyújtásra került. 
 

http://knp.nemzetipark.gov.hu/_user/browser/File/2016/A%20Fels%C5%91-Kiskuns%C3%A1gi%20szikes%20puszt%C3%A1k%20%C3%A9s%20turj%C3%A1nvid%C3%A9k%20Natura%202000%20k%C3%BCl%C3%B6nleges%20mad%C3%A1rv%C3%A9delmi%20ter%C3%BClet.pdf
http://knp.nemzetipark.gov.hu/_user/browser/File/2016/A%20Fels%C5%91-Kiskuns%C3%A1gi%20szikes%20puszt%C3%A1k%20%C3%A9s%20turj%C3%A1nvid%C3%A9k%20Natura%202000%20k%C3%BCl%C3%B6nleges%20mad%C3%A1rv%C3%A9delmi%20ter%C3%BClet.pdf
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honos állatbemutatót is, amely idegenfor-
galmi célok mellett igen jelentős marketing 
értékkel is bírna. 

„Tájidegen fafajokból álló 
erdők átalakítása Natura 
2000 jelölő élőhelyekké a 
Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság védett termé-
szeti területein”-KEHOP-
4.1.0-15-2016-00046 
 

2016.08.01.
-
2019.12.31. 

KEHOP A KNPI kiemelt célja a tájidegen erdők ará-
nyának a csökkentése, az őshonos fafajú 
erdők arányának növelése a vagyonkeze-
lésében álló területeken.  
Az igazgatóság elegyes őshonos fafajú 
célállományokat hoz létre, vadkizárás al-
kalmazásával. 
A projekt kiemelt célja az alkalmazandó er-
dőszerkezet-átalakítási technológiákhoz 
szükséges, de rendelkezésre nem álló gé-
pek és eszközök beszerzése. 

HUKN20031 Alsó-Tisza hul-
lámtér, HUKN20024 Bócsa-
bugaci homokpuszta, 
HUKN30003 Izsáki Kolon-
tó, HUKN20022 Kiskőrösi 
turjános, HUKN20015 Ágas-
egyházi-orgoványi rétek, 
HUKN20011 Fülöpházi buc-
kavidék, HUKN20003 Felső-
kiskunsági turjánvidék, 
HUKN20002 Peszéri-erdő 

735 ha 230 000 000 Ft 230 000 000 Ft A kommunikációs tervet a KSZ elfogadta, a honlap 
feltöltésre került, a „C” tábla az Igazgatóság épüle-
tében került kihelyezésre. 
Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása megtörtént, 
a szerződés 2017.05.15-én megkötésre került. 
Egy tuskófúró közbeszerzését indítottuk el. A köz-
beszerzési eljárás sikertelen volt. CBA elkészíté-
sére vállalkozói szerződés 2017.08.25-én került 
megkötésre. MT benyújtása 2017. októberben 
megtörtént. A vadkerítés és villanypásztor közbe-
szerzési eljárás előkészítés alatt, dokumentumok 
megküldésre kerültek a közbeszerzési tanácsadó-
nak. 

„Pannon szikes vízi élőhe-
lyek helyreállítása a Kis-
kunságban”, -LIFE12 
NAT/HU/001188 
 
 

2013.10.01.
– 
2019.06.30. 

LIFE+ 
Nature 

A projekt a Kárpát-medence egyik legna-
gyobb kiterjedésű és természetvédelmi je-
lentőségű időszakos szikes taván és an-
nak vízgyűjtő területén célozza az eredeti 
vízviszonyok és a természetes élőhelyek 
helyreállítását, a Kiskunság középső ré-
szén. Az itt található nyílt szikes tófelületek 
a hasonló élőhelyek országos összállomá-
nyának 18%-át teszik ki. A projekt célterü-
letén található Böddi-szék kiemelt jelentő-
ségű részét képezi a Natura 2000 hálózat-
nak, hazai törvényi szabályozás révén már 
1997 óta területi oltalmat élvez.  
Fő kedvezményezett: 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
 
További kedvezményezettek: 
Dunatáj Közalapítvány, 
Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület 

HUKN20009 Felső-kiskun-
sági szikes tavak és Mikla-
puszta (Böddi-szék) 

2345 ha KNPI teljes 
költségvetése:  
1 937 150 700 
Ft 
 
(A projekt ter-
vezett összkölt-
ségvetése 
2 159 796 900 
Ft (7 199 323 
Euro)) 

KNPI részére: 
 
EU-s támoga-
tás összege: 
1 411 976 400 
Ft; 
 
Minisztériumi 
társfinanszíro-
zás összege: 
427 441 500 Ft 
 
 
(A teljes projekt 
EU támogatása 
1 619 847 600 
Ft ((5 399 492 
Euro)) 

A projekt megvalósítása 2017-ben is folytatódott. 
Lezajlott a vízjogi létesítési engedélyes terv, a kivi-
teli terv, valamint a tervezést megalapozó tanulmá-
nyok elkészítésére irányuló közbeszerzési eljárás, 
és októberben szerződést kötöttünk a nyertes 
AQUAREA Kft.-vel. A tervezést megalapozó tanul-
mányok 2017 decemberéig elkészültek. A projekt-
területen zajló természetvédelmi célú gazdálkodás 
keretében a legeltetést megelőzően a KNPI 10 
hektár területen téli szárzúzást hajtott végre. A ter-
mészetvédelmi célú földvásárlás eredményeként a 
KNPI mintegy 34 hektár földterületet vásárolt meg 
2017-ben, mellyel 270 hektárra növelte a projekt 
keretében megvásárolt területnagyságot. Az NFA 
és a KNPI között létrejött vagyonkezelési szerző-
dés módosításához 2017 májusában a KNPI meg-
küldte a Földművelésügyi Minisztériumnak a LIFE 
projektből 2016 és 2017 folyamán vásárolt és a 
Magyar Állam tulajdonába került ingatlanok listáját. 
A vásárlás 23 helyrajzi számot érintett Dunatetét-
len és Solt külterületén, összesen 83 hektár kiter-
jedésben. A KNPI általi vagyonkezelésbe vétel a 
megvásárolt földterületek estében elengedhetet-
len, mivel csak ebben az esetben tekinti az Európai 
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Bizottság a földvásárlás költségeit elfogadható 
költségnek. Az 50 db magyar parlagi szamár és 3 
db Furioso-North Star ló beszerzésére irányuló 
közbeszerzési eljárás részben sikeres volt, így a 3 
db ló 2017. február 21-én leszállításra került. Az ál-
lattartáshoz szükséges eszközök (szivattyúk és 
vályúk az itatáshoz, aggregátor, villanypásztor 
rendszer a legelési egységek lehatárolásához) be-
szerzését is megkezdtük. Kialakításra került az 
első legeltetési egység, melyet 2017 őszén magyar 
szürke szarvasmarhákkal legeltettünk összesen 
70 hektár kiterjedésben. Elindult a magyar tarka 
szarvasmarhák vagyonkezelői jogának átvételére 
irányuló eljárás 2017. november 16-án, melynek 
keretében 152 egyed átvétele történik meg az Őr-
ségi Nemzeti Park Igazgatóságtól. A KNPI által 
2016 decemberében megvásárolt, az Izsák 07/14 
helyrajzi számon elhelyezkedő állattartó telep vo-
natkozásában az MNV Zrt. és a KNPI 2017. októ-
ber 16-án megkötötte a vagyonkezelési szerződés 
módosításáról szóló szerződést, mely alapján 
2017. október 19-ei dátummal a KNPI vagyonke-
zelői jogának bejegyzése a földhivatali nyilvántar-
tásban megtörtént. A szántóterületeken történő lu-
cernatelepítéshez fémzárolt lucerna vetőmagot vá-
sároltunk. Az idegenhonos és inváziós selyemkóró 
állományok vegyszeres kezelése zajlott közel 3 ha 
területet érintően, és megtörtént a csatornától délre 
található ezüstfa állományok visszaellenőrzése és 
szükséges mértékben való megismételt előkeze-
lése. A hidrológiai és hidrobiológiai, a madártani és 
a növénytani monitoring a protokoll szerint zajlik. A 
projektről 5 db cikk jelent meg az írott sajtóban, va-
lamint egy sajtóközlemény került kiadásra. A pro-
jekt weboldalon megjelent egy új fejlesztés, mely 
egy idővonal mentén mutatja be a Böddi-szék, va-
lamint a projekt történetét. A projekt keretében ese-
dékes 2. előrehaladási jelentésünket, mely a 2017. 
május 31-ig megtörtént tevékenységekről számol 
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be, augusztusban megküldtük az Európai Bizott-
ságnak. Az Európai Bizottság 2017. október 3-án 
és 4-én hivatalos látogatást tett, melynek során 
részletesen áttekintette az eddig megvalósított te-
vékenységeket, tájékozódott a késedelmek okai-
ról, megvizsgálta a projekt pénzügyi és adminiszt-
rációs nyilvántartásait, valamint látogatást tett a 
projekt területen az eredmények gyakorlati megis-
merése céljából. 

„Továbbfejlesztett kommu-
nikáció, együttműködés és 
kapacitásbővítés a Natura 
2000 erdők biodiverzitásá-
nak megőrzése érdeké-
ben” - 
LIFE13 INF/HU/001163 
 
(KNPI Társkedvezménye-
zett) 
 

2014.07.01.
– 
2018.03.31. 

LIFE+ 
Com-
munica-
tion 

A Natura 2000 erdők szélesebb körben 
való megismertetése a társadalommal, a 
természetvédelmi és erdészeti szakembe-
rek kommunikációjának elősegítése, szak-
mai továbbképzések elősegítése, Natura 
2000 erdők kezelésével kapcsolatos kiad-
ványok megjelentetése. 
 
Fő kedvezményezett: 
WWF Világ Természeti Alap Magyaror-
szág Alapítvány 
 
További kedvezményezettek: 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 
Europa Media Non-Profit Kft., 
Országos Erdészeti Egyesület, Magán Er-
dőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos 
Szövetsége, 
Plisi Parkerdő Zrt. 

Nem releváns Nem rele-
váns 

KNPI teljes 
költségvetése: 
34 734 900 Ft 
 
(A teljes projekt 
költségvetése: 
1 190 753 
Euro) 

KNPI részére:  
 
EU-s támoga-
tás összege: 
10 212 000 Ft; 
 
Minisztériumi 
társfinanszíro-
zás összege: 
20 359 200 Ft 
 
 

2017-ben Igazgatóságunk szervezésében lebo-
nyolításra került két erdész-szakmai tanulmányút, 
áprilisban a lengyel Bialowieza Nemzeti Parkba, 
szeptemberben pedig a romániai Maros-Ártér 
Nemzeti Parkba. A tanulmányutakon természetvé-
delmi szakemberek, magán és állami erdőgazdál-
kodók, erdészeti oktatásban dolgozók  találkoztak, 
hogy az Európai Unió tagországainak jó erdőkeze-
lési gyakorlatait, általános kérdéseit tanulmányoz-
zák. A projekt keretében decemberben elkészült a 
KNPI téli hírlevele, a „Két Víz Köze” 2000 példány-
ban, amely beszámolt a projekt aktuális eredmé-
nyeiről is. 

„A szalakóta védelme a 
Kárpát-medencében” -
LIFE13/NAT/HU/000081  
 
(KNPI Társkedvezménye-
zett) 
 

2014.09.01.
–
2020.03.31. 

LIFE+ 
Natura 

A projekt keretében megvalósuló fő tevé-
kenységek: fészkelőhelyek kialakítása Kü-
lönleges Rendeltetésű Madárvédelmi Te-
rületeken Magyaroszágon (17 területen) és 
Romániában (15 területen), fészkelő- és 
táplálkozóhelyek állapotának javítása há-
rom karakterisztikus projekt területen, a 
madarak mortalitását csökkentő beavatko-
zások (20 kV-os oszlopok szigetelése), 
hosszú távú fenntartható fajvédelem bizto-

HUKN10008 Balástya-
Szatymaz környéki homok-
vidék 
HUKN30001 Csongrád-Bok-
rosi Sóstó 
HUKN30003 Izsáki Kolon-tó 
HUKN10001 Felső-kiskun-
sági szikes puszták és tur-
jánvidék 
HUKN30002 Gátéri Fehér-tó 

125235 ha KNPI teljes 
költségvetése: 
219 928 880 Ft  
 
(A teljes projekt 
költségvetése: 
5 046 097 
Euro) 
 

KNPI részére: 
 
EU-s támoga-
tás összege: 
104 778 760 
Ft; 
 
Minisztériumi 
társfinanszíro-
zás összege: 
69 002 590 Ft 

2017-ben az új típusú szalakóta odúk kihelyezése 
minden érintett őrkerületben megtörtént. A terve-
zett földmunkákhoz megkaptuk az ATIVIZIG hoz-
zájárulását, így benyújtottuk ismételten a vízjogi lé-
tesítési engedély kérelmet. A Szalakóta Látogató-
központ tervei elkészültek, a látogatóközpont kiala-
kításának előkészítése megkezdődött. Folytatód-
tak a szalakóta populációk felmérései. Az élőhely-
rekonstrukciós munkákban tervezett ezüstfairtást a 
bérlő megkezdte. A Szalakóta Látogatóközpont 
mellé tervezett kilátó tervezésének előkészítése 
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sítása a „Farmers for Roller” program kere-
tében, szalakótabarát gazdálkodási mód-
szerek használatának népszerűsítése Na-
tura 2000-területeken, szemléletformálás 
(Szalakóta Látogató Központ építése a 
Szegedi Fehér-tónál) 
 
Fő kedvezményezett: 
Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület 
 
További társkedvezményezettek: 
MILVUS Csoport, 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 
DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt., 
Szatmárnémeti Környezetvédelmi Ügynök-
ség (Románia) 

HUKN10002 Kiskunsági szi-
kes tavak és az őrjegi túr-
jánvidék 
HUKN10007 Alsó-Tisza-
völgy 
 

megkezdődött. A szalakóta fészkelésére alkalmas 
fák/facsoportok felmérése megkezdődött. 

„A parlagi sas védelme a 
Pannon-régióban az em-
ber okozta halálozás visz-
szaszorításával” - 
LIFE15/HU/000902 
 
(KNPI Társkedvezménye-
zett 

2016.10.01
-
2022.03.31 

LIFE 
Nature 

A Pannon-régióban található parlagi sas 
állomány növelése a nem-természetes el-
hullásra visszavezethető tényezők (mérge-
zés, lelövés) jelentős csökkentésével.  
 
Fő kedvezményezett: 
Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME) 
 
További társkedvezményezettek: 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 
Vychodoslovenská distribucná a.s (Szlová-
kia), 
Raptor Protection of Slovakia (Szlovákia), 
Czech Society for Ornithology (Csehor-
szág), 
Ministry of the Environment of the Czech 
Republic (Csehország), 
BirdLife Österreich (Ausztria), 
WWF Österreich (Ausztria), 
Bird Protection and Study Society of Ser-
bia (Szerbia), 

HUKN10001 Felső-kiskun-
sági szikes puszták és tur-
jánvidék; 
HUKN10007 Alsó-Tisza-
völgy; 
HUKN10002 Kiskunsági szi-
kes tavak és az őrjegi tur-
jánvidék; 
 

 KNPI teljes 
költségvetése: 
109 258 500Ft  
 
(A teljes projekt 
költségvetése: 
3 602 700 
Euro) 
 

KNPI részére:  
 
EU-s támoga-
tás összege: 
47 978 400 Ft 
  
Minisztériumi 
társfinanszíro-
zás összege: 
41 707 800 Ft 
 
Önerő:  
19 572 300 Ft 

Kutya beszerzése, kiképzése és kutyásőr kineve-
zése, kiképzése, valamint eszközbeszerzések a 
kutyás egységnek megtörténtek. A Partnerségi 
Megállapodás módosításra került. Gépjármű be-
szerzése lezajlott. 
Folyamatos terepi munka: tetem/mérgezés detek-
tálása, sasetetés, monitoring. 

http://mme.hu/
http://mme.hu/
http://www.hnp.hu/hu
https://www.vsds.sk/edso/domov
https://www.vsds.sk/edso/domov
http://www.dravce.sk/web/index.php/en/
http://cso.cz/
http://cso.cz/
http://www.mzp.cz/en
http://www.mzp.cz/en
http://birdlife.at/
http://wwf.at/
http://pticesrbije.rs/about-us/?lang=en
http://pticesrbije.rs/about-us/?lang=en
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Pályázat 2017. évi teljesítése 

Institute for Nature Conservation of Voj-
vodina Province (Szerbia) 
 

„A parlagi sas és a kere-
csensólyom táplálékbázi-
sának biztosítása a Kár-
pát-medencében” - LIFE13 
NAT/HU/000183 
 
(KNPI Társkedvezménye-
zett)  
 
 

2014.07.01.
–
2018.12.31. 

