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1. Bevezetés   
 
Magyarország második legrégebbi nemzeti parkja és a természetvédelmi kezeléssel megbízott 
nemzetipark-igazgatóság 2020-ban immár Őő. éve szolgálta a Duna–Tisza köze szikes 
pusztáitól, szikes tavaitól, turjánvidéki vizes élQhelyeitQl a homokbuckások élQhely-
együttesein át az alsó-tiszai hullámtér legértékesebb részeiig terjedQ természeti értékek, illetve 
a hagyományos állattartási módok megQrzését. Az igazgatóság természetvédelmi kezelQként 
ugyancsak gondoskodik a nemzeti park törzsterületén kívül esQ, de a m_ködési területén 
található további, természetvédelmi szempontból jelentQs értékek (ex lege vagy egyedi 
jogszabály révén védett természeti területek, Natura 2000 területek, védett vagy fokozottan 
védett növény- és állatfajok) megQrzésérQl, fennmaradásáról. Az ehhez szükséges 
tevékenységek közül kiemelkedQ jelentQséget kapnak a tájban keletkezQ természetes 
vízkészletek megQrzéséért, a vízháztartási helyzet kedvezQbbé tételéért folytatott küzdelmek, 
a hajdani erdQssztyeppi élQhely-együttesek utolsó maradványainak – köztük a végletes 
fajszegényedéssel fenyegetett nyílt és zárt homoki tölgyeseknek – fenntartásáért, a 
természetközeli erdQgazdálkodás és a fenntartható gyepgazdálkodás elterjesztéséért tett 
erQfeszítések, továbbá a természetes gyepek továbbra is intenzíven zajló feltörése elleni 
fellépés.  
Az igazgatóság természetvédelmi kezelQi tevékenységében kiemelt szerepet kap az európai 
uniós pályázati források minél teljesebb kör_ kiaknázása. Ahol a védelmi célok különösen 
indokolják, az igazgatóság igyekszik vagyonkezelésbe venni a legértékesebb területeket. 
Amennyiben a természetvédelmi kezelés csak aktív élQhelykezeléssel biztosítható, ott 
lehetQség szerint régi magyar háziállatfajtákat – fQként 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 
lévQ területek kezelésére földhaszonbérlet útján egyéni gazdálkodók vagy gazdasági 
szervezetek közrem_ködését veszi igénybe. 
 
2. Személyi állomány 
 

2020-ben az igazgatóság tevékenységi köreit az alábbi személyi állománnyal valósította meg. 
 

Szakképzettség Alapfokú Középfokú FelsQfokú Összesen 
KormánytisztviselQ 0 28 86 114 
Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó 15 17 1 33 
Mindösszesen 15 45 87 147* 
 

*EbbQl EU-s projekt keretében foglalkoztatott: 9 fQ 
 

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

Személyi állomány fQ/nyelvvizsgák száma 
KormánytisztviselQ 44/81 
Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó 0 
EU-s projekt keretében foglalkoztatott szerzQdéses 
munkavállaló 

3/5 

Mindösszesen Ő7 fQ/ 86 nyelvvizsga 
 
A személyi állomány létszáma 2020. december 31. napján 1Ő7 fQ volt. 2020-ben összesen 12 
fQ jogviszonya sz_nt meg közös megegyezéssel, 2 fQ jogviszonya a határozott idQ lejártával, 2 
fQ jogviszonya a próbaidQ alatti lemondással, 2 fQé munkáltatói felmondással. Az igazgatóság 
16 fQ kormánytisztviselQvel és ő fQ munkavállalóval létesített jogviszonyt az elmúlt évben. Az 
elmúlt évben 6 fQ kormánytisztviselQ volt fizetésnélküli szabadságon gyermek nevelése, 
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ápolása céljából. Az alkalmazottak javadalmazása a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
űXXV. törvénynek, a Munka törvénykönyvének és a Közszolgálati Szabályzatnak 
megfelelQen történt. Az elmúlt évben 2 fQ részesült szolgálati elismerésben. A cafetéria-
juttatások a törvényi elQírások és belsQ szabályzat szerint valósultak meg. A Föld Napja 
alkalmából munkája elismeréseképpen ő fQ kapott Miniszteri ElismerQ Oklevelet. 
 