LIFE 
Nature 
 

A projekt céljai között szerepel az ürge és 
a földikutya hazai állományainak feltérké-
pezése, új állományok létrehozása áttele-
pítéssel, a meglévő állományok élőhelyei-
nek jobb kezelése, kezelési útmutatók ki-
dolgozása és a szemléletformálás. 
 
Fő kedvezményezett: 
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság  
 
További társkedvezményezettek: 
Fővárosi Állat- és Növénykert, 
Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület, 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgató-
ság, 
Kaposvári Egyetem, 
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság,  
Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME), 
NIMFEA Természetvédelmi Egyesület, 
Madárvilág Nonprofit Közhasznú Kft., 
Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító Zrt., 
MILVUS Csoport,  
Szatmárnémeti Környezetvédelmi Ügynök-
ség (Románia) 
 

HUKN20008 Déli-Homok-
hátság 
 

1151,6 ha KNPI teljes 
költségvetése: 
117 727 653 Ft 
 
 
 

KNPI részére:  
 
EU-s támoga-
tás összege: 
89 575 216 Ft; 
 
Minisztériumi 
társfinanszíro-
zás összege: 
15 018 563 Ft 

2017során minden eszközbeszerzés befejeződött. 
A tervezett földvásárlások (37+35,25 ha) lezárul-
tak. Megtörtént az ürgék genetikai vizsgálata, két 
szakmai jelentés született róla. „Tartsa a kutyát 
zárva” plakát készítése és kihelyezése megtörtént. 
A célfajok állományának alapállapot-felmérése, 
valamint az ürge kolóniák stressz állapotának fel-
mérése megtörtént. A repülőtéri füves területek ke-
zelési útmutatójának elkészítése folyamatban van. 
Az ürgék áttelepítése megkezdődött. A projekt ak-
ciók hatásának monitorozása folytatódott. Az élő-
hely rekonstrukció keretén belül az ezüstfairtás 
megkezdődött. 

"Homoki erdősztyepp élő-
helyek kulcsfontosságú 
ökoszisztéma szolgáltatá-
sainak többszintű, több te-
rületen megvalósuló komp-
lex helyreállítása" - LIFE16 
NAT/HU/000599 
 
(KNPI Társkedvezménye-
zett) 

2017.08.01. 
–  
2022.12.31. 

LIFE 
Nature 

A projekt céljai az inváziós fajok visszaszo-
rítása; aktív élőhely-rekonstrukciós mun-
kák végzése; a kiemelt jelentőségű közös-
ségi élőhelytípusok kiterjedésének növe-
lése és azok természetvédelmi helyzeté-
nek javítása; a közösségi jelentőségű, ked-
vezőtlen természetvédelmi helyzetű állat-
fajok (díszes tarkalepke, szarvas álganéj-
túró) számára alkalmas élőhelyek kiterje-

HUKN20002 Peszéri-erdő 1628,46 ha KNPI teljes 
költségvetése: 
 
211 149 990 Ft 
 
 

KNPI részére:  
 
EU-s támoga-
tás összege: 
157 775 120 
Ft; 
 

Az Erdei Látogatóközpont kialakításához szüksé-
ges ingatlanvásárlás megtörtént, az ingatlan felújí-
tásának előkészítése elindult. Az A2 akcióban a 
GIS adatbázis „erdőállomány jellemzők” alrend-
szerének tervei véglegesítésre kerültek. A C8 akci-
óban a Kunpeszér 0216/ hrsz-en az erdei legelte-
tési helyszín monitorozásához a szerződést meg-
előző pályáztatás elindult. A C9 akcióhoz (erdei 
tisztások kialakítása) az engedély kérelem el lett 
indítva. A C7-C12 akcióban alkalmazandó fizikai 

http://virtuelnimuzejdunava.rs/serbia/informations/institute-for-nature-conservation-of-vojvodina-province.463.html
http://virtuelnimuzejdunava.rs/serbia/informations/institute-for-nature-conservation-of-vojvodina-province.463.html
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désének növelése; a helyreállított élőhe-
lyekre célzottan visszatelepítendő, közös-
ségi jelentőségű növényfajok (homoki nő-
szirom, mocsári kardvirág) állományainak 
növelése; a legfontosabb ökoszisztéma 
szolgáltatások helyreállítása; a régióban 
megvalósítandó komplex, oktatási-szemlé-
letformálási tevékenységekkel a társadalmi 
felelősségvállalás és környezettudatos ma-
gatartás növelése; a különböző típusú, 
helyben elvégzett beavatkozások alapján, 
gyakorlatban tesztelt ajánlások megfogal-
mazása a hasonló problémákkal szembe-
sülő területkezelők/gazdálkodók részére. 
 
Fő kedvezményezett: 
KEFAG Zrt.  
 
További társkedvezményezettek: 
Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME) 
 

Minisztériumi 
társfinanszíro-
zás összege: 
26 520 000 Ft 

állomány kiválasztása megtörtént, 3 főt fel is vet-
tünk decemberben, a 3 másik dolgozó 2018-ban 
fog csatlakozni a brigádhoz. 

„A túzok határon átnyúló 
védelme Közép-Európá-
ban” - LIFE15 
NAT/AT/000834 
 
(KNPI Társkedvezménye-
zett) 

2016. jú-
lius11. – 
2023. dec-
ember 31. 
 

LIFE 
Nature 

A pályázat a túzok határon átnyúló védel-
mének erősítését célozza meg 4 ausztriai 
és 5 magyarországi területen, a védelmi te-
vékenységek összehangolásával. 
Intenzív információcsere és kommunikáció 
tervezett Ausztria, Magyarország, Német-
ország, Szlovákia, Csehország és Szerbia 
között, megvalósítva a teljes közép-európai 
túzokállomány egységes védelmét. A pro-
jekt fő célkitűzése a kifejlett túzokok első-
számú veszélyeztető tényezője, a repülés 
közbeni ütközések gyakoriságának csök-
kentése középfeszültségű légvezetékek 
földkábellel történő kiváltásával. 
Intenzív tájékoztatási és kommunikációs te-
vékenység keretében egy túzokvédelmi ok-
tató- és látogatóközpont, valamint egy mini-

HUKN10001 Felső-kiskun-
sági szikes puszták és tur-
jánvidék 
 
 

15776,02 ha KNPI teljes 
költségvetése: 
 
484 734 900 Ft 
 
(A teljes projekt 
költségvetése: 
8 399 265 
Euro) 
 

KNPI részére:  
 
EU-s támoga-
tás összege: 
333 127 200 
Ft; 
 
Minisztériumi 
társfinanszíro-
zás összege: 
145 204 200 Ft 

2017 során folytatódtak a projekt végrehajtásához 
szükséges eszközök (gépjármű, spektívek, állvá-
nyok, csapdák ) beszerzései.  
2016.01.01-2017.09.30-ig tartó időszak pénzügyi 
jelentése elküldésre került a Főkedvezményezett-
nek. 
 
A Túzokvédelmi Látogatóközponthoz elkezdődött 
a tervezők kiválasztása, egyéb akciók (Gazdálko-
dói útmutató elkészítése, Apróvadállományok mo-
nitorozása Magyarországon )   szerződései előké-
szítés alatt 
vannak. 
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Pályázat 2017. évi teljesítése 

mum 5 állomásos tematikus tanösvény ke-
rül kialakításra a Felső-Kiskunságban (Kun-
szentmiklós), ami képzési, oktatási és be-
mutató programok helyszínéül fog szolgálni 
a Natura 2000 területek és értékek megis-
merésének és a védelmi intézkedések 
megértésének elősegítése érdekében. 
 
Fő kedvezményezett: 
Österreichische Gesellschaft Großtrap-
penschutz (Ausztria) 
 
További társkedvezményezettek: 
ELMŰ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelős-
ségű Társaság, 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 
Kőrös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, 
Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME), 
Amt der Burgenländischen Landesregi-
erung - Abteilung 5 – Anlagenrecht, 
Umweltschutz und Verkehr (Ausztria), 
Netz Niederösterreich GmbH (Ausztria), 
Netz Burgenland Strom GmbH (Ausztria), 
Amt der Niederösterreichischen Landesre-
gierung - Abteilung Naturschutz (Ausztria) 
 

A Pannon sztyeppek meg-
határozó állatfajainak meg-
őrzése Magyarország és 
Szerbia közötti határrégió-
ban. - PANNONSTEPPES / 
HUSRB/1602/12/0065 
 
(KNPI Társkedvezménye-
zett) 
 

2018.01.15
-
2019.07.31. 

IPA In-
terreg 

A projektben tervezett tevékenységek célja 
a kihalással veszélyeztetett rákosi vipera 
(Vipera ursinii rakosiensis) két megmaradt 
élőhelyét elválasztó erdő (20 ha) gyep mű-
velési ágba történő átminősítése, ezáltal a 
kapcsolat megteremtése a két élőhely kö-
zött. Ennek keretében a korábban letermelt 
erdő helyén lévő terület részbeni lőszer-
mentesítése fog megtörténni (egykori kato-
nai lőtér védőzónája volt a terület), majd az 
egykor akáccal borított részek kerülnek ki-
tuskózásra. A kituskózás és a felesleges 
szervesanyag (fenyőtű avar) eltávolítása 

HUKN20024Bócsa-Bugaci 
homokpuszta  

20,4 ha 
 

KNPI teljes 
költségvetése: 
130 900 Euro  
 
(A teljes projekt 
költségvetése: 
289 683 Euro) 
 

KNPI részére:  
EU-s támoga-
tás összege: 
130 900 EUR 
 

A hazai társfinanszírozási és megelőlegezési szer-
ződés megkötése 2018. februárban történik, a pro-
jektben 2017-ben teljesítés nem történt. 
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Projekt címe Időtartama Forrás  Projekt célok, tevékenységek 
röviden 

Célterület 
megnevezése 

Célterület 
kiterjedése 

Pályázat teljes 
költségvetése 

 

Támogatás 
összege 

Pályázat 2017. évi teljesítése 

után megtörténik a terület helyben gyűjtött 
fűmaggal történő felülvetése, ezzel is előse-
gítve a gyep regenerációját. A konkrét ter-
mészetvédelmi beavatkozásokkal párhuza-
mosan kommunikációs akciók is folynak: 
weboldal létrehozása, kiadványok megje-
lentetése, konferencia szervezése.  
 
Fő kedvezményezett: 
Vajdasági Tartományi Természetvédelmi 
Intézet (Szerbia) 
 
További társkedvezményezettek: 
Tartományi Településrendezési és Környe-
zetvédelmi Titkárság (Szerbia) 
Perjanica Vadásztársaság (Szerbia) 

„Örökségünk a természet – 
a rónák világa. A Dél-Alföld 
természeti értékeinek és 
Natura 2000-es hálózatá-
nak a bemutatása” - 
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00081  
 
(a pályázat tartaléklistás, 
támogatási szerződéssel 
nem rendelkezik)  
 

  A projekt célja a Pusztaszeri Tájvédelmi 
Körzet részét képező Ópusztaszeri Nem-
zeti Történeti Emlékparkban található, a 
honfoglaló magyarság 1100 éves múltjának 
(örökségének) megismertetésére összpon-
tosító bemutató rendszer kiegészítése ter-
mészeti örökségünkről szóló elemekkel (a 
Duna–Tisza köze tájtörténetének napjain-
kig történő vázlatos bemutatása, a jelenlegi 
természeti állapot és természetvédelmi 
helyzet, védett és európai közösségi jelen-
tőségű természeti értékeink megjelenítése 
szemléletformáló és bemutatóterek létreho-
zásával); az Ópusztaszeri Nemzeti Törté-
neti Emlékpark, és a benne kialakított ter-
mészetrajzi-természetvédelmi bemutatási 
elemek integrálása a térségben található 
természetvédelmi bemutatóhelyek hálóza-
tába. 

Ópusztaszer, HUKN10007 
Alsó-Tiszavölgy 

10 ha 50 000 000 Ft 50 000 000 Ft A pályázattal kapcsolatban nem kaptunk támogatói 
döntést 2017. évben. 

„A Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság védett 
természeti területein talál-
ható védett és közösségi 

  A projekt célja a természetvédelmi igénye-
ket is kielégítő vízszintek és vízkormányzás 
biztosítása, illetve a vízzel való gazdálko-
dás lehetőségének megteremtése a célte-
rület (Miklapuszta, Felső-Kiskunsági szikes 

HUKN10001Felső-
Kiskunsági puszták és tur-
jánvidék 
HUKN2001 Felső-kiskun-
sági szikes puszta 

10564 ha 200 000 000 Ft 200 000 000 Ft A pályázattal kapcsolatban nem kaptunk támogatói 
döntést 2017. évben. 
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Projekt címe Időtartama Forrás  Projekt célok, tevékenységek 
röviden 

Célterület 
megnevezése 

Célterület 
kiterjedése 

Pályázat teljes 
költségvetése 

 

Támogatás 
összege 

Pályázat 2017. évi teljesítése 

jelentőségű természeti ér-
tékek megőrzését szolgáló 
vízgazdálkodási rendszer 
kialakítása” - KEHOP-
4.1.0-15-2016-00084 
(a pályázat tartaléklistás, 
támogatási szerződéssel 
nem rendelkezik) 
 
 

puszták, Felső-Kiskunsági szikes tavak, 
Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet) védett és 
közösségi jelentőségű természeti értékei-
nek megőrzése érdekében: a vízvisszatar-
tás – tározás, illetve az összegyülekezési-, 
levonulási idők meghosszabbításához 
szükséges műszaki feltételek megterem-
tése; az eltérő vízminőségű területek vizeit 
mesterségesen összekötő árkok megszün-
tetése; a használaton kívüli utak, töltések 
felszámolása. 

HUKN10002 Kiskunsági szi-
kes tavak és az őrjegi tur-
jánvidék 
HUKN20009 Felső-kiskun-
sági szikes tavak és Mikla-
puszta 
HUKN10007 Alsó-Tisza-
völgy 
HUKN20019 Baksi-puszta 

 



 

 

8. Jogi és ügyiratforgalommal kapcsolatos tevékenység  
 
8.1. Az igazgatóság ügyiratforgalma 
 
8.1.1. Szakvéleményadás/adatközlés/belföldi jogsegély a hatóságok számára (természetvédelmi-, környezetvé-
delmi-, erdészeti-, földügyi hatóság, önkormányzat, MVH stb. bontásban) 
 

  Főszám Alszám Összesen 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi  és Természetvé-
delmi Főo. 

489 (523) 887 
(986)  

1376 
(1509) 

Erdészeti hatóság 34 (111) 102 
(224) 

136 (335) 

Önkormányzat 230 (157) 427 
(822)  

657 (979)  

NFA 12 (13) 65 (49)  77 (62) 

MVH 2 (19) 12 (56) 14 (75) 

Földművelésügyi Minisztérium 271 (292) 485 
(623) 

756 (915) 

Ügyfelek, egyéb hatóságok* 4 451 
(3660) 

8 777 
(9242) 

13 228 
(12902)  

Ügyiratforgalom 5 489 
(4775) 

10 755 
(12002) 

16 244 
(16777) 

Zárójelben a 2016-os adatok feltüntetve, összehasonlításul.     

 * Egyéb hatóságok: katasztrófavédelmi igazgatóságok vízügyi hatóságként, bányakapitányságok bányahatóságként, vadászati 
hatóság, rendőrség, ügyészség, stb.   