A nemzeti park igazgatóságok részérQl a védett természeti területek és a Natura 2000-
területek természetvédelmi kezelése kapcsán nem hazai költségvetési források terhére 
foglalkoztatottak száma (fQ) 
 
1.1. KormánytisztviselQk – teljes munkaidQben (2020.12.31.) 11 
1.2. SzerzQdéses munkavállalók – teljes munkaidQben - 
1.3. MTvK munkavállalók – teljes munkaidQben (2020.12.31.) - 
1.Ő. KormánytisztviselQk – részmunkaidQben (2020.12.31.) 19 
1.ő. SzerzQdéses munkavállalók – részmunkaidQben - 
1.6. MTvK munkavállalók – részmunkaidQben (2020.12.31.) - 
2. A védett természeti területek és Natura 2000 területek természetvédelmi kezelése kapcsán 
alkalmazott közfoglalkoztatottak száma (fQ)   

36 

3. A védett természeti területek és Natura 2000 területek természetvédelmi kezelése kapcsán az 
igazgatósággal írásos megállapodás alapján együttm_ködQ vállalkozások érintett 
munkavállalóinak becsült száma összesen (fQ); ebbQl: 

1570 

3.1 Turisztikai szolgáltatók 2 
3.2. Megbízott tervezQ/kivitelezQ vállalatok 23 
3.3. Gazdálkodók, mezQgazdasági, erdészeti vállalkozások 754 
3.Ő. Egyéb 23 

 
3. Oltalom alatt álló természeti értékek és területek adatai, információi 
 
3.1. Országos jelentQség_ védett, védelemre tervezett természeti, Natura 2000 és egyéb 
területek és ezek változásai 
 
3.1.1. Országos jelentQség_, egyedi jogszabállyal létesített védett és védelemre tervezett 
természeti területek (köztük a védett földtani alapszelvények és földtani képzQdmények) 
 

M_ködési terület (ha) 1 005 858 
ha  

     

 Védett természeti terület EbbQl 
fokozottan 

védett 
(ha) 

Változás a 
tárgyévben 

(ha) 

Védelemre tervezett1 

 Száma (db) Kiterjedése 
(ha) 

  Száma (db) Kiterjedése 
(ha) 

Nemzeti park 1 50 523,0000 12 778   (bQvítés) 8 083,0 
Tájvédelmi körzet 3 26 833,0000 1 174  0 0 
Természetvédelmi terület 20 5049,3 228  6 (3 

bQvítés) 
2731,7 

Természetvédelmi terület 
védQövezet 

2 12,4     

Természeti emlék  3 3,86     
Védelemre tervezett földtani 
alapszelvények 

   
   

Védelemre tervezett földtani 
képzQdmények     

 1 0,9 

Összesen 29 82421,56   7 10815,6 
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Az országosan védett természeti területek száma, kiterjedése az elQzQ évhez képest nem 
változott. Új védett természeti terület nem került kihirdetésre. A védelemre tervezett 
területekrQl aktualizált javaslat készült (benyújtásra 2021. I. negyedévében került az 
Agrárminisztérium felé). Ebben a Gátéri Fehér-tó törölve lett a védelemre tervezett területek 
nyilvántartásából (mert ex lege védett szikes tóként van már nyilvántartva). A tervezett 
Peszéri-erdQ TT a javaslatban integrálva lett a KNP tervezett bQvítésébe, míg az Imrehegyi 
gyepek TT az Érsekhalmi Hét-völgy TT bQvítésébe. A Pusztaszeri TK bQvítése új védelemre 
tervezett területként került bele a nyilvántartásba. 
 
Országos jelentQség_, egyedi jogszabállyal kihirdetett védett természeti területek 
 

Név Törzskönyvi 
szám 

Kiterjedése 
(ha) 

EbbQl fokozottan védett 
(ha) 

KNP, FelsQ-kiskunsági-puszta 109/NP/74 11 851,24 1281,7449 
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, Űócsa–Bugac 109/NP/74 11 670,41 7143,2797 
KNP, Orgoványi-rétek 109/NP/74 3 972,91 2214,1343 

KNP, FelsQ-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 
 KiskQrösi-turjános tt. 221/TT/90 641,24 
 Péteri-tavi Madárrezervátum tt. 124/TT/76 779,79 192,4236 

űsólyospálosi földtani feltárás tt. 168/TT/78 1,16 1,1628 
Kéleshalomi-homokbuckák tt. 121/TT/75 176,26 

 Kunfehértói Holdrutás-erdQ tt. 120/TT/75 116,36 
 űsászártöltési Vörös-mocsár tt. 219/TT/90 930,32 
 Kiskunhalasi Fejetéki-mocsár tt. 251/TT/92 33,67 
 Űácsalmási Gyapjasgy_sz_virág termQhely tt. 252/TT/92 3,89 
 űsongrádi Kónya-szék tt. 291/TT/98 454,00 
 Érsekhalmi Hét-völgy tt. 288/TT/98 27,02 
 Kunpeszéri Szalag-erdQ tt. 289/TT/98 119,25 
 Hajósi-homokpuszta tt. 290/TT/98 186,09 
 Jászszentlászlói Kalmár-erdQ tt. 300/TT/05 8,88 
 Pusztaszeri Hétvezér  emlékm_ 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 
 Űajai földikutya-rezervátum tt. 422/TT/17 114,252  

Űajai földikutya-rezervátum védQövezet 
Madarasi Marhajárás tt. 

Madarasi Marhajárás védQövezet 

422/TT/17 
425/TT/18 

 

10,1885 
43,76 

2,1744  
Katymári téglavetQ földtani képzQdmény 

természeti emlék 380/TE/15 2,0438  
Madarasi téglavetQ földtani képzQdmény 

természeti emlék 384/TE/15 1,2389  

Öthalom földtani alapszelvény természeti emlék 389/TE/15 0,5755  
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Védelemre tervezett természeti területek:  
 

Terület kiterjedés Védetté nyilvánítás állapota 
Űácsalmási gyapjas gy_sz_virág 
termQhelye természetvédelmi terület 
(bQvítés)  27,7 ha 

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

Érsekhalmi hét-völgy természetvédelmi 
terület (bQvítés) 

377,8 ha 

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

Kiskunsági nemzeti park (bQvítés) 

6516,2 ha 

a területi egyeztetés megkezdéséhez kezelési 
tervdokumentáció készítése, annak szakmai 
egyeztetése szükséges 

Kiskunsági nemzeti park (bQvítés, 2. 
ütem) 

2845,8 ha 

a területi egyeztetés megkezdéséhez kezelési 
tervdokumentáció készítése, annak szakmai 
egyeztetése szükséges 

Pusztaszeri tájvédelmi körzet  

424,7 ha 

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

Tázlári homokbuckák természetvédelmi 
terület  

1057,1 ha 

a területi egyeztetés megkezdéséhez kezelési 
tervdokumentáció készítése, annak szakmai 
egyeztetése szükséges 

Összesen 11249,3 ha  

 

3.1.2. „Ex lege” védett természeti területek 
 

Ex lege védett 
természeti 
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 12 945 ha 
kunhalom 152 - - - 
földvár 8 - - - 
forrás 2 1,0994 ha - - 
víznyelQ - - - - 
 

*Legutoljára 201Ő-ben frissített adatbázisból számított adatok, nem tartalmazzák az egyedi jogszabállyal (is) kihirdetett 
védett természeti területekre esQ lápokat és szikes tavakat (a darabszám az egymástól külön álló poligonok számát jelenti). 
 

Kunhalmok és földvárak:  
A Duna-Tisza közén napjainkban is folyamatosan zajlik a halmok és földvárak felmérése, 
felülvizsgálata és nyilvántartásba vétele. A 2000-es évekre felerQsödQ légi régészeti 
kutatások, a szisztematikus gy_jtQmunka és terepbejárás során rajzolódnak ki újabb és újabb 
lelQhelyek, ugyanakkor a m_velés következtében a törvényi definíciónak nem megfelelQ 
állapotú, korábbi nyilvántartásban szereplQ helyek közül ő db törlésének indokoltságára 
mutatott rá a felmérés. 
2020-ban is megvalósult az AM által koordinált és finanszírozott monitoring: 
- Kunhalmok, mint ex lege védett természeti területek terepi állapotfelvétele, a 

természetvédelmi nyilvántartásban rendelkezésre álló felmérési adatok aktualizálása, 
kiegészítése a következQ településeken: FelgyQ, Gátér, PetQfiszállás. A felmérés során 
közel ő0 lelQhely felülvizsgálata, és egy új halom kataszterezése történt. 

- Földvárak, mint ex lege védett természeti területek terepi állapotfelvétele, a 
természetvédelmi nyilvántartásban rendelkezésre álló felmérési adatok aktualizálása: 
így a történeti Kiskunhalas (jelenleg Kiskunhalas, Űalotaszállás, Kunfehértó, Zsana, 
Tázlár, Harkakötöny települések) közigazgatási területén feltételezett földvárak 
vizsgálata. 
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A 2020-ban végzett vizsgálatok eredményeként a KNPI m_ködési területén a korábban 
felvételezett objektumok felülvizsgálatára, pusztulásuk okán törlésre, illetvve újabb halmok 
nyilvántartására került sor. 
 