 
A hatóságokkal, közigazgatási szervekkel  történő együttműködés keretében kiadandó természetvédelmi kezelői 
nyilatkozatok kapcsán az ezért felelős szervezeti egység közel két és fél ezer bejövő ügyirattal foglalkozott. Ezek 
egy része önmagában is összetett, sok részdöntést igénylő eljárás (például erdőtervezéssel kapcsolatos ügyek, 
nagyberuházások stb.). A megkeresések többsége a kormányhivatalok keretében működő természetvédelmi és 
környezetvédelmi hatóságtól érkezett, sorrendben ezt követi az önkormányzati intézményrendszer és az erdészeti 
hatóság. Kisebb ügyszámmal, de a rendszeres megkeresők közé tartozik a rendőrség, a földügyi hatóság, a vidék-
fejlesztési hivatal, a bányakapitányság, a vízügyi hatóságként működő katasztrófavédelmi igazgatóság, a  vadá-
szati hatóság és több más államigazgatási intézmény. A megkereső hatóságok jellemzően figyelembe veszik, dön-
téseikbe beépítik a természetvédelmi kezelői nyilatkozat tartalmát. Igaz ez az erdészeti hatósági döntések többsé-
gére is, bár ezek között a legnagyobb azok aránya, amikbe nem, vagy csak módosított formában épült be a termé-
szetvédelmi kezelői nyilatkozat. Ennek oka többnyire az eltérő szakmai álláspont (például az erdő felújításának 
módszerét, a véghasználatból kimaradó hagyásterületek kiterjedését és számát, vagy az inváziós növényfajok el-
leni vegyszeres védekezés szükségességét illetően).  
Ahogyan az az önálló természetvédelmi hatóság létrejötte óta minden évben (2005-ben történt meg a természet-
védelmi hatósági és kezelői feladatkör szervezeti elkülönítése), úgy 2017-ben is elmondható volt, hogy a KNPI 
természetvédelmi kezelői tényállás-tisztázása, adatszolgáltatása és szakértői javaslatai nélkül nem működne a 
természetvédelmi hatósági döntéshozatal, mivel az illetékes kormányhivatali szervezeti egységek saját személyi, 
szakemberi kapacitási korlátaik, igen gyenge terepi tényállás-tisztázási lehetőségeik,  a természeti értékek aktuális 
terepi állapotára vonatkozó ismereteik permanens hiánya miatt nem tudják önállóan ellátni az ügyek jelentős rész-
ében feladatukat. Nincs még egy olyan elsőfokú hatósági szerv, ami ilyen mértékben rászorulna alapfeladatainak 
ellátásában egy elsősorban nem hatósági típusú államigazgatási szerv - jelen esetben a természetvédelmi kezelői 
feladatokat ellátó nemzeti park igazgatóság - napi közreműködésére, mint a természetvédelmi hatóság. Ez a csa-
patmunkában történő szakmai döntés-előkészítés előnyein túl hátrányokat is magában hordoz, egyebek között 
azért, mert megnehezíti az irányító szervek, illetve döntéshozók számára a természetvédelmi hatósági döntések 
teljes munkaerő- és költségigényének, azok intézmények közötti  megoszlásának áttekintését, és a erőforrások 
szükség szerinti mértékű és eloszlású biztosítását.  
A KNPI és a természetvédelmi hatóság közötti együttműködés jó, rendszeresek a hivatalos ügyiratváltáson túli 
egyeztetések is ügyintézői szinten a szakmai alapelvekről, koncepciókról. A legnagyobb jelentőségű ügytípusok, 
szakmai kérdések kapcsán vezetői szintű egyeztetésekre is sor kerül.  
2016-hoz képest 2017-ben a kormányhivataloktól érkező megkeresések (főszámok) mennyisége csökkent. Ebben 
jelentős szerepe van annak, hogy a két intézmény egyaránt követendőnek tartotta a korábbi években azon szakmai 
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alapelv érvényre juttatását, hogy a szakmailag indokolt esetekben növekedjen a - például mezőgazdasági terület-
használatra vonatkozóan - kiadott hatósági engedélyek hatályának időtartama, ami értelemszerűen csökkenti a 
későbbi években a beérkező kérelmek számát. A KNPI következetes államigazgatási célkitűzésének következmé-
nye ugyanakkor az ügyfelektől, magánszemélyektől érkező megkeresések számának növekedése, az igazgatóság 
ugyanis kiemelt figyelmet fordít az engedélyköteles tevékenységekre vonatkozó előzetes tájékoztatáskérések ma-
gas színvonalú megválaszolására, és erre a kapcsolattartásra bíztatja ügyfeleit is. Az ilyen kommunikáció révén 
ugyanis számos későbbi, engedélyezési szakaszban jelentkező konfliktus megelőzhető, és ez az ügyfeleknek és 
a természetvédelmi közérdeket képviselő államigazgatási szerveknek egyaránt érdeke.  
Az erdészeti hatóságtól érkező megkeresések számának csökkenése az erdészeti hatósági engedélyezési eljárá-
sok számát csökkentő szabályozás-módosítás egyenes következménye.  
Az ügyintézési feladatterhet legjobban jellemző főszámok mennyisége 2017-re a korábbi évhez képest 15%-al 
növekedett, a KNPI ügyintézői kapacitása ugyanakkor jó ideje nem változik hasonló irányban. (Az érdemi döntések 
számát legpontosabban indikáló főszámoktól eltérően, az alszámok mennyisége erősen függ például attól, hogy 
milyen gyakorisággal tart hiánypótlást szükségesnek az adott államigazgatási szerv az eljárás lezárásához. A KNPI 
a lehetőségekhez képest igyekszik csökkenteni az írásbeli hiánypótlási felszólítások számát, részben az ügyfelek-
kel történő előzetes kommunikáció révén, részben a döntésekhez szükséges információigényre vonatkozó, követ-
kezetes és intenzív tájékoztatásával, például a természetvédelmi őrszolgálaton keresztül a gazdálkodók felé. A 
hiánypótlási felszólítások számának csökkentését szolgálja a természetvédelmi hatóság hasonlóképp intenzívebb 
előzetes tájékoztatása - például a honlapon elhelyezett információkkal - az engedélyezési eljárásokat illetően.)   
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnál megtörtént a NISZ Zrt. által üzemeltetett KÉR-rendszer bevezetése. A 
KÉR-rendszerrel való kompatibilitás miatt igazgatóságunk a korábbi DMS One Professional iktatórendszerét DMS 
One Ultimate iktatórendszerre cserélte, mivel ebben a program verzióban lett megvalósítva a beépített KÉR modul 
használata. A beérkező leveleink - kivéve a kivételként kezelteket pl. számla, "tilos felbontani" jelzéssel érkező 
pályázati, árajánlati dokumentumok stb. - most már teljeskörűen a Hivatali Kaput használva, a KÉR rendszeren 
keresztül érkeznek meg. A KÉR rendszer előnyei között említhetjük, hogy a dokumentumaink elektronikus formá-
ban rögtön rendelkezésre állnak, lementhetőek. Hátránya a rendszernek az, hogy az eredeti iratainkat félévente el 
kell hoznunk, és az elektronikusan érkezett iratok iktatószámait újból meg kell keresni, valamint az iratokat a ko-
rábbi aktában ki kell cserélni, amely jelentős többletfeladatot ró az ügyintézőkre. 
2017. évben megtörtént igazgatóságunk részéről a Cégkapu szolgáltatásra történő regisztrálás, valamint annak 
bejelentése a Rendelkezési Nyilvántartásba. 
 
8.1.2. Jelentési feladatok az FM számára: természetvédelmi szakmai főosztályok, költségvetési, HEO stb. bontás-
ban 
 

Szervezeti egységek Főszám Alszám 

Földvagyon-gazdálkodási Főo. 15 22 
Természetmegőrzési Főo. 14 54 

Költségvetési Főo. 19 107 
Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főo. 72 138 

Intézményfelügyeleti és Perképviseleti Főo. 2 4 

Összesen:  122 325 

 
2017-ben 69 esetben nyújtott adatszolgáltatást az igazgatóság az FM részére az egyes jogszabálytervezetekre 
adott véleményeket, illetve az egyéb kimenő adatszolgáltatást is beleértve. 
 
8.1.3. Ügyfelekkel történő levelezés, egyeztetés 
 
Ügyiratforgalmunk több, mint háromnegyedét (4451 főszám) az ügyfelekkel való levelezésünk teszi ki az alábbi 
leggyakoribb esetkörökben:  
- elővásárlási jog gyakorlása tárgyában érkezett megkeresés,  
- földvásárlással kapcsolatos megkeresések, 
- földhaszonbérleti pályázatokhoz kapcsolódó levelezés,  
- legeltetési, kaszálási engedélyek, illetve bejelentések, 
- építési és művelési ág-változtatási ügyekben egyeztetés, 
- fásítással, fakitermeléssel kapcsolatos egyeztetés, 
- védett állatokkal kapcsolatos megkeresés, kártalanítási ügyek, 
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- támogatásokhoz kapcsolódó együttműködés, támogatás iránti megkeresés, 
- adatszolgáltatás kérése. 
 

8.2. Szabálysértés 
Jellemzően a tulajdon elleni szabálysértés miatt (falopás miatt) tett feljelentéseink nyomán indul eljárás, melyek 
gyakran eredménytelenül zárulnak, mivel az eljárás alá vonható személyek ismeretlenek maradnak.  
2017-ben egy esetben köztisztasági szabálysértés miatt tettünk feljelentést, ahol az elkövető kiléte is megállapít-
ható volt. Egy esetben tettünk falopás, egy esetben termőföldlopás miatt a rendőrkapitányságokhoz szabálysértési 
feljelentést, az ügyek még folyamatban vannak. További egy esetben a járási hivatalt kerestük meg, ugyanis egy 
fiatalkorú országos természetvédelmi területen horgászott. 

 
 
8.3. Természetvédelmi bírság 
A járási hivatalok környezetvédelmi és természetvédelmi (fő)osztályaihoz 2017-ben az alábbi ügyekben fordultunk 
természetvédelmi bírság kiszabását kezdeményezve: 
- engedély nélküli fakivágások védett természeti területen,  
- engedély nélküli gyepfeltörések védett természeti területen,  
- védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, 
- engedély nélküli vadászati létesítmény védett természeti területen. 

 
8.4. Büntetőügyek 
2017-ben egy esetben tett feljelentést az igazgatóság természetkárosítás alapos gyanúja miatt, ahol a természet-
védelmi őr 6 egyed elpusztult madarat talált. A tetemek megkeresésében az igazgatóság szolgálatában álló tetem-
kereső kutya is részt vett. 
A 2016-ban vádemelési javaslattal zárult madármérgezéses feljelentésünk kapcsán a büntetőbírósági eljárás még 
folyamatban van, ítélet 2018 tavaszán várható. 
 

8.5. Polgári perek  
Az elmúlt évben 9 polgári peres ügye volt az igazgatóságnak. Ebből négy eset korábbi munkaügyi perek másodfokú 
eljárása volt, melyek lezárásra kerültek. Egy korábbi kártérítési per 2017-ben folytatódott és még továbbra sem 
zárult le. Itt a belvízből eredő kárt, elmaradt hasznot követeli a felperes. A KNPI egy esetben indított felperesként 
pert birtokvédelem és használati díj megfizetési iránt, az eljárás folyamatban van. A további három per pedig a már 
fentebb említett kisajátítási eljárásokkal kapcsolatos. 

 
9. Természetvédelmi Őrszolgálat  
 
9.1. Alapadatok 
 
9.1.1. Személyi feltételek 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata 2017-ben 28 fő (2017. július 17-től) ter-
mészetvédelmi őrrel, egy fő nyilvántartási referenssel látta el szolgálati feladatait. 2017. július 17-étől kezdte meg 
próbaidejét a Pannon Eagle LIFE programban természetvédelmi őrként a méreg- és tetemkereső kutyás egység, 
egy fő kutyavezetővel és szolgálati kutyájával. 2017. március 1-től a Túzok LIFE fajvédelmi programban két fő 
hivatásos vadászi feladatokat ellátó kolléga is a Természetvédelmi Őrszolgálati Osztály dolgozója lett, egy főtől a 
próbaidő alatt megváltunk, pótlására 2017. december 15-ével került sor. A négy természetvédelmi tájegységből 
háromban a tájegységvezetők természetvédelmi őrkerülettől történő függetlenítése továbbra sem megoldott, a rá-
juk bízott tájegységvezetői feladatok (irányítás, koordináció, felügyelet stb.) mellett egy-egy természetvédelmi őr-
kerület védelmi feladatait is ellátják. Egy őrkerületben a természetvédelmi őrkerület-vezetői feladatokat helyettesí-
téssel láttuk el, a Felső Kiskunság Természetvédelmi Tájegység I/4 természetvédelmi őrkerületében egész évben.  
 
 
 
 
 
A személyi állomány 2017. évi összetételét az alábbi táblázat mutatja: 
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Természetvédelmi Őrszolgálat Felsőfokú végzettségű Középfokú végzettségű Összesen 

természetvédelmi őr 26 2 28 
nyilvántartási referens 1 - 1 

Túzok LIFE terepi munkatársai 1 1 2 
Összesen:  28 3 31 

 
A Természetvédelmi Őrszolgálat tagja közül 26 fő rendelkezik felsőfokú szakirányú végzettséggel. Természetvé-
delmi őri vizsgával, maroklőfegyver vizsgával és rendészeti vizsgával valamennyi természetvédelmi őr rendelkezik. 
Egy üzemi vadászterületen és egy Földtulajdonosok Közössége által üzemeltetett vadászterületen 4 fő természet-
védelmi őr hivatásos vadászi feladatokat is ellát. Szolgálati célú kisgéphajó-vezetői vizsgával 12 fő természetvé-
delmi őr rendelkezik, a KNPI működési területén található Duna folyamszakaszra, illetve Tisza folyószakaszra sza-
kaszvizsgával rendelkeznek. 
 
 
 
Az egy főre eső működési és védett természeti területet az alábbi táblázat mutatja: 
 

 Átlagosan Minimum Maximum 

Egy főre eső működési terület, természetvédelmi őrkerület (ha) 35 925 5 605,230217 169 666,0867 

Egy főre eső védett természeti terület 28 főre (ha)  2942 128,336869 6689,831049 

 

A KNPI működési területe összesen 1 005 894,9 ha, a védett természeti területek kiterjedése összesen 82 381, 86 
ha.  
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának a jelenlegi feladataihoz mérten az 
ideális természetvédelmi őri létszám 34 fő lenne, ami a jelenlegi 28 fős természetvédelmi őrszolgálatot a követke-
zők szerint egészítené ki. Jelenleg egy természetvédelmi őrkerületben helyettesítéssel látjuk el a napi munkát, erre 
a feladatra 1 fő természetvédelmi területőr felvételére lenne szükség, valamint a 3 fő tájegységvezető mellé 3 fő 
természetvédelmi területfelügyelő felvétele lenne fontos. A KNPI működési területén a régészeti lelőhelyek védel-
mével kapcsolatban, első lépésként 2 fő területfelügyelő munkájára lenne szükség. 
 
9.1.2. Technikai felszereltség 
A Természetvédelmi Őrszolgálat működési feltételei, technikai eszközökkel való ellátottsága megfelelő. 2017-ben 
27 fő természetvédelmi őr rendelkezett megfelelő minőségű szolgálati távcsővel; a vizes, illetve pusztai területen 
dolgozó természetvédelmi őrök rendelkeztek állványos távcsővel. 27 fő rendelkezik szolgálati maroklőfegyverrel. 
A Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai számára a terepi egyenruha kiegészítő elemekkel együtt biztosítva van; 
társasági egyenruhával 27 fő rendelkezik. A természetvédelmi őrök 10 db EDR kézi rádió adó-vevő készüléket 
használhatnak munkájuk során. Szolgálati telefonszámmal minden őrszolgálati munkatárs, GPS készülékkel az 
összes természetvédelmi őr rendelkezik. 2017-ben az új méreg- és tetemkereső kutyás egység szolgálati egyen-
ruhával, technikai eszközökkel, valamint a kutyatartáshoz és gondozáshoz szükséges eszközökkel való ellátása 
elkezdődött. 
A KNPI Természetvédelmi Őrszolgálata 2017-ben - igazgatósági és pályázati forrásokból történt beszerzéseket 
követően - 30 db szolgálati gépjárművel, 2 db kisgéphajóval (az egyik javítása az év során megtörtént), 2 db ladikkal 
rendelkezett. Egy fő természetvédelmi őr rendelkezett 2017-ben szolgálati lóval, terepi feladatellátás néhány alka-
lommal történt a hátasállat segítségével. 
 
9.1.3. Polgári természetőrök 
2017-ben a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság közel 100 fő polgári természetőrrel állt kapcsolatban természet-
védelmi őrein keresztül. 2017-ben képzést, vizsgát, találkozót szerveztünk. 25 fő sikeres polgári természetőri vizs-
gát tett, a lejárt megállapodásokat meghosszabbítottuk. 

 
9.2. Feladatellátás 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata hatósági feladatait a vonatkozó jogsza-
bályok szerint végezte 2017-ben. A 2012. évi CXX. törvény 23. szakaszában meghatározottak alapján a rendészeti 
feladatokat ellátó személyekre vonatkozó rendészeti vizsgával 28 fő természetvédelmi őr rendelkezik. Az éves 
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kötelező lőgyakorlatot valamennyi természetvédelmi őr teljesítette. A jogszabályban meghatározott kényszerítő 
eszközzel 27 fő természetvédelmi őr rendelkezik.  