3.1.3. „Ex lege” védett természeti értékek (barlangok:  kiépítések, m_szaki beavatkozások, 
hasznosítási jelentések, dokumentációs tevékenységek, térképezések, állapotfelvételek, 
kezelési tervek, nagyobb feltárások) 
 
Az igazgatóság m_ködési területén a Tvt. definíciójának megfelelQ barlang vagy víznyelQ 
nem található. 
 
3.1.4. Natura 2000-területek 
 
Az igazgatóság természetvédelmi kezelésében álló (HUKN... kódnev_) Natura 2000-területek 
kiterjedése:  

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

 
Az igazgatóság m_ködési területén található Natura 2000-területek kiterjedése (függetlenül 
attól, ki a természetvédelmi kezelQ): 168 742 ha. 
 

Natura 2000-területek db Érintett 
ha 

Hatósági táblák kihelyezése 27  
Tanösvények száma 17  
Látogatóközpontok száma* 3  
Projekttel (KEHOP, LIFE+) érintett területek 
száma 

19 168 742 

 

*Tisza-völgyi bemutatóház, Naprózsa-ház, Szalakóta látogatóközpont 
 

A projekt területek esetében a teljes m_ködési területünket lefedQ projekteket is figyelembe 
vettük („A közösségi jelentQség_ természeti értékek hosszú távú megQrzését és fejlesztését, 
valamint az EU Űiológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkit_zéseinek hazai szint_ 
megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” - KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001; 
„A pannon gyepek és kapcsolódó élQhelyek hosszú távú megQrzése az Országos Natura 2000 
Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával” - LIFE17 
IPE/HU/000018; „A területi jelenlét és természetvédelmi Qrzés hatékonyságának javítása a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi Qrszolgálatának komplex 
fejlesztésével” - KEHOP-4.2.0-15-2016-00009, „A parlagi sas védelme a Pannon Régióban az 
ember okozta pusztulás csökkentésével (űonservation of the eastern imperial eagle by 
decreasing human-caused mortality in the Pannon Region)” - LIFE15 NAT/HU/000902), így 
az összesített Natura 2000 terület értéke szerepel m_ködési területen belül.  
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Natura 2000 terület kódja 
és megnevezése 

Kihelyezett 
tábla (db) 

Területet érintQ 
tanösvény vagy 
látogatóközpont 
összesen (db) 

ÉlQhely-
rekonstrukció (ha) 