 
9.2.1. Hatósági feladatellátás 
A Természetvédelmi Őrszolgálat által végzett hatósági munka mérőszámai, a jelentési rendnek megfelelően:  
 

Hatósági intézkedések megnevezései Összesen 

Figyelmeztetés 72 

Helyszíni bírság 5 

Szabálysértési/büntető feljelentés 8 / 3 

Közig. hatóság felé tett feljelentés 2 

Közig. határozatok ellenőrzése 760 

Kényszerítő eszköz használat 0 

Közös szolgálat ellátás más hatósággal 75 

Helyszíni bírság érték (Ft)  85 000 

Természetvédelmi őr által intézett ügyirat  527 

Természetvédelmi őr közreműködésével intézett ügyirat  1145 

Rendkívüli események 12 

 
80 db őri jelentés (gyepfeltörés, beszántás, fakivágás, mérgezés gyanú, engedély nélküli legeltetés, szemetelés, 
rongálás stb.) érkezett be 2017-ben. Ebből 12 db szólt rendkívüli eseményről. 4 esetben történt madármérgezés-
gyanús esemény, 6 esetben védett madarak villanyvezetéknek ütközése (kiemelendő a ködös időjárásban bekö-
vetkező tömeges darupusztulás), 1 alkalommal fehérgólya fészek lett engedély nélkül leverve. 10 db kisebb tűzeset 
történt, ebből 1 rendkívüli tűzeset a KNP Bócsa-Bugac törzsterületén, egyben fokozottan védett területen és Bio-
szféra Rezervátum magterületén. 

 
9.2.2. Együttműködés más hatóságokkal 
Rendőrséggel való együttműködés: 28 nap közös járőrnapot teljesítettek a természetvédelmi őrök, javarészt a 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékes körzeti megbí-
zottjaival. 
A közös ellenőrzések célja: területellenőrzések, általános körű külterületi szolgálatok, vadászati és horgászati el-
lenőrzések, falopások észlelése, a rendőrség által szervezett akciókban való részvétel (tanya akció), közös szol-
gálat a szabálysértő terepmotorosokkal szembeni intézkedés érdekében, közös helyszínelés mérgezésgyanús 
esetek kapcsán, tanúkihallgatások korábbi ügyekkel kapcsolatban. Magyarország-Szerbia közötti közúti határát-
kelőhelyen, valamint mélységi, közúti ellenőrzés során négy alkalommal kerültek elő védett vagy fokozottan termé-
szeti értékek. 
A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársaival mérgezésgyanús helyszínen közös területbejárás történt adatgyűjtés, 
helyszínelés céljából, illetve tanúmeghallgatás céljából. A városföldi madármérgezés ügye bírósági szakaszba ju-
tott, két alkalommal két fő természetvédelmi őr vett részt a bírósági tanúmeghallgatáson. 
A Csongrád Megyei RFK Határrendészeti kirendeltség kollégáival havonta egy alkalommal, indokolt esetben több-
ször zajlott közös szolgálat. 
2012 végén együttműködési megállapodásokat kötöttünk az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevé-
kenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi 
CXX. törvényben foglaltak szerint a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal, a Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitánysággal, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal és a Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
sággal. Ennek értelmében az igazgatóság 2017-ben is havi rendszerességgel elektronikus úton tájékoztatást kül-
dött a természetvédelmi őrszolgálat szolgálatellátásának rendjéről, valamint egyéb tevékenységéről.  
 
Vízirendészettel való együttműködés: 2017-ben 9 alkalommal volt közös szolgálat a Tiszai Vízirendészet kollégái-
val, közös területellenőrzés, halászati, horgászati, falopás megelőzési, ellenőrzési célból.  
 
Katasztrófavédelemmel való együttműködés: 2017-ben 10 esetben volt tűzeset. 2017. március–április hónapban, 
a vegetációtüzek időszakában közös területbejárások, területellenőrzések történtek a tűzveszélyes területeken. 
Éves tiszti értekezleteken, valamint a Bács-Kiskun és Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzmeg-
előzési Bizottság által szervezett szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatos munkacsoport munkájában rend-
szeresen részt vettek a KNPI szakemberei. A Csongrád Megyei és Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóságok, az erdőgazdálkodók és a KNPI Természetvédelmi Őrszolgálata egy alkalommal közös erdőtűzoltási 
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gyakorlatot tartottak, amelyhez a helyszínt és technikai eszközöket a KNPI biztosította. Mindkét megyében a Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóságokkal hatékonyan működött együtt a KNPI 2017-ben.  
 
Egyéb hatóságok, intézmények, szervek, amelyekkel szorosabb kapcsolatot tartott és együttműködött a KNPI Ter-
mészetvédelmi Őrszolgálata: 
Bács-Kiskun Megyei és Csongrád Megyei Kormányhivatalok; 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság; 
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság; 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága; 
Építésügyi hatóságok; 
Bányakapitányságok;  
DALERD Délaföldi Erdészeti Zrt., KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.  
Települési önkormányzatok; 
Szomszédos nemzetipark-igazgatóságok: DINPI, DDNPI, KMNPI, HNPI; 
Vadásztársaságok; 
Bács-Kiskun megyei Horgászegyesületek Szövetsége  
Polgárőri szervezetek;  
 
Közigazgatási határozatok ellenőrzése: 2017-ben 760 alkalommal került sor ellenőrzésre, elsősorban kaszálások, 
legeltetések, téli legeltetések, vadászatok kapcsán, illetve az erdészeti és a természetvédelmi hatóság által kiadott 
határozatok, vízjogi üzemeltetési engedélyek végrehajtásának kontrolljaként. 
 
Ügyiratforgalom: A Természetvédelmi Őrszolgálati Osztály révén, illetve közreműködésével 2017-ben 1672 – az 
osztályra szignált, illetve másolatban kapott – ügyirat ügyintézése történt. 
 
Agrárgazdálkodási ellenőrzések:   
A Magyar Államkincstár (MÁK) és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNPI) között 2017-ban érvényben lévő, 
a „2014–2020-as programozási időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program agrár-környezetgazdálkodási intéz-
kedésének végrehajtásában, továbbá a Kölcsönös Megfeleltetés rendszerének alkalmazásából származó hazai 
kötelezettségek érvényesítésében való közreműködésről” szóló Együttműködési Megállapodás (DSZ/25-2017.) ér-
telmében a KNPI Természetvédelmi Őrszolgálata 2017-ban is részt vett a MÁK koordinálásában zajló területi el-
lenőrzésekben. 
Főbb változások a korábbi évekhez képest: 

 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) megszűnt, feladatait a Magyar Államkincstár (MÁK) 
vette át. Ez a KNPI és az ellenőrző hivatal együttműködését érdemben nem befolyásolta. 

 2017-ben a Natura 2000 gyepterületek után igényelhető kompenzációs kifizetések Miniszterelnökség által 
koordinált ellenőrzésében a KNPI őrszolgálata nem vett részt szakértőként (erről így együttműködési meg-
állapodás sem született). A MÁK-kal kötött együttműködési megállapodás csak a Vidékfejlesztési Program 
agrár-környezetgazdálkodási támogatásainak, valamint a Kölcsönös Megfeleltetés rendszerének alkal-
mazásából eredő, jogszabályban foglalt gazdálkodói kötelezettségek természetvédelmi szakterületet 
érintő jogcímeire terjedt ki (AKG-MTÉT, JFGK 2,3). 

2017-ben a megállapodásban tervezett 72 db helyszíni ellenőrzésben való szakértői közreműködésnél kevesebb 
esetben, 2018. január 31-ig összesen 58 alkalommal vett részt a KNPI Természetvédelmi Őrszolgálata a jogsza-
bályban foglalt gazdálkodói kötelezettségek (JFGK 2,3), valamit az agrár-környezetgazdálkodási program termé-
szetvédelmi szakterületet is érintő (MTÉT) kifizetéseinek ellenőrzésében. A megállapodástól való eltérés a MÁK 
ellenőrzéseinek ütemezéséből ered, amit a KNPI 2018. januárjában jelzett a Földművelésügyi Minisztérium Nem-
zeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya felé. 
A MÁK által kezdeményezett helyszíni ellenőrzések szakértői közreműködések elszámolása során összesen 
2.610.000 forint értékben nyújtott be kifizetési kérelmet (58 alkalom) a KNPI a MÁK felé, az utólagosan beérkező 
szakértői igazoló lapok elszámolására csak azok beérkezését követően lesz lehetőség. A MÁK közlése alapján az 
agrár-környezetgazdálkodási kifizetések elmaradt, 2017. évi ellenőrzései 2018. év elején még várhatók, így a Ter-
mészetvédelmi Őrszolgálatra további teendők várnak. 
 
9.2.3. Hatósági típusú tevékenységen kívüli feladatok ellátása 
KNPI-rendezvényeken való részvételek: Túzok Ünnep - Bösztörpuszta; Félmaraton Futóverseny - Bugac; Operett-
gála - Bugac; Magyar Pásztorkutya bemutató - Bugac; Ősök Napja - Bugac; Futóverseny - Dunapataj, Szelidi-tó; 
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Teljesítménytúra és verseny - Mártély, Mártélyi TK; Szüreti Napok - Kiskunhalas; Madármegfigyelő Napok; V. Fe-
hér-tavi Darvadozás - Szeged, Fehér-tó; Motocross rendezvény - Bugac-Orgovány; falunapok. 
 
Ifjú Kócsagőr Program: A Természetvédelmi Őrszolgálat népszerűsítésére indított országos programban a KNPI 
Természetvédelmi Őrszolgálatából 2 fő vett részt 2 fő diákkal. A program országos szintű szervezésében, lebo-
nyolításában részt vett egy fő. A 2017. évi Ifjú Kócsagőr Program országos döntőjét a KNPI területén a Felső-
Kiskunság Természetvédelmi Tájegységben, Kunadacs térségében rendeztük meg. 
 
A KNPI természetvédelmi őrei őrkerületeikben a falunapokon, kisebb rendezvényeken, iskolákban segítették az 
Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály környezeti neveléssel és természetvédelmi szemléletformálással 
kapcsolatos oktatási, ismeretterjesztési, ökoturisztikai és közönségszolgálati feladatainak ellátását. Emellett az 
igazgatóság kiadványaihoz is hozzájárultak információval, fényképanyaggal. 
 
Pályázatokban való részvétel: A KNPI Természetvédelmi Őrszolgálata részt vett az osztály szakterületét érintő 
pályázatok előkészítési és lebonyolítási szakaszában a szakmai konzultációkban és véleményezésekben, együtt-
működve az Igazgatóság más osztályain dolgozó, a pályázattal érintett szakterületen tevékenykedő munkatársak-
kal. Összesen 20 fő természetvédelmi őr vesz részt különböző pályázatokban. 
 
Jogi és Igazgatási Osztállyal való együttműködés: A Jogi és Igazgatási Osztályhoz, valamint a Természetvédelmi 
Őrszolgálati Osztályhoz tartozik a Belügyminisztérium által üzemeltetett Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer.  
 
Monitorozási feladatokban való részvétel: A KNPI Természetvédelmi Őrszolgálata közreműködött az Igazgatóság 
működési területén a Védett Természeti Területek Törzskönyve és a Védett Természeti Értékek Törzskönyve 
(Törzskönyvek) adatainak gyűjtésében a Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) által meghatározott struk-
túra szerint. A monitorozási adatok gyűjtése az év elején kiadott terv alapján folyt, azonban a kiadott feladatot nem 
sikerült hiánytalanul teljesítenünk. 
 
KNPI vagyongazdálkodási feladataiban való részvétel: A KNPI Természetvédelmi Őrszolgálata közreműködött az 
Igazgatóság természetvédelmi kezelési munkáinak előkészítésében, végrehajtásában. A haszonbérleti pályázatok 
ellenőrzésében a területükkel érintett természetvédelmi őrök vettek részt.  
 
KNPI közmunkaprogramban való részvétel: 2017-ben az Igazgatóság által foglalkoztatott átlag 70 fő közfoglalkoz-
tatott munkatársból 16 fő természetvédelmi őr koordinálta 56 fő munkáját. A közmunkaprogram adminisztrációja, 
koordinációja 2017-ben jelentős részben (együtt a Pénzügyi és Számviteli Osztállyal) átkerült a Természetvédelmi 
Őrszolgálati Osztályhoz, aminek a feladatait nyilvántartási referensünk végzi.  
 
Ügyeleti rendszer: A KNPI munkaidő után is elérhető telefonos ügyeleti rendszert üzemeltet. Az ügyeleti telefon-
szám működtetésében, a hívások fogadásában és a bejelentések kezelésében 5 fő természetvédelmi őr és 1 fő 
nyilvántartási referens vesz részt heti váltásokban. 2017-ben módosításra került az ügyeleti telefonszámra érkező 
hívások fogadása, így az munkaidőben az Igazgatóság központi számán csörög, munkaidő után - beleértve a 
hétvégi és ünnepnapokat is - az ügyeletes természetvédelmi őr fogadja a hívásokat és szervezi meg a bejelentésre 
születő válaszreakciót. 
 
Képzések teljesítése: A KNPI természetvédelmi őrei a következő képzésekben vettek részt:: Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem továbbképzései - a közigazgatás központi szervei, megújult munkajogi szabályozás, integritás, közigaz-
gatási hivatásetika, antikorrupció (e-learning, minden természetvédelmi őr); közigazgatási szakvizsga (1 fő); ter-
mészetvédelmi őri vizsga (1 fő); természetvédelmi őri rendészeti vizsga (1fő); hivatásos vadászi rendészeti vizsga 
(1fő); méreg- és tetemkereső kutya és kutyavezető vizsga (1 fő és 1 pld kutya), éves kötelező lőgyakorlat (27 fő). 
 
Képviselet hazai vagy nemzetközi testületekben: A KNPI Természetvédelmi Őrszolgálatából 6 fő természetvédelmi 
őr képviseli az igazgatóságot 10 hazai vagy nemzetközi testületben.  
2017-ben is részt vettünk a IV. Európai Természetvédelmi Őrök Konferenciáján és az International Ranger Fede-
ration munkájában is. 
 
 
10. Költségvetés és vagyon  
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10.1. Kiadások (területkezelésre, védett természeti területek, nem védett Natura 2000-területek) 
 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

E Ft 

Módosított 
előirányzat 

E Ft 

Teljesítés 
2017.12.31 

E Ft 

Teljesítés %-a 
eredeti elő-
irányzathoz 

Személyi juttatások 461 133 617 523 607 197 131,7% 

Munkaadókat terhelő járulékok 101 885 147 686 146 817 144,1% 

Dologi kiadások 634 113 1 276 645 668 353 105,4% 

Egyéb működési célú kiadások 0 2 222 222 - 

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 - 

Beruházások 193 597 2 531 675 455 281 235,2% 

Felújítások 0 15 836 9 161 - 

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások 0 2 250 2 250 - 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 759 615 4 593 837 1 889 281 
 

248,7% 

 

10.2. Bevételek 
 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

E Ft 

Módosított 
előirányzat 

E Ft  

Teljesítés 
2017.12.31. 

E Ft 

Teljesítés %-a 
eredeti elő-
irányzathoz 

Működési célú támogatások 482 285 1 040 090 843 132 174,8% 

Felhalmozási célú támogatások 0 82 710 105 080 - 

Működési bevételek 397 000 446 287 446 287 112,4% 

Felhalmozási bevételek 0 13 544 13 032 - 

Működési célú átvett pénzeszközök 0 33 393 33 393 - 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 67 67 - 

Finanszírozási bevételek 511 443 2 977 746 2 977 746 582,2% 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 390 728 3 553 747 4 418 737 317,7% 

 
Intézményi saját bevételeink főbb jogcímenként az alábbiak szerint realizálódtak 2017-ben:  
 

Megnevezése Egyedi gyűjtő Összeg 
E Ft 

Tüzifa B40101-21 17 402 

Egyéb készlet értékesítés B40101-210 13 316 

Szalámi értékesítés B40101-211 1 320 

Lábonálló fűtermés értékesítése B40101-212 3 161 

Kitermelt fa értékesítés B40101-213 556 

Szarvasmarha trágya B40101-215 12 587 

Marha értékesítés B40101-22 39 302 

Könyv B40101-23 37 

Kiadványok B40101-24 299 

Marhahús értékesítés B40101-25 15 471 

Vadhús értékesítés B40101-26 2 076 

Hulladékfa értékesítés B40101-27 838 

Lábon álló nád B40101-28 15 963 

Lábonálló fa B40101-29 105 524 

Készletértékesítés bevételei B40101 1 141 

Terembérlet B40201-22 226 

Egyéb ingatlan hasznosítás B40201-24 1 532 

Szállásdíj B40201-25 7 494 

Egyéb bérlet B40201-26  652 

Lakbér B4029901-01 1 232 

Rezsi B4029901-02 482 

Telefon B4029901-03 390 

Magáncélú gk.  használat B4029901-04 54 
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Belépőjegy B4029903-21 1 853 

Védett természeti ért. bemutatása B4029903-22 1 490 

Oktatás B4029903-23 1 298 

Kerékpár kölcsönzés B4029903-24 41 

Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B4029903 2 434 

Vadászati jog bérbeadásából származó bevételek B40401 12 

Központi alrendszer haszonbérbe adásból származó 
bevételei B4049904 193 712 

Államháztartáson kívüli adott kölcsön, visszatérítendő támog B4082029906 1 

Deviza- és valutakészletek forintra átváltása miatti árfolyam 
különbözet B409204 97 

Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek B410 516 

Foglalkoztatott, ellátott, hallgató tanuló kártérítési bevételei B4110101 20 

Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek előirányzata 
be B4110103 344 

Egyéb költség-visszatérítések, utólagos egyéb térítések 
bevétel B4110203 1 353 

Egyéb különféle működési bevételek B4119906 601 

Intézményi működési bevételek összesen:   446 287 

Egyéb gép, berendezés ős felszerelés értékesítésének 
bevétel B5302 4 435 

Jármű értékesítésének bevételei B5303 35 

Tenyészállat értékesítésének bevételei B5304 8 522 

Intézményi felhalmozási bevételek összesen:   13 032 

Intézményi működési és felhalmozási bevételek 
összesen:   459 319 

 
10.3. Vagyon 
 
10.3.1. Befektetett eszközök 
 

Nyilvántartás szerinti vagyon (E Ft)  Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték 
Vagyoni értékű jogok  191 755 160 028 31 727 
Szellemi termékek  27.858 27.858 0 
Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok Földterület 6 362 654 0 6 362 654 
 Telek 34 048 0 34 048 
 Épület 942 609 325 692 616 917 
 Építmény 4 439 181 1 755 770 2 683 411 
 Erdő 67 917 0 67 917 
Gépek, berendezések, felszerelések Ügyviteli 75 913 74 318 1 595 
  Egyéb 433 004 353 876 79 128 
 Képzőművészeti alkotások 5 578 0 5 578 
Járművek  663 351 527 585 135 766 
Tenyészállatok  371 834 245 649 126 185 
Beruházások, felújítások (folyamatban lévő)  602 842 0 602 842 
Kis értékű tárgyi eszközök  108.618 108.618 0 

Összesen  14 327 162 3 579 394 10 747 768 
 

10.3.2. Forgóeszközök 
 

Megnevezés E Ft 

Vásárolt készletek 34 535 
Növendék, hízó és egyéb állatok 209 161 
Késztermékek 117 456 

Készletek összesen 361 152 
 

Pénzeszközök E Ft 

Forintszámlák 2 549 790 
Idegen pénzeszközök (deviza) 1 112 498 

Pénzeszközök összesen:  3 662 288 

 
10.4. Épületek  



 

85 

 

 
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2017.12.31-i dátum szerint: 

 
Megnevezés: Bruttó érték 

 (E Ft) 
Écs.  
(E Ft) 

Nettó érték  
(E Ft) 

Földterület 6 362 654 0 6 362 654 
Telek 34 048 0 34 048 
Műemlék jellegű épület 51 632 0 51 632 
Épületek 875 349 311 342 564 007 
Építmények 3 147 294 463 883 2 683 411 
67.917 Erdők 67 917 0 67 917 
0-ig leírt épület 13 732 13 732 0 
0-ig leírt építmény 1 291 887 1 291 887 0 
Ing-hoz kapcs. vagyoni ért. jogok 1 896 618 1 278 

Összesen:  11 846 409 2 081 462 9 764 947 

 
 
 
10.5. Eszközök 
 
Az igazgatóság vagyonkezelésében lévő épületek 

 
Épület típusa Száma  

(db) 
Növekedés 2017-ben (db) 

műemlék jellegű épületek 6 0 

székház 1 0 

természet háza 1 0 

erdei iskola 2 0 

tanya 11 0 

szociális épület 2 1 

révház 1 0 

állattartó épület 13 3 

szakmár lőtér 1 0 

szolgálati lakás 5 0 

mázsaház 1 1 

géptelep 1 0 

rákosi viperaház 1 0 

takarmánytároló 1 1 

gulyásszállás 3 0 

kutatószállás 4 0 

üdülőépület 2 0 

pásztormúzeum 1 0 

pásztorpihenő 1 0 

oktatóépület 2 0 

erdészház 1 0 

bioszféra mérőállomás 1 0 

Az Igazgatóság tulajdonában nyilvántartott eszközök: 

Eszköz megnevezése Száma  

(db) 

Növekedés 2017-ben 

(db) 

mezőgazdasági munka-
gépek, vontatók 

62 0 

személygépkocsi (a te-
repjárókat kivéve) 

11 1 

terepjáró 53 4 

kerékpár 105 0 

vízi jármű 15 0 

hőkamera 3 0 

digitális fényképezőgép 79 1 

távcső 140 3 

mikroszkóp 29 0 



 

86 

 

éjjellátó készülék 7 0 

számítógép 90 6 

munkaállomás 6 0 

notebook 54 7 

monitor 106 2 

nyomtató 53 0 

GPS 84 0 

spektív 36 1 

mobiltelefon 157 70 

 

 
 
11. Bemutatás, oktatás, társadalmi kapcsolatok  
 

11.1. Ökoturisztikai és környezeti nevelési infrastruktúra  
 
11.1.1. Látogató-, és oktatóközpontok  
A KNPI két látogatóközpontot, a kecskeméti Természet Házát és a Tisza-völgyi Bemutatóházat (Pusztaszeri TK) 
üzemeltet. A Természet Háza a nemzeti park központi látogatóközpontja. Itt minden, a nemzeti park látogatásával 
kapcsolatos információt megkapnak a látogatók. Állandó és időszaki kiállítások, természetismereti foglalkozások, 
előadások, konferenciák és természethez kötődő rendezvények helyszíne az épület. Éves látogatószáma 2017-
ban 5271 fő volt. A Tisza-völgyi Bemutatóház a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben, a szegedi Fehér-tó közelében 
áll. Látogatni előre egyeztetett időpontokban, illetve programok során lehet. A tájvédelmi körzet környezeti nevelési 
központja, a Fehér-tóra irányuló terepi foglalkozások kiinduló helye. Zöld jeles napokon (madarak és fák napja, 
környezetvédelmi világnap, múzeumok éjszakája, magyar nemzeti parkok hete stb.) foglalkozásokat, rendezvé-
nyeket szervezünk a bemutatóházban. Az évente megrendezett „Fehértavi darvadozás” című rendezvény egyik 
terepi központja. 2017-ban 2010 látogatója volt a bemutatóháznak. 
 
11.1.2. Tanösvények 

Az igazgatóság kezelésében 22 tanösvény van. A működési területen további 23 tanösvényt más szervezetek, 
intézmények tartanak fenn. Az igazgatóság 2018-tól tervezi a meglevő tanösvényei áttekintését, a keveset hasz-
nált, vagy nagyon rossz állapotú tanösvények megszüntetését, a meglevők fokozatos korszerűsítését, felújítását. 
A tanösvények kategóriájában tartjuk nyilván a nemzeti park geológiai értékeit bemutató helyszíneket, az Érsek-
halmi  és a Tiszaalpári Földvárat, a Vaskúti Halmok és a Dunatetétlen határában levő Csárda-halom.  
 
11.1.3. Egyéb bemutatóhelyek (pl. tájházak, arborétumok, geológia, barlangi bemutatóhelyek) 

A bugaci Pásztormúzeumban levő állandó kiállítást szakember mutatja be, aki hagyományhű megjelenésben, 
színvonalas előadásban ismerteti a pásztorok hagyományait. A pásztormúzeum kiállítása felújításra szorul. Ennek 
érdekében elkezdtük az egyeztetést a Kiskun Múzeum (Kiskunfélegyháza) munkatársaival. 

A tiszaalpári Árpád-kori falurekonstrukció 2001-ben nyitotta meg kapuit. A skanzen a környéken folyó ásatások 
során előkerült településszerkezetet és életmódot jeleníti meg, hagyományos, természetes építőanyagok felhasz-
nálásával. 2017-ben valamennyi építménye felújításra került és csoportos foglalkozások megtartására alkalmas 
kültéri bútorzat, korabeli használati eszközök másolatai is kerültek elhelyezésre. A kiállítóhely a közönség számára 
2018. márciustól nyílik meg. 

A Rákosivipera-védelmi és Oktató Központban a bemutatást a területileg illetékes természetvédelmi őr kollega 
biztosítja. Főleg szakmai érdeklődésű csoportok, iskolai osztályok élnek ezzel a lehetőséggel.  

A Csólyospálosi Földtani Feltárás bemutatóhely önállóan működő terepi bemutatóhely, több alkalommal szak-
vezetéses túrákat is szerveztünk ide, a Geotóp Napi programok állandó helyszíne. 

Geológiai értékeket őriz és mutat be az Érsekhalmi Földvár, a Tiszaalpári Földvár és a Vaskúti Halmok Bemu-
tatóhely.  
 
11.1.4. Erdei iskolai bázishelyek 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság két erdei iskolája közül a Naprózsa Erdei Iskola a fülöpházi homokbuckák 
területén található, 30 személy befogadására alkalmas. Laboratóriummal, gyógynövénykerttel, szabadtéri foglal-
koztatóval, és a terepi vizsgálatoknak helyszínt biztosító tanösvénnyel ellátott. Az alapvető terepi eszközökkel ren-
delkezik. Az épület fűtéskorszerűsítése 2015-ben, a belső festés 2016-ban megvalósult. Az erdei iskola telkén 
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Natura 2000 bemutaóhely kialakítása kezdődött meg 2017-ben „Naprózsa ház a homokon” névvel KEHOP támo-
gatási forrásból. Átadása 2018. első félévében várható. 
A Kontyvirág Erdei Iskola a KNP Szikra és az Alpári-rét területén levő 44 fős, korszerű épület. Az erdei iskola ismert 
és kedvelt az oktatási intézmények körében, ezért jó kihasználtsággal működik. Mindkét erdei iskola minősített 
erdei iskola (Naprózsa EI 2014-2018; Kontyvirág EI 2013-2017). 
 
11.1.5. Szálláshelyek 
A Lakitelek – Tőserdő, Kontyvirág Erdei Iskola épületének régi szárnyában kialakított 2 apartmant kereskedelmi 
szálláshelyként működteti az igazgatóság. 2017-ben 2 fő 4 éjszakát töltött a szálláshelyen, mivel jelenleg szolgálati 
férőhelyként használja azokat igazgatóság. 
 
 
11.1.6. Új ökoturisztikai és környezeti nevelési létesítmények 
2017-ben új ökoturisztikai és környezeti nevelési létesítmény nem került átadásra. KEHOP pályázati támogatási 
keretből augusztusban kezdődött meg a „Naprózsa ház” Natura 2000 bemutató épület kivitelezése. Várható befe-
jezése 2018. márciusra esik. 
 

11.2. Ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások 
 
11.2.1. Szakvezetéses túrák, speciális túrák  
Igazgatóságunk 2017-ben 61 garantált idejű szakvezetéses túrát szervezett célzottan az egyéni érdeklődőknek, 
családoknak. Jellemzően tematikus túrákat szerveztünk. így: „Tiszavirág túra", "Árvalányhajas túra", "Szárnyas 
csodák a Csaj-tavon", kerékpározás a "Nagy víz nyomába", daruleső túrák, "Hajóskapitányként a Tiszán" stb.  
Az Európai Nemzeti Parkok Napja és a Magyar Nemzeti Parkok Hete alkalmából 4 interaktív foglalkozást, és 4 
túrát szerveztünk.  
A nemzeti park területén levő nagyrendezvényeken - VI. Futó-homok Félmaraton; magyar pásztorkutya fajták ver-
senye; VI. Fehértavi darvadozás - naponta több alkalommal is szerveztünk túrákat, tematikus terepi programokat. 
 
11.2.2. Nyílt nap, jeles nap, saját szervezésű rendezvények 
 
A Múzeumok Éjszakája alkalmából a kecskeméti Természet Háza és a Tisza-völgyi bemutatóház késő éjszakáig 
fogadta a vendégeket 2017-ben is, összesen 387 főt. 
 
A KNPI saját rendezvényei 2017-ben:  
- Túzokünnep (Bösztörpuszta); 
- VI. „Futó-homok” félmaraton (Bugac);  
- VI. Fehér-tavi darvadozás (Szegedi Fehér-tó); 
- Föld Napja (Kecskemét, Szegedi Agóra); 
- Környezetvédelmi Világnap (Kecskemét, Szegedi Agóra);  
- "Muzsikál az erdő a Hírös városban”; 
 
A Túzokünnep Bösztörpusztán és a „Fehértavi darvadozás” nevű rendezvények igen népszerű „természetünne-
pek”, amiket évről évre megújuló tartalommal rendezünk meg. Mindkét rendezvényhez „előzetes feladatokat” is 
kapcsolunk, pl. gyermekrajzpályázat, tematikus természetfotó verseny, fotókiállítás, szakmai előadóülések, stb. A 
közönségnapon az előzetes versenyek kiállítása és díjkiosztása, bábelőadás, természetismereti játszóház, kéz-
műves foglalkozás, madárgyűrűzési bemutató, túrák teszik változatossá a programot.  
2017-ben új rendezvény volt a „elnevezésű rendezvény a Muzsikál az Erdő Alapítvánnyal közösen rendezve. Az 
egész napos rendezvény terepi programokkal, erdei koncertekkel, túrákkal várta a nagy számú vendéget. 
 
11.2.3. Erdei iskolák, erdei óvodák 
A Naprózsa Erdei Iskola (Fülöpháza): Az erdei iskola a területen folyó Naprózsa ház építése miatt 2017-ben 
kisebb forgalmat bonyolított, 201 szállóvendéggel. Ebben az évben 3 erdei iskolai turnust fogadtunk, a vendégek 
többi része kutató, terepgyakorlatokon részt vevő egyetemista és erdészeti szakközépiskolás diák volt. Szakmai 
rendezvényekre 7 alkalommal vették igénybe az erdei iskolát.  
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A Kontyvirág Erdei Iskola (Lakitelek): 23 erdei iskolai csoport és 9 nyári tábori csoport vette igénybe 2017-ben.  
27 alkalommal egy napos terepi programot biztosítottunk iskolások számára. . Az erdei iskolában 1719 szállóven-
déget és programot igénybe vevőt fogadtunk 2017-ben.  
 
Mindkét erdei iskola üdülési csekk és SZÉP kártya elfogadóhelyként működik. 
 
11.2.4. Egyéb ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások 
 
Az Ökoturisztikai és az Őrszolgálati osztály dolgozói több mint 40 kitelepülésen (falunap, vidéki rendezvény) vettek 
részt az év során az igazgatóság működési területén. 
 