Területet érintQ 
projektek száma 
(db)*  

HUKN10001, FelsQ-
Kiskunsági puszták és 
turjánvidék 

 1 100 ha 
VEKOP-4.2.1-15-2016-
00007 

8 

HUKN10002, Kiskunsági 
szikes tavak és az Qrjegi 
turjánvidék 

 1  4 

HUKN10004, Tisza Alpár-
bokrosi ártéri öblözete 

 1  1 

HUKN10007, Alsó-Tisza-
völgy 

 3  4 

HUKN10008, Űalástya-
Szatymaz környéki 
homokvidék 

   1 

HUKN20001, FelsQ-
Kiskunsági szikes puszta 

 1 100 ha 
VEKOP-4.2.1-15-2016-
00007 

4 

HUKN2002, Peszéri-erdQ   22 ha 
LIFE16 NAT/HU/000599 

2 

HUKN20003, FelsQ-
Kiskunsági turjánvidék 

 1 26,5 ha  
LIFE18 NAT/HU/000799  
 

2 

HUKN20008, Déli-
Homokhátság 

 2  1 

HUKN20009, FelsQ-
Kiskunsági szikes tavak és 
Mikla-puszta 

 1  3 

HUKN20011, Fülöpházi 
homokbuckák 

 3  2 

HUKN2001ő, Ágasegyháza-
orgoványi rétek 

   1 

HUKN20019, Baksi-puszta    2 

HUKN20022, KiskQrösi 
turjános 

   1 

HUKN2002Ő, Űócsa-Bugaci 
homokpuszta 

 2  4 

HUKN20027, Péteri-tó  1  1 

HUKN20028, Tisza Alpár-
bokrosi ártéri öblözet 

 1  1 

HUKN20031, Alsó-Tisza 
hullámtér 

   2 

HUKN20032, Dél-Prjeg  1  1 

HUKN20033 Érsekhalma-
nemesnádudvari löszvölgyek 

 1   

HUKN2003ő Harkakötöny-
kiskunmajsai homokbuckák 

 1   

HUKN30001, űsongrád-
bokrosi Sós-tó 

   1 

HUKN30002, Gátéri Fehér-tó    1 

HUKN30003, Izsáki Kolon-tó  3  3 

 
* A teljes m_ködési területet lefedQ projekteken kívüli, sz_kebb célterület_ pályázati programok,. 
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3.1.ő. Nemzetközi jelentQség_ területek 
 
A 3.1.4. fejezetben felsorolt Natura 2000-területeken túlmenQen az igazgatóság m_ködési 
területén található, természetvédelmi szempontból nemzetközi jelentQség_ területek 
kiterjedése:  

Nemzetközi jelentQség_ vizes 
(Ramsari) terület  

31 827 ha 

MAŰ bioszféra-rezervátum* 33653 ha 
Űiogenetikai rezervátum (Kolon-tó)  2 962 ha 
  
*Magterület és pufferterület 
 

 

MAB Bioszféra rezervátumok 
 
A Kiskunsági bioszféra-rezervátum 2020-ban 18 település külterületét (Kiskunlacháza, Apaj, 
Kunszentmiklós, Kunadacs, Szabadszállás, Kerekegyháza, Fülöpháza, Fülöpszállás, 
Ágasegyháza, Izsák, Soltszentimre, űsengQd, Páhi, Orgovány, Kaskantyú, Űócsa, 
Űugacpusztaháza, Űugac) foglalja magában.  
 

MAB Bioszféra-rezervátum db Érintett 
ha 

Hatósági táblák kihelyezése* 1  
Tanösvények száma 8  
Látogatóközpontok száma** 1  
Projekttel (KEOP, LIFE+) érintett területek 
száma (11 projekt) 

1 33653 

 
** Naprózsa-ház 

 
A projekt területek esetében a teljes m_ködési területünket lefedQ projekteket is figyelembe 
vettük (KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001; KEHOP-4.2.0-15-2016-00009), így az 
összesített MAŰ-Űioszféra + átmeneti zóna terület értéke szerepel m_ködési területen belül.  
 
Ramsari területek 
 
A FelsQ-kiskunsági szikes tavak Ramsari területen tovább folytatódott a nagylépték_ 
hidrológiai átalakítást, az V. csatorna medrének áthelyezését elQkészítQ földvásárlás. 2020-
ban további őŐ,ő ha földterületet vásárolt az Igazgatóság, ezzel ŐŐŐ,9 ha-ra nQtt a projekt 
végrehajtása érdekében állami tulajdonba, KNPI vagyonkezelésbe került földterületek 
kiterjedése. 1ő0 egyed szarvasmarha pályázati forrásból történQ beszerzésével a szikes gyepes 
élQhelyek – egyebek között kedvezQtlen nádasodás visszaszorítását célzó - természetvédelmi 
kezelésének feltételei is kedvezQen változtak. Az állattartás infrastrukturális hátterét a Maka-
széki nyári szállásra alkalmas terület megvásárlása tovább javította. A legeltetés elQkészítése 
érdekében a magas növés_ mocsári növényzettel fedett, elnádasodott egykori legelQkön a 
növényi anyag jelentQs mérétk_ eltávolítására került sor.  
 

 

Nemzetközi jelentQség_ vizes terület db Érintett 
ha 

Hatósági táblák kihelyezése 0  
Tanösvények száma  6  
Látogatóközpontok száma 1  
Projekttel (KEOP, LIFE+) érintett területek 
száma 

10 31827 
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A projekt területek esetében a teljes m_ködési területünket lefedQ projekteket is figyelembe 
vettük (KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001; KEHOP-4.2.0-15-2016-00009),), így az 
összesített Ramsari terület értéke szerepel m_ködési területen belül.  
 
Biogenetikai rezervátum 
 
A Kolon-tó biogenetikai rezervátumban a közelmúlt jelentQs vizes élQhelyrekonstrukcióját 
(nagy kiterjedés_ nyíltvizes élQhelyek kialakítása) követQen 2020-ban is jövQbeli 
természetvédelmi fejlesztések elQkészítése zajlott: új bemutatóhely, az ún. Kolon-tavi 
FürkészQ engedélyezési eljárása; az állattartó telep korszer_sítéséhez szükséges 
közbeszerzések lefolytatása; tájidegen fafajú erdQállományok szerkezetváltásához szükséges 
eszközvásárlások, közbeszerzések megvalósítása.  
 