Kiállítások: 10 településen szerveztünk vándorkiállítást. A kiállítások a Kiskunsági Nemzeti Park természeti érté-
keit, tevékenységét, a térségben élő természetfotósok képeit (Varázslatos Magyarország pályázat képei) és a KNP 
pályázati tevékenységeit - például inváziós növények és az ellenük való védekezés - mutatták be. A Természet 
Házában 3 időszaki kiállítás került megrendezésre.  
Környezeti nevelés, szemléletformálás: A szemléletformálási tevékenységünk személyi hátterét az Ökoturiszti-
kai és Környezeti Nevelési Osztály dolgozói, négy fő közfoglalkoztatott és az Igazgatóság más területen dolgozó 
munkatársai (pl. természetvédelmi őrszolgálat) is biztosítják. 
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 min-
den korosztály számára rendezünk foglalkozásokat, előadásokat. A Természet Házában az óvodások és kisisko-
lások részére mesesarkot alakítottunk ki, ahol tízféle tematikus bábos foglalkozást tartunk az óvodás korúaknak. 
Az általános iskolás korosztály számára, „Mesélő természet” címmel, 24 témában tartunk természetismereti fog-
lalkozást. Hatféle terepi foglalkozást, és három témakörben - Fekete István, Gárdonyi Géza és Herman Ottó soro-
zat részeként - tízféle benti interaktív foglalkozást biztosítunk. 
A „Túzokünnep Bösztörpusztán” és az VI. Fehértavi darvadozás eseményekhez kötődően a túzokkal és a madár-
vonulással kapcsolatos rajzversenyt és kiállítást, illetve terepi természetismereti versenyt is szerveztünk. Ebben az 
évben 27. alkalommal került megrendezésre a „Madarak és fák napja” alkalmából meghirdetett rajzpályázatunk. 
Hagyományosan népszerű az óvodák körében a számukra szervezett környezeti nevelési programok sora: ismer-
kedés gyógynövényekkel; egyes, a Kiskunságban élő állatok megfigyelése, megismerése, zöld jeles napi progra-
mok, természetismereti játszóházak, stb. A programok egy részét a Természet Házában, másik részét pedig az 
oktatási intézményekben bonyolítjuk le.  
Általános iskolások részére ebben az évben is meghirdettük a „Tavaszköszöntő” című természetismereti versenyt. 
A jelentkező 20 csapatból (160 fő) 6 csapat vett részt a döntőn.  
A versenyek díjazásaként a Kontyvirág Erdei Iskolában jutalomtábort biztosítottunk: a Fehértavi darvadozás terepi 
akadályversenyének 3 csapata, az Országos Erdészeti verseny győztes csapata vett részt ezeken a táborozáso-
kon.  
Az EMMI által kezdeményezett Fenntarthatósági témahét új lehetőséget jelentett az iskolák és a KNP közötti 
együttműködésre, mellyel a működési területünk több iskolája is élt. A Magyar Nemzeti Parkok Hete rendezvény-
sorozat alkalmából 4 kisteleülési iskolában szerveztünk programot. 
Az igazgatóság a működési területén több településen, falunapokon, helyi rendezvényeken is végzi a természet-
védelmi szemléletformálással, bemutatással, tájékoztatással, ökoturizmussal kapcsolatos feladatait. Ebben az 
esetben a célcsoportok a helyi lakosság, a nemzeti park iránt érdeklődő egyéni és csoportos vendégek, iskolások. 
A falunapok alkalmasak arra, hogy a helyi lakosság és a nemzetipark-igazgatóság közötti párbeszéd és kapcsolat 
elmélyüljön. Ezt segítik a települések közelében levő bemutató és kiállítóhelyek, tanösvények, túraútvonalak is. A 
Rákosivipera-védelmi Központban (Kunpeszér) a KNPI illetékes természetvédelmi őre előre egyeztetett időpontok-
ban fogadja a csoportokat. 
Rendszeresen meghívást kapunk Szabadszállásra, Szegedre, Kiskunfélegyházára, Kecskemétre, Orgoványra, 
Kiskunhalasra, Bácsalmásra, Kiskunmajsára, Madarasra, ahol zöld rendezvényekhez kapcsolódó kiállításokat, elő-
adásokat szervezünk a helyi közösségek részére.  
A középiskolások közösségi szolgálatának keretében 1368 munkaórát töltöttek a nemzeti parkban diákok. Kisebb 
részt szervezett csoportban,  nagyobbrészt egyénileg jelentkeztek közösségi munkára. A közösségi szolgálathoz 
kapcsolódó előkészítő foglalkozásokon 12 középiskola diákjai vettek részt érzékenyítő természetvédelmi, környe-
zetvédelmi előadásokon. 
Az Igazgatóság az FM Természetmegőrzési Főosztálya Vadonleső programjának keretében pályázatokat hirdetett 
meg, bírált és vett részt azok rendezvényein. 
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Pályázati tevékenység: A Natura 2000 területek bemutatását szolgáló, 2016-ban beadott KEHOP pályázatok kö-
zül a "Naprózsa ház a homokon" c. pályázat keretén belül elkezdődtek a kivitelezési munkálatok 2017. augusztu-
sában, az átadásra 2018-ban kerül sor. A "Puszta kapuja" c. és a "Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a 
Duna–Tisza közén" c. pályázatok tervezési szakaszban vannak, az "Örökségünk a természet – a rónák világa" c. 
pályázattal kapcsolatban nem kaptunk támogatói döntést 2017. évben. 
 
Pályázati programok szakmai anyagainak kidolgozásában szakértőként működött együtt a KNPI Kunadacs önkor-
mányzatával. 
 
KNP könyvtár: 30 folyóirat, és több mint 5100 dokumentum áll az igazgatóság dolgozói és a külsős könyvtári 
látogatók rendelkezésére. 
Könyvtári szolgáltatások: helyben olvasás, kölcsönzés (dolgozók részére), fénymásolás, szkennelés, CD/DVD írás, 
spirálozás, könyvtárközi kölcsönzés. Saját kiadványaink esetén kapcsolattartás az OSZK ISBN Irodájával. Köte-
lespéldány szolgáltatás. 
Könyvtári kapcsolatok a következő intézményekkel állnak fenn: Mátra Múzeum, Kecskeméti Katona József megyei 
könyvtár, a TTM könyvtárai, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmér-
nöki Kar, kecskeméti Katona József Múzeum, szegedi Móra Ferenc Múzeum (és kisebb volumenben más múzeu-
mok is), Keve András Könyvtár, MTA Regionális Kutatások központja, egyetemi tanszékek könyvtárai, Országos 
Mezőgazdasági Könyvtár 
 
A KNPI működteti a www.knp.hu és a www.kontyvirág.hu honlapot, illetve a www.facebook.hu/KiskunsagiNemze-
tiPark (több mint 4000 „kedvelés”) és a https://www.facebook.com/Szegedi-Fehér-tó közösségi portálokat. Közre-
működünk a www.magyarnemzetiparkok.hu honlap és közösségi oldal, illetve a www.nemzetiparkitermek.hu folya-
matos frissítésében. 
 
Vetélkedők, versenyek 
 
 Jellege KNPI szerepe Résztvevő 2017-ben 

Madarak és fák napja Természetismereti Vetélkedő országos területi forduló szervezés 9 iskola, 9 csapat 
58 fő 

Madarak és Fák Napja 
a Kecskeméti Arborétumban 

terepi játék Szervezés, lebonyolítás (KEFAG 
ZRT.-vel közös rendezvény) 

25 iskolai osztály 
706 fő 

Tavaszköszöntő természetismereti verseny megyei saját szervezés 20 általános iskola  
160 fő 

Természetismereti rajzpályázat  
megyei A kecskeméti Corvina Általános Isko-

lával közös szervezés 
538 pályamű 

Madárvonulás Gyermekszemmel rajzpályázat országos saját szervezés 796 pályamű 

VI. Fehértavi darvadozás fotópályázat regionális saját szervezés 12 fő 

„Barátunk a természet” Magyar Népművelők Egyesülete országos Feladatok összeállítása, zsűrizés 72 fő 

Középiskolák környezetvédelmi versenye  városi Feladatok összeállítása, zsűrizés 87 fő 

 
11.2.5. Kiadványok 
A KNPI 2017. évi programfüzete 5000 példányban jelent meg. A Pusztaszeri és a Mártélyi tájvédelmi körzet ter-
mészeti értékeit és ökoturisztikai szolgáltatásait ismertető leporelló 5000 példányban készült el. Megújult a KNPI 
nyomtatott hírlevele, a Két víz köze. A hírlevél A4-es méretben, 16 oldalon jelenik meg negyedévente. 2017-ben 
két számot jelentettünk meg (2017 ősz és 2018 tél lapszámokat), mindkettőt 2000 példányban. Az őszi lapszám 
olyan sikeres volt, hogy 1000 példány utánnyomására is szükség mutatkozott. 
 
Új logó és arculat bevezetése. A KNP megújított logója a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz 2017. november 14. 
napján lett bejelentve, és 012 388 sorszám alatt lajstromba véve, az M 1703677 ügyszámon. 
 
11.2.6. Látogatóstatisztika 
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai bemutatóhelyeinek 2017-ben regisztrált látogatói: 
 

Bemutatóhely neve Fizető látogatók 
(fő) 

Nem fizető látogatók 
(fő) 

Összesen 
(fő) 

http://www.knp.hu/
http://www.kontyvirág.hu/
http://www.magyarnemzetiparkok.hu/
http://www.nemzetiparkitermek.hu/
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Természet Háza 4003 1268 5271 

Tisza-völgyi Bemutatóház 1430 580 2010 

Pásztormúzeum (Bugac) 8829 2398 11227 

Árpád-kori falurekonstrukció (Tiszaalpár)  498 498 

Csólyospálosi Varangykő bemutatóhely  1235 1235 

Regisztrált látogatók a bemutatóhelyeken összesen 14262 5979 20241 

 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai szolgáltatásainak regisztrált igénybevevői 2017-ben: 
 

Szolgáltatás típusa Fizető látogatók 
(fő) 

Nem fizető 
(fő) 

Összesen 
(fő) 

Szakvezetéses túra, nyílt túra 3666 17766 21432 

Nyílt nap, jeles nap, saját szervezésű rendezvény 1893 19488 21381 

Erdei iskolai program 721 198 919 

Természetvédelmi táborok 1424 623 2047 

Csónak- és kenutúrák 114 205 319 

Kihelyezett kiállítások, falunapok, vásárok 239 31111 31350 

Környezeti nevelési foglalkozások, rendhagyó órák 2088 1244 3332 

Vetélkedők, versenyek 28 1647 1675 

Regisztrált igénybevevők összesen: 10173 72282 82455 

 
Szálláshelyek a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működtetésében: 
 
Szállóvendégek száma (fő) erdei iskolában: 1449 fő 
Vendégéjszakák száma (fő): 3257 fő 
 
Összesített adatok 
Bemutatóhelyek és szolgáltatások: 102666 fő 
Szállóvendégek: 1449 fő 
Mindösszesen: 104115 fő 
 
A látogatókat a kiállítóhelyeken, látogatóközpontokban és szervezett csoportok, programok esetén és Bugac terü-
letén tudjuk regisztrálni. Mivel a tanösvényeink szabadon látogathatók, azok forgalmát csak becsülni lehet. A tan-
ösvények becsült látogatóit nem tüntetjük fel a látogatói statisztikában. 
 
11.3. Társadalmi kapcsolatok 
  
A külső szervezetekkel történő kapcsolattartás és együttműködés az alábbiak szerint valósult meg: 
 
- Környezetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ): a KNPI Naprózsa Oktatási Központ néven 
tagja a szövetségnek (telephelyei a Kontyvirág Erdei Iskola, Természet háza, Tisza-völgyi bemutatóház).  
- Az Igazgatóság betölti a „regionális erdei iskolai központ” szerepét. Folyamatos kapcsolatot tartunk a térségben 
működő Zöld óvodákkal és Ökoiskolákkal, a minden év februárjában megszervezett fórum útján. Emellett folyama-
tos és rendszeres a kapcsolatunk a működési területünkön levő egyéb oktatási intézményekkel is (általános isko-
lák, óvodák, középiskolák, lásd alább külön bekezdésben). 
- A Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek (MKNE) több kollégánk egyéni tagja. 
- Aktív szervezői és résztvevői vagyunk a hazai nemzeti parkok környezeti nevelői és ökoturisztikai szakmai talál-
kozójának. 
- A gyakorló pedagógusokkal való kapcsolattartás érdekében „virtuális” Pedagógus Műhelyt működtetünk (folya-
matos elektronikus kapcsolat, alkalmi személyes találkozók formájában). 
- A környezeti nevelés területén állandó partnereink foglalkozások, szakkörök, terepi akciók szervezésében, zöld 
jeles napok megünneplésében a szegedi Szent-Györgyi Albert Agóra, a Kecskeméti Hírös Agóra - Ifjúsági Otthon, 
a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt, a Porta Egyesület (Kecskemét), a CSEMETE Egyesület (Szeged), 
Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzata. 
- Intenzív szakmai kapcsolatban állunk erdei iskola szolgáltatókkal, ökoturizmussal foglalkozó vállalkozókkal, ön-
kormányzatokkal, civil szervezetekkel. 
- Programjaink népszerűsítése érdekében együttműködünk a térség Tourinform irodáival. 
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- A Táj-Kép-Festő amatőr festők szervezetét kedvezményes táboroztatási lehetőséggel támogattuk (kedvezmé-
nyes szállás, programok vezetése). 
- Folyamatos kapcsolatunk van a Falugondnokok Duna–Tisza közi Egyesületével (falugondnok képzése), a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun megyei szervezetével (erdészeti szakképzési gyakorlati helyszín bizto-
sítása), valamint az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülettel (nemzeti parki termék védjegy) 
- A Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás Hagyományőrző és Sport Egyesülettel és a Iustitia Sport és Kulturális Egye-
sülettel közös rendezvényeket szervezünk. 
- A NATURART Magyar Természetfotósok Szövetsége, a ÉDOSZ Kinizsi Sport és Szabadidő Egyesület, és a 
Kecskeméti Kerékpáros Klub Egyesület rendezvényeinek helyet adunk, velük együttműködve szervezünk közös 
programokat. 
- A kecskeméti Hunyadivárosi Részönkormányzattal együttműködve helyet adtunk rendezvényeiknek (Hunyadivá-
rosi Napok, gyermekfoglalkozások) 
- Csongrád Megye több településének önkormányzatával együttműködési megállapodást kötöttünk az iskolai kör-
nyezeti nevelési programok megvalósításának segítésére. (Szeged, Algyő, Baks, Balástya, Szatymaz). 
- Támogatjuk a Varázslatos Magyarország természetfotós pályázatot. 
- Helyet biztosítunk a Kecskeméti Világjáró Klub Egyesület rendezvényeinek, amelyeken a KNPI munkatársai is 
tartanak ismeretterjesztő előadásokat. 
- A Magyar Természetbarát Szövetség tagjai részére kedvezményes belépést biztosítunk a nemzeti park által szer-
vezett terepi programokra, illetve a szálláshelyeinket kedvezménnyel vehetik igénybe. 
- A Természet Házában működő Zöld Könyvtár heti 5 napon fogadja a külső látogatókat. 
Az ÉDOSZ KINIZSI Sport és Természetjáró Szakosztállyal együttműködünk a Duna–Tisza köze turistaút jelzései-
nek pótlásában, karbantartásában.  
- Az Aktív Tréning Magyarország kft szervezésében a Supercharge Kft 55 főnyi munkatársa önkéntes munkával 
felújította az Apaji-halastavaknál levő Réce tanösvényt. 
- Kapcsolat kialakítása és közös program szervezése, lebonyolítása a Muzsikál az Erdő Alapítvánnyal, melynek 
legfontosabb célja a társadalom környezettudatos szemléletének kialakítása, fenntarthatóságra nevelés a zenei, a 
művészeti élmények segítségével. Az együttműködés során a nemzeti parknak lehetősége nyílik a társadalom 
szélesebb rétegeivel megismertetni, elfogadtatni a természetvédelem jelentőségét, a nemzeti park igazgatóság 
tevékenységét, a fenntartható gazdálkodás példáit. 
- Zsűritagként részt veszünk a Lehoczky János Komplex Környezeti Emlékverseny a Kárpát-medencében döntő-
jében. 
- Természetvédő civil szervezetek közül a következő regionális szervezetekkel van szorosabb szakmai együttmű-
ködési kapcsolatunk: Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület, MME Csongrád megyei helyi csoportja, CSEMETE Ter-
mészet- és Környezetvédelmi Egyesület. 
 
Konferenciák, szakmai programok 2017-ben a KNPI Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály szakembereinek 
részvételével: 
- Zöld óvoda – Ökoiskola Regionális Fórum (február 17.); 
- Nemzeti parki környezeti nevelési szakmai napok (március 21-23.); 
- Nemzeti parki termék védjegy koordinátori képzés (április. 26-27.); 
- Ökoturisztikai szakmai napok (október.17-19.); 
- Nemzeti Parkok Hete programjának szervezése országos és helyi szinten; 
- Falugondnokok szakmai képzésében való részvétel több alkalommal (Falugondnokok Duna–Tisza Közi Egyesü-
letével együttműködve) 
- Utazás 2017 kiállítás (Budapest); 
- Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK) 2017; 
- Pele gála (Budapest, Magyar természettudományi Múzeum) 
 
Kapcsolat az oktatási intézményekkel:  
Középiskolai, egyetemi terepgyakorlatok megtartásához segítséget nyújtott a KNPI a következő intézmények ese-
tében: Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Szent 
István Egyetem, Neumann János Egyetem (Kecskemét), Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola (Ásotthalom), 
Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola (Csongrád), Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola (Szeged), 
Baksay Gimnázium (Kunszentmiklós), Vargha Domokos Általános Művelődési Központ (Kunszentmiklós), továbbá 
Bócsa, Madaras, Bácsalmás, Jánoshalma általános iskolái.   
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2017-ben is folytatódott a középiskolások közösségi szolgálatát segítő program. 3 iskolával kötöttünk új együttmű-
ködési megállapodást a gyerekek közösségi munkájának lehetővé tételéről. Jelenleg 43 középiskolával van ilyen 
jellegű szerződéses kapcsolata az Igazgatóságnak.  
 
11.3.1 Nemzeti Parki Termék védjegyrendszer működtetése, pályázati eredmények, programok bemutatása 
2017-ban az Igazgatóság nem írt ki pályázatot a Nemzeti Parki Termék Védjegy elnyerésére. A korábbi pályázók 
közül többen kérelmezték a használati jog meghosszabbítását, amit meg is kaptak. Ebben az évben is hangsúlyt 
fektettünk a Nemzeti Parki Termék védjegy és a védjegyesek népszerűsítésére. Bemutattuk a védjegyes terméke-
ket az Utazás 2017. kiállításon (Budapest) a Tourex utazási kiállításon (Kecskemét).  Négy termelő vett részt az 
OMÉK-on a KNPI szervezésében. Csáki Ildikó szalmafonásaiból kiállítást rendeztünk a Természet Házában, és ő 
képviselte a nemzeti parkot Egerben a Magyar Nemzeti Parkok Hete rendezvénysorozat országos megnyitóján is. 
Egy alkalommal végeztünk NP Védjegyhez kapcsolódó ellenőrzést, ahol mindent a szerződésben foglaltaknak 
megfelelőnek találtunk. Rendezvényekre és ajándék illetve jutalom céljaira rendszeresen használunk fel védjegyes 
termékeket. 
 
11.4. Tervezett fejlesztések 2018-ban  
 
- Nemzeti Parki Termék védjegy adományozásának folytatása. 
- KEHOP pályázat keretében a Natura 2000 területekhez kapcsolódva tematikus bemutatóhelyek nyertes pályáza-
tainak megvalósítása: Naprózsa ház – Fülöpháza; Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása – Pusztaszeri Tájvé-
delmi Körzet;  Császártöltési Vörös-mocsár tt., Izsáki Kolon-tó, Körös-éri Tájvédelmi Körzet, A puszta kapuja – 
Bugac. 
- Két víz köze időszaki kiadvány megjelentetése negyedévente. 
- Nemzeti parki honlap megújítása. 
 
11.5. Együttműködési megállapodások  
 
Az iskolai közösségi szolgálat KNP Igazgatóságnál történő letölthetőségéről 43 középiskolával áll fenn van szer-
ződéses kapcsolat. 2017-ben 4 iskolával kötöttünk új együttműködési megállapodást. 
2017-ben együttműködési megállapodást kötöttünk a Hírös Sport Nonprofit Kft-vel. Ennek keretében a kecskeméti 
Benkó Zoltán Szabadidőközpontban közös szervezésben elindítottuk az „Évszakos séták” elnevezésű ismeretter-
jesztő programunkat, amely sikeresnek bizonyult a kecskemétiek körében. Élő és megújításra kerül együttműkö-
désünk természetjáró és zöld civil szervezetekkel. 
Csólyospálos, Dunapataj, Tiszaalpár és Vaskút településeken működő – földtani értékeket, kunhalmokat, földvá-
rakat és egykori környezetet, életmódot bemutató – tanösvényeink, bemutatóhelyeink karbantartása az érintett 
önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás alapján történik. 
Az Igazgatóság együttműködési megállapodás keretében támogatja anyagilag a Kecskeméti Vadaskert mentőköz-
pontként történő működését, aminek keretében védett állatfajok lakosság vagy a nemzeti park igazgatóság által 
beszállított, sérült egyedeinek meggyógyításáról és - fő célként - természetbe történő visszaengedéséről gondos-
kodnak. Az együttműködési megállapodás megújítása 2018-ban tervezett. A KNPI természetvédelmi kezelői támo-
gatása alapvetően olyan ritka fajokhoz kötődik, amelyek hosszú távú fennmaradása érdekében érdemi jelentősége 
van a sérült példányok gyógyításának, vadonbeli élettartamuk meghosszabbításának.  
 

11.6. Fontosabb események 
  
- Szervezői vagyunk az MME által indított Madarak és Fák Napi országos verseny területi fordulójának.  
- Tavaszköszöntő címmel rendezünk 4 fordulós regionális természetismereti vetélkedőt általános iskolások ré-
szére. 
- A Kecskeméti Bozsó Gyűjtemény koordinálásával „Múzeumok éjszakája” rendezvény szervezése a Természet 
Házában és a Tisza-völgyi bemutatóházban. 
- 27. alkalommal szerveztünk regionális természetismereti képzőművészeti pályázatot és kiállítást a kecskeméti 
Corvina Mátyás Általános Iskola (Kecskemét) közreműködésével. 
- A Kiskunsági Környezet- és Természetvédelmi Egyesülettel és Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzatával 
közös környezetvédelmi középiskolai vetélkedőn vettünk részt a környezetvédelmi világnap alkalmából. 
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- Megrendeztük a „Túzokünnep, a VI. Futó-homok félmaraton, az VI. Fehér-tavi Darvadozás elnevezésű rendez-
vényeket. Társszervezőként közreműködtünk a „Muzsikál az erdő a Hírös városban” rendezvény megtartásában, 
melynek fő szervezője a Muzsikál az Erdő Alapítvány. 
- A Természet Házában 3 időszaki kiállítást rendeztünk. 
 
Médiamegjelenés 
 
A KNPI nem áll szerződésben fizetett médiafigyelő szolgálattal, így a média megjelenéseink számát csak becsülni 
tudjuk, illetve lehetőségeinkhez mérten az elektronikus megjelenéseinket figyelemmel követjük. A média mai ter-
mészetéből fakadóan az elektronikus felületeken való megjelenés túlsúlyban van a nyomtatott és a televíziós meg-
jelenésekhez képest.  
2017-ben 42 sajtóközleményt adtunk ki, és 7 sajtótájékoztatót tartottunk. 
2017-ben a programturizmus.hu és a Délmagyarország írott és online felületén rendszeresen megjelentek a KNPI 
aktuális programjai. A Kecskeméti TV kéthetente sugárzott magazinműsort „Hírek a természetből” címmel (26 meg-
jelenés) a KNPI tevékenységéről, híreiről, programjairól. A természetvédelmi őrszolgálat és a Természetmegőrzési 
Osztály kollégái rendszeresen adnak riportokat a települési, kistérségi írott és elektronikus médiában a területüket 
érintő, vagy közérdeklődésre számot tartó kérdésekben.  
A regionális médiumok közül a Kecskeméti Televízió, a Petőfi Népe, a baon.hu, hiros.hu, keol.hu, bacsmegye.hu, 
delmagyar.hu, vasarhely24.hu, a Sirius Rádió tudósított legtöbbször a KNPI eseményeiről, az országos médiumok 
közül az M1 Híradó, a Kossuth Rádió és a greenfo.hu, de többször voltunk címoldalon az index.hu, hvg.hu, origo.hu 
oldalakon is. Programjainkról hírlevelet küldünk havonta az érdeklődőknek. Az éves programokról programfüzetet 
jelentettünk meg, amit az Igazgatóság látogatóközpontjain kívül Tourinform irodákban, közművelődési intézmé-
nyekben, rendezvényeken és az önkormányzatok útján terjesztünk.  
Folyamatosan adunk híreket a www.magyarnemzetiparkok.hu honlapon, és a nemzeti parki közösségi oldalakon. 
A KNPI saját közösségi oldalának látogatottsága folyamatosan növekszik, jól használjuk a kommunikációs lehető-
ségét, és egyre több média is használja ezt forrásként. 

 
12. Közfoglalkoztatás  
 
12.1. Alapfeladatok, személyi feltételek 
 
Igazgatóságunk 2017-ben egy országos közfoglalkoztatási programban vett részt, amely 2017. március 01. és 
2018. február 18. között zajlott, és 80 fő betervezett átlaglétszámmal valósult meg.  
A közfoglalkoztatási program időszakban a program során az átlaglétszámra vonatkozó vállalásunkat a hibahatá-
ron belül folyamatosan tudtuk tartani, a közfoglalkoztatási pályázat keretében aláírt szerződésnek megfelelően. A 
80 fő foglalkoztatásának maradéktalan megvalósítása azért nem sikerült, mert a közfoglalkoztatásban dolgozók 
egyre több esetben el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. A kilépők helyét sem tudtuk minden esetben feltöl-
teni, sok esetben a munkaügyi központok sem tudtak kiközvetíteni embert, illetve a kiközvetítettek között nem 
mindig volt alkalmas jelentkező.  
A program keretében dolgozó emberek közül 30 fő talált állást a munkaerőpiacon, amelyek közül 3 főt a KNPI 
alkalmaz.  
Munkahelyi baleset nem történt. A pályázatokban foglaltak szerinti eszközök (pl. láncfűrészek, kéziszerszámok, 
stb.) beszerzése megtörtént. A közfoglalkoztatottaknak juttatandó munkaruházatot (pl. bakancs, nadrág, felső, stb.) 
is sikerrel beszereztük, melyet dolgozóink át is vettek. A szerződésben meghatározott – közvetlen költségekre 
fordítható - keretet jól kihasználtuk, a közmunkaprogram során szükségessé váló szárzúzót be tudtuk szerezni. 
 

12.2. Elvégzett feladatok, eredmények 
 
A 2017-2018. évi program a korábbi évekhez hasonlóan hatékonynak bizonyult. 
Természetvédelmi területkezelési feladatok közül a következők megvalósításában vettek részt az Igazgatóságnál 
alkalmazott közfoglalkoztatottak: inváziós és tájidegen fás-, és lágyszárú növények irtása erdőkben, és a KNPI 
vagyonkezelésében álló földutak mentén; kézi cserjeirtás; tuskópászta felszámolása; hatósági táblák kihelyezése 
és oszlopok javítása; szemét és hulladék összegyűjtése; segédkezés a monitorozási feladatokban; madárodú ki-
helyezése és karbantartása, békaátjárók takarítása, karbantartása, egyéb, az őrök feladatát segítő tevékenységek.  
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A KNPI vagyonkezelésében álló erdőterületen, 3 erdészkerületben a felújítások ápolása, pótlása, inváziós növény-
fajok kezelése és irtása, vadkárelhárítás, kerítések és egyéb berendezések javítása, és egyéb, a kerületvezetők 
tevékenységét segítő feladatok végzése tartozott a tevékenységeik közé.  
A fentiek mellett további kisegítő feladatok végzése is történik az Ökoturisztikai, az Üzemeltetési, a Természetmeg-
őrzési és a Pénzügyi Osztályon. Ide különböző adminisztratív feladatok, felmérések és adatbázisok kezelése, 
gondnoki és karbantartói feladatok tartoztak a program megvalósítása során. 
 

12.3. Tapasztalatok 
 
A 2017. évi közmunkaprogram megvalósítása nehezebb volt az előzőeknél, mert a javuló munkaerő piaci feltételek 
miatt a foglalkoztatotti állomány erősen fluktuált, illetve cserélődött. Az egyre nehezebben megtalálható alkalmas 
emberek mellett a program irányítása, szervezése, ellenőrzése fokozottabb odafigyelést, jelentősebb erőkifejtést 
igényelt. Ennek ellenére, vállalt kötelezettségeinket közel maradéktalanul sikerült teljesítenünk, ami egyben meg-
mutatta azt is, hogy Igazgatóságunk számára a közmunkaprogramban megvalósított munkák, feladatok jelentős 
haszonnal járnak, többek között így tudtuk megvalósítani a tájidegen növényfajok irtását, a parlagfű mentesítést, a 
tanösvények és bemutatóhelyek karbantartását, és az utak karbantartását. Jó lehetőséget jelentett a vagyonkezelt 
erdőterületeken, a felújítások ápolása, pótlása, inváziós növényfajok irtása során a program.  

 
12.4. Javaslatok  
 
Hatékonyabbá tudná tenni a munkaszervezést és -végzést, ha a program keretében lehetőség nyílna a motivá-
lásra, bérdifferenciálásra. 
A több éve tartó programok során jelentős mennyiségű gépet, eszközt és szerszámot tudtunk beszerezni. Ebből 
adódóan az évenként erre fordítható összeg felhasználása a jövőben már kevésbé hatékony lehet. A programhoz 
más forrásból most is használt személygépkocsi, illetve az informatikai eszközök korszerűsítése a program keret-
ében ugyanakkor szükséges lenne (fent említett eszközök nem támogatottak a közfoglalkoztatás keretében). 
 

13. Kapcsolattartás hazai partnerszervezetekkel  
  
Az államigazgatási partnerségi kapcsolatrendszer hatékonyságának biztosítása céljából 2017-ben is részt vet-
tünk a Bács–Kiskun megyei Államigazgatási Kollégium ülésein, illetve annak bűnmegelőzési munkacsoportjában. 
Eredményes és hatékony a hatósági ügyek intézése során a Bács-Kiskun Megyei, illetve a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatallal a kapcsolat, különösen a természetvédelmi hatósági feladatot ellátó osztállyal. A közös működési 
területtel rendelkező vízügyi igazgatóságokkal a kapcsolattartás zökkenőmentes, egymás munkáját hatékonyan 
segíti az információcsere. 
A társadalmi partnerségi kapcsolatrendszer fejlesztése céljából a természetvédő civil szervezetek közül első-
sorban a regionális szervezetekkel (Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület, MME Csongrád megyei helyi csoportja, 
CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület stb.) van kapcsolatunk. 
A külső szervezetekkel történő kapcsolattartás és együttműködés kapcsán további információk találhatók a 11.3. 
pont alatt. 
 

14. Belföldi és külföldi együttműködés  
 
Az állami természetvédelem nemzetközi együttműködése kapcsán az Európai Unió természetvédelmi tárgyú jog-
anyagának, valamint a Magyarország által aláírt nemzetközi természetvédelmi egyezmények (különösen a ram-
szari, a berni egyezmény, a CMS – azon belül pedig a közép-európai túzok védelméről szóló együttműködési 
megállapodás – és a CITES végrehajtásában vesz részt az igazgatóság, továbbá közvetlenül is tagja az Europarc 
Federationnek. A Kiskunsági Bioszféra Rezervátum révén az igazgatóság részt vesz az UNESCO Man and 
Biosphere programjában is. 
A határokon átívelő kétoldalú együttműködés a KNPI működési területének földrajzi adottságai folytán elsősorban 
Szerbia természetvédelmi szervezeteivel valósul meg. A 2013-ban, a Palics–Ludas Közvállalattal kötött együttmű-
ködési megállapodás alapján a korábbi években a két szervezet rendszeres közös szolgálatot szervezett a határ 
mindkét oldalán; összehangolta a határ mindkét oldalán előforduló védett természeti értékek állományváltozásának 
nyomon követését, és egymást segítették a határ menti ökoturizmus és természetvédelmi bemutatás terén. 2017-
ben is tovább folytatódott az együttműködés, nem csak a védett természeti értékek felmérésében (egyhajú virág, 
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délvidéki földikutya), hanem egy sikeres INTERREG-IPA pályázat keretében két fokozottan védett faj (túzok, rákosi 
vipera) megőrzésében is. 
Távoli kapcsolatok építése: A 2012 szeptemberében aláírt kazah–magyar szakmai-tudományos együttműködés 
keretében a Naurzum Nemzeti Természeti Rezervátummal kötött megállapodás kapcsán 2017-ben nem történt 
aktivitás. 
A Magyar Olajipari Művekkel kötött szerződés alapján a KNPI Alapítvány kapott támogatást, amit programok 
szervezésére és kiadványok készítésére használtak fel. 
 

15. Ellenőrzés 
 
Belső ellenőrzések  
 

Tárgy Cél Módszer 

Házipénztár rovancs, a pénztárban tartott 
egyéb értékek nyilvántartása 

a házi pénztár működése megfelel-e a szabály-
zatokban meghatározottaknak 

dokumentumokon alapuló szabálysze-
rűségi ellenőrzés 

Kötelezettség vállalások ellenőrzése a kötelezettség vállalások rendszerszerű műkö-
désének szabályosságának ellenőrzése 

dokumentumokon alapuló rendszer el-
lenőrzés 

Kiadott vezetői utasításból eredő ellá-
tandó feladatok 

a rendszer működésének vizsgálata, az ellenőr-
zési tervek megvalósításának helyzete 

dokumentumokon alapuló szabálysze-
rűségi ellenőrzés 

Létszámgazdálkodás a feladat pénzügyi és szabályszerű ellátásának 
megállapítása 

pénzügyi ellenőrzés dokumentumok 
alapján 

Természet Háza és erdei iskolák működ-
tetése 

a működtetés, a látogatottság, a kihasználtság 
megállapítása 

dokumentumokon alapuló rendszer el-
lenőrzés 

Külső vállalkozókkal végeztetett munkák 
közbeszerzési eljárásainak szabályszerű-
sége 

a közbeszerzési törvényben és az igazgatóság 
belső szabályzatában foglaltak betartása 

dokumentumokon alapuló szabálysze-
rűségi ellenőrzés 

Pénztárból felvett előlegek nagyságának 
indokoltsága, az előlegekkel való elszá-
molási határidő betartása 

a rendszer szabályszerű működésének megálla-
pítása  

pénzügyi ellenőrzés dokumentumok 
alapján 

Az Igazgatóság izsáki üzemanyag telepé-
nek működtetése, a mobiltartályt hasz-
náló gépjárművek tankolási rendje, az 
üzemanyagtöltő állomás rovancsa  

a 2017. évben megépített töltőállomás működési 
rendszerének ellenőrzése 

dokumentumokon alapuló szabálysze-
rűségi ellenőrzés 

 
Külső ellenőrzések  
 

2017-ben a területkezelési osztályon 3 külső ellenőrzés zajlott le. A Biokontroll Hungária Kft. két alkalommal, a 
Magyar Államkincstár Kifizető Ügynöksége egy alkalommal, zöldítés jogcímet ellenőrzött. A területkezelési osztály 
2017-ben 39 haszonbérleti szerződés ellenőrzését végezte el, 26 átfogó és 13 cél ellenőrzés került lebonyolításra. 
 
Pályázatok kapcsán három esetben történt helyszíni ellenőrzés:  
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00069 számú „Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-
Tisza mentén” című projekt esetében 2017.09.05-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiaha-
tékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága KEHOP HÁT Titkárság Szervezési, Koordinációs Osztály meg-
bízásából eljáró szakértők részéről történt ellenőrzés. Intézkedési javaslat nem volt az ellenőrök részéről.  
A LIFE12 NAT/HU/001188 számú „Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban” című projekt ese-
tében 2017.10.03-án az Európai Bizottság LIFE Egység részéről került sor ellenőrzésre. Intézkedési javaslat nem 
volt az ellenőrök részéről. 
A KMOP-3.2.1/A-09-2009-0011 számú „Kisapaji-rét vizes élőhely rekonstrukciója” című pályázat záró utánköveté-
ses helyszíni ellenőrzése 2017.08.16-án történt, a jegyzőkönyvben rögzített, a Kedvezményezett által teljesítendő 
intézkedések elfogadásra kerültek. 
 

16. Éves munka összefoglalása  
 
Az igazgatóság személyi állománya elkötelezetten helyt állt 2017. évi feladataiban. Nehézségeket okoz a munka-
erő-cserélődés, 32 munkatárs távozott az év folyamán (minden ötödik munkakörben személyi változás volt), köztük 
már jelentős tapasztalatot szerzett, kipróbált munkatársak. Ennek egyik oka az, hogy kormánytisztviselői bértábla 
már a közszférán belül is egyre csökkenő mértékben versenyképes. 
A munkahelyi körülmények az eredményes és hatékony munkavégzéshez kielégítőek, ugyanakkor az irodai infor-
matikai eszközállomány folyamatos frissítése, korszerű állapotban tartása a vonatkozó közbeszerzési előírások 
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miatt kevésbé költséghatékony és nehézkes. 2017. évben pályázati forrásból került beszerzésre 3 db új terepjáró 
került beszerzésre, amely a pályázati feladatok ellátását szolgálják.  
Az igazgatóság költségvetési támogatáson kívüli bevételi forrásai egyrészt állattartásból, agrártámogatásokból, 
illetve haszonbérleti díjakból, másrészt költségvetési támogatásból, sikeresen elnyert pályázati forrásokból, kisebb 
részben az igazgatóság egyéb tevékenységéből (ellenőrzési szakértői tevékenység, idegenforgalom, környezeti 
nevelés stb.) származnak. Egyes korábbi bevételi források (így agrártámogatási tételek) tartós lecsökkenése, meg-
szűnése, illetve a nagyon kiterjedt feladatkörhöz mérten alacsony szakemberlétszám továbbra is nehéz helyzetet 
teremt a természetvédelmi kezelési alapfeladatok ellátásában. 2017-ben ugyanakkor minden korábbinál magasabb 
összegű költségvetési támogatást kapott a KNPI a kieső források pótlására.  
Céljaink elérésében továbbra is jelentős szerepe van a 2017-ben is sikeresen zárt közmunkaprogramnak. 
 
Az NFA-val 2425,8955 ha-ra kötött a KNPI újabb vagyonkezelési szerződést. 
A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény (Vszt.) végrehaj-
tásának folytatódott az igazgatóság működési területén. A 2015-ben és 2016-ban biztosított keret maradványának 
terhére, illetve a 2017-ben biztosított 70 millió forint támogatásból 2017. évben 47,5598 ha földterületre kötött a 
KNPI közérdekű adásvételi szerződést, mintegy 38 millió Ft vételár megfizetése mellett.  
A 2016-ban megindított kisajátítás 2018-ra is áthúzódott, továbbá 2017-ben a KNPI további 2 ingatlan kisajátítását 
indította meg közel 30 millió forint értékben. 
A LIFE12 NAT/HU/001188 számú, a „Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban” című LIFE+ 
Természet pályázatban a természetvédelmi célú földvásárlás eredményeként a KNPI mintegy 34 hektár földterü-
letet vásárolt meg 2017-ben, amivel 270 hektárra növelte a projekt keretében megvásárolt területnagyságot, telje-
sítve ezzel a projektben vállalt cél 90%-át. Az NFA és a KNPI között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítá-
sához 2017 májusában a KNPI megküldte a Földművelésügyi Minisztériumnak a LIFE projektből 2016 és 2017 
folyamán vásárolt és a Magyar Állam tulajdonába került ingatlanok listáját, melyek 23 helyrajzi számot érintenek 
Dunatetétlen és Solt külterületén összesen 83 hektár kiterjedésben. 
 
2017. évben elvégzett főbb ingatlanfejlesztések: izsáki gépállomáson megkezdte működését az üzemanyagkút és 
a mobil üzemanyag-kút; Kontyvirág Erdei Iskola tetőbeázás javítása, szükséges festése; Naprózsa Erdei Iskola 
tetőszerkezetének javítása; Fülöpháza „Etióp Iskola” felújítása; Pusztaszeri állattartó telepen karámjavítás és ita-
tóvályú faszerkezetének javítása, részben újjáépítése; központi irodaépület, Természet Háza és Naprózsa Erdei 
Iskola belső és szükséges mértékű külső festése, nádtetők felújítása, karbantartása. 
 
Különösen fontos természetvédelmi kezelői eredménynek tartjuk:  
 - a Bajai földikutya-rezervátum TT védetté nyilvánítását;  
 - az egyidejűleg futó 24 pályázati projektben - beleértve azokat, amelyekben társkedvezményezett a KNPI 
- folytatott természetvédelmi kezelői tevékenységünket;  
 - az őshonos állatfajok génmegőrzésében folytatott tevékenységünk, amelynek keretében Magyarország 
legnagyobb házi bivaly állománya is a KNPI-nál alakult ki (élőhelykezelési feladatokat ellátva);  
 - a 156 hektárnyi befejezett erdősítést, amelyeknek köszönhetően lényegében már nincs felújítási hátra-
léka az igazgatóságnak;  
 - a saját ökoturisztikai és környezeti nevelési rendezvények széles választékát; 
 - a KNPI kormányhivatalokat támogató államigazgatási szakmai, szakértői munkáját, ami nélkül szakmai 
értelemben nem volna működőképes természetvédelmi hatóság a működési területünkön. 
 

17. Fontosabb célkitűzések a következő évre (munkaterv), a tervezett pályázatok ütemezése és 
megvalósítása  
 

1. A megnyert LIFE, KEHOP, VEKOP és Interreg-IPA pályázatok 2018-ra tervezett feladatainak hatékony, ütemterv 
szerinti végrehajtása, ezen belül a) a LIFE12 NAT/HU/001188 számú a „Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása 
a Kiskunságban” című LIFE+ Természet pályázatban a közérdekű célú földvásárlások folytatása a csatorna áthe-
lyezéssel érintett ingatlanok tekintetében, miután a végleges nyomvonalterv elkészült; b) „A veszélyeztetett kere-
csensólyom és parlagi sas populációk táplálékbázisának védelme a Kárpát-medencében” c. LIFE projekt keretében 
élőhely-rekonstrukciók befejezése, ürge áttelepítések folytatása; c) „A szalakóta védelme a Kárpát-medencében” 
c. LIFE projektben tervezett Szalakóta Látogatóközpont kivitelezésének megkezdése, a célfaj védelmét szolgáló 
élőhely-rekonstrukció (földmunkák kivitelezése, őshonos fafajok telepítése), fészkelő helyek monitorozása; d) „A 
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túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában” című LIFE+ pályázatban a Túzokvédelmi Látogatóközpont kivi-
telezésének előkészítése e) „A Péteri-tó természetes mederalakulatának helyreállítása” c. KEHOP projektben ter-
vezett kivitelezési munkák megkezdése; f) A „Natura 2000 jelölő füves élőhelyek és a természetvédelmi céllal mű-
velt szántók kezelése” c. KEHOP projekt keretén belül tervezett állattartó telepek felújítása, mezőgazdasági gépek 
beszerzése; g) A „Tájidegen fafajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság védett természeti területein” c. KEHOP projekt keretén belül az új erdősítések védelme (vadkár-
elhárító kerítés, villanypásztor telepítése), erdészeti gépek, eszközök beszerzése; h) Az „Inváziós növényfajokkal 
fertőzött erdőterületeinek és foltszerű, degradált élőhelyeinek rehabilitációja, valamint természetvédelmi szempont-
ból kitüntetett jelentőségű növényfajok in situ szaporítása a Peszéradacsi-rétek területén” c. KEHOP projektben 
inváziós növényirtás, kis kiterjedésű tájsebek rekonstrukciója; i) Natura 2000 Központ – "KNP Bugac kapuja” foga-
dóépület és a „Homoki erdők emlékútja” tanösvény létesítése Bugacon; j) A Kurgán-ház, Kolon-tavi Fürkésző és 
Vörös-mocsár bemutatóhely kivitelezésének megkezdése; k) A „Csatornák, rizskalitkák, tájsebek, tanyahelyek fel-
számolása, tájba illesztése a Kiskunsági Nemzeti Park területén” c. VEKOP projektben tervezett kivitelezési mun-
kák megkezdése; l) Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065 számú pá-
lyázat keretén belül Bugacpusztaházán a pályázat által érintett területen lőszermentesítés, kituskózás. 
 

2. A természetvédelmi szempontok korábbinál fokozottabb figyelembe vétele az igazgatóság erdőgazdálkodási 
tevékenysége során, különösen az alábbiak terén: a) a környező élőhelyek jó ökológiai állapotát veszélyeztető, 
inváziós fásszárú állományok, magtermő fák növekvő intenzitású irtása; b) a természetes folyamatokra alapozott 
erdőgazdálkodási tevékenységek (részleges talajelőkészítések, természetes felújítások) arányának további növe-
lése.  

3. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény (Vszt.) végre-
hajtásának tovább folytatása a KNPI működési területén. 

4. A Duna–Tisza köze legértékesebbjei közé tartozó, zárt homoki sztyeppréteket őrző Imrehegyi-homokpuszta vé-
delemre tervezett terület természetvédelmi kezelési tervének elkészítése, a védetté nyilvánítási eljárás felgyorsí-
tása. 

5. A természetvédelmi célú vízmegőrzést szolgáló vízilétesítmények vízjogi üzemelési engedélyeinek rendezése 
különösen Kunpeszér térségében, valamint a Homokhátságon és a Turjánvidék területén (hiányzó engedélyek 
pótlása), azok vízmegőrzési célú felülvizsgálata, a megfelelő vízkészlet-gazdálkodási körülmények és gyakorlat 
megteremtése, az ehhez szükséges jogi és műszaki feltételeinek érdemi javítása. 

6. A KNPI működési területén, ezen belül a védett területeken található természetes élőhelyek állapotában az el-
múlt 20 év során bekövetkezett közép- és hosszú távú változások természetvédelmi szempontú értékelése, a gya-
korlati természetvédelem élőhelyvédelmi célú intézkedéseinek eredményeire, hatékonyságára vonatkozó átfogó 
elemzés készítése, az élőhelyek természetvédelmi prioritás listájának felállítása, a vizsgálatok eredményein ala-
puló természetvédelmi kezelési stratégia összeállítása. A felsorolt témákban a 2017-ben megkezdett szakmai 
munka folytatása.  

7. Kétéltű átjáró beton terelőelemeinek cseréje. Az Ópusztaszer-Baks között kialakított kétéltű terelő több helyszí-
nen megsérült az elmúlt évek során. A polimer beton terelőelemek műszaki felmérése megtörtént, ami alapján 45 
elem cseréje szükséges. 

8. Középfeszültségű légvezeték szakaszok madárvédelmi szempontú monitorozása. Indokolt a KNPI illetékességi 
területén bizonyos veszélyesnek ítélt középfeszültségű szakaszok rendszeres monitorozása és ezzel egyidejűleg 
az áramütések és a légvezetéknek repülések különböző élőhelytípusokban való gyakorisági eloszlásának és az 
elpusztult madarak tetemei észlelési valószínűségének a vizsgálata. Ezzel alaposabb és átfogóbb kép alakulhat ki 
a Magyarországon törvényes oltalom alatt álló és/vagy közösségi jelentőségű madárfajok veszélyeztetettségéről. 

9. A Duna–Tisza közi löszpusztarétek, illetve a zárt homoki sztyepprét és löszpusztarét átmeneti életközösségek 
fenntartása szempontjából különleges jelentőséggel bíró Madarasi Marhajárás védelemre tervezett természetvé-
delmi terület védetté nyilvánítási eljárásának befejezése. 

10. A kiemelkedő földtudományi értékeket képviselő Nemesnádudvari-forráscsoport és a Csongrád-Bokrosi forrá-
sok hidrológiai monitoringjának elvégzése, az ex lege védettség és a védelemhez szükséges területnagyság meg-
állapításának szakmai megalapozása. 

11. Négy újonnan felmérendő település egyedi tájérték-kataszterének elkészítése. 
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12. A KNP honlapjának megújítása 

13.. „Naprózsa ház a homokon” Natura 2000 bemutatóhely és a Naprózsa Erdei Iskola új működési koncepciójának 
kialakítása és megvalósítása 

14. Európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok, valamint a védett fajok regionális - KNPI működési területére 
vonatkozó - természetvédelmi helyzetének egységes módszertan szerinti értékelése. Az előforduló, több mint 900 
védett faj természetvédelmi állapotértékelését 8 éves ciklusban kívánja elvégezni az igazgatóság, a munka elindí-
tására kerül sor 2018-ban. Ezzel párhuzamosan, pontozásos regionális természetvédelmi állapotértékelő rendszer 
kiépítésének megkezdése.  

15. Őshonos gyümölcsfajták génmegőrzésében történő szerepvállalás, saját kezelésű gyümölcsös létrehozásával.  

 

A jelenlegi uniós pénzügyi ciklusban tervezett KEHOP 4.1.0., 4.2.0., ill. VEKOP pályázatok üteme-
zése és megvalósítása 
 

 KEHOP 4.1.0 pályázatok 
Projektek 
kerete (Ft) 

Időtartama 

1. 
Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszaal-
pári Nagy-tó területén 

358 840 311 
2015.07.10. –
2018.09.30 

2. 
Naprózsa Ház bemutató központ létesítése a Fülöpházi homokbuckákban (Naprózsa ház a 
homokon) 

90 000 000 
2016.09.01. –
2018.03.31. 

3. 
Tájidegen fafajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein 

230 000 000 
2016.08.01. – 
2019.12.31. 

4. Natura 2000 jelölő füves élőhelyek és a természetvédelmi céllal művelt szántók kezelése 352 182 180 
2016.09.01. – 
2019.04.30. 

5. 
A Dél-Alföld egykor legnagyobb szikes tavának a szegedi Fehér-tó medrének rekonstrukci-
ója 130 ha-on 

200 000 000 
2016.09.01. – 
2020.01.31. 

6. 
A puszta kapuja – természeti, kulturális és történelmi örökségeink bemutatása, fogadótér ki-
alakítása Bugacon  

180 000 000 
2016.09.01. – 
2018.11.30. 

7. 
Egy fenntartható, természetkímélő tájhasznosítás újjáélesztése: a fokgazdálkodás XXI. szá-
zadi lehetőségeinek megteremtése a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben 

200 000 000 
2017.04.01. – 
2021.08.31. 

8. Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna–Tisza közén 270 000 000 
2017.01.01. – 
2019.12.29. 

9. 
Inváziós növényfajokkal fertőzött erdőterületeinek és foltszerű, degradált élőhelyeinek reha-
bilitációja, valamint természetvédelmi szempontból kitüntetett jelentőségű növényfajok in situ 
szaporítása a Peszéradacsi-rétek területén 

375 000 000 
2017.04.01. – 
2021.10.31. 

10. A Péteri-tó természetes mederalakulatának helyreállítása 300 000 000 
2017.04.01. – 
2020.12.31. 

11. 
Elfelejtett jégkori képződmények nyomában - Alapszelvények rekonstrukciója a Duna–Tisza 
közén 

95 000 000 
2017.04.01. – 
2019.10.31. 

12. Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén 1 200 000 000 
2017.01.01. – 
2021.04.30. 

 KEHOP 4.2.0 pályázat   

1. 
A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Kiskunsági Nem-
zeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével 

139 000 000 
2016.09.19. – 
2019.05.30 

 KEHOP 4.3.0 pályázat   

1. 
A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, vala-
mint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását 
megalapozó stratégiai vizsgálatok 

1 070 000 000 
2016.10.01–  
2021.01.30. 

 VEKOP 4.2.1-15 pályázat   

1. 
Csatornák, rizskalitkák, tájsebek, tanyahelyek felszámolása, tájba illesztése a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 

420 655 896 
2016.08.01. – 
2021.03.31. 

 