Biogenetikai rezervátum db Érintett 
ha 

Hatósági táblák kihelyezése 0  
Tanösvények száma  3  
Látogatóközpontok száma 0  
Projekttel (KEOP, LIFE+) érintett területek 
száma (4 projekt) 

1 2 962 

 

A projekt területek esetében a teljes m_ködési területünket lefedQ projekteket is figyelembe 
vettük (KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001; KEHOP-4.2.0-15-2016-00009), így a teljes 
Űiogenetikai Rezervátum terület szerepel a táblázatban.  
 
Az igazgatóság m_ködési területe Európa-diplomás területtel, UNESűO-világörökségi 
területtel, illetve UNESűO-geoparkkal nem érintett. 
 
Terület 
megnevezése 

Kihelyezett 
tábla (db) 

Területet érintQ 
tanösvény vagy 
látogatóközpont 
összesen (db) 

ÉlQhely-
rekonstrukció (ha) 

Területet érintQ 
projektek száma 
(db)* 

FelsQ-kiskunsági 
szikes puszták 
Ramsari terület 

 1 100 ha 
VEKOP-4.2.1-15-2016-
00007 

4 
VEKOP-4.2.1-15-2016-
00007 
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00045 
LIFE15/HU/000902 
LIFE15 NAT/AT/000834 
 

FelsQ-kiskunsági 
szikes tavak 
Ramsari terület 

 1  3 
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00045 
LIFE12 NAT/HU/001188 
LIFE15/HU/000902 

Kolon-tó Ramsari 
terület 

 3  3  
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00071 
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00045 
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00046 
 

 Mártély Ramsari 
terület 

   2  
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00070 
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00046 
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Pusztaszer 
Ramsari terület 

 2  2 
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00071 
LIFE15/HU/000902 

Kolon-tó 
biogenetikai 
rezervátum 

 3  3  
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00071 
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00045 
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00046 
 

Kiskunsági 
bioszféra-
rezervátum 

 11 100 ha 
VEKOP-4.2.1-15-2016-
00007 

8  
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00071 
VEKOP-4.2.1-15-2016-
00007 
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00052 
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00045 
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00046 
LIFE12 NAT/HU/001188 
LIFE15 NAT/AT/000834 
LIFE18 NAT/HU/000799  
 

* A teljes m_ködési területet lefedQ, elQbbiekben jelzett három projekteken kívüli, sz_kebb célterület_ pályázati 
programok, a megszüntetett támogatási szerzQdés_ek nélkül. 
 
3.1.6. Országos jelentQség_ védett természeti területek speciális természetvédelmi kezelési 
terv_, meglévQ és tervezett részterületei (köztük a földtani alapszelvények, földtani 
képzQdmények) 
 
Az igazgatóság m_ködési területén két földtani képzQdmény (űsólyospálosi földtani feltárás, 
űsászártöltési magaspart) országosan védett természeti terület részeként, további három 
természeti emlékként (Katymári téglavetQ földtani képzQdmény természeti emlék, Madarasi 
téglavetQ földtani képzQdmény természeti emlék, Öthalom földtani alapszelvény természeti 
emlék) áll változatlanul természetvédelmi oltalom alatt. 
 
3.2. Terület nélküli, egyedi jogszabállyal védett és védelemre tervezett természeti értékek  
 
3.2.1. Védett mesterséges üregek 
Az igazgatóság területén védett mesterséges üreg nem található. 
 
3.3. Egyéb speciálisan megkülönböztetett védelemben részesülQ területek 
 
ErdQrezervátum-területek 

ErdQrezervátum 
megnevezése 

KihirdetQ jogszabály Magterület 
kiterjedése 

(ha) 

Pufferterület 
kiterjedése 

Nagybugaci 
Qsborókás 
ErdQrezervátum 

10/2005. (V. 13.) KvVM rendelet 
a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
illetékességi területén lévQ védett természeti 
terület erdQrezervátummá nyilvánításáról 

75.8 173.6 

Sasér ErdQrezervátum 16/2000. (VI. 26.) KöM rendelet 
a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
illetékességi területén lévQ egyes védett 

19.6 18.2 
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természeti területek erdQrezervátummá 
nyilvánításáról 

Közös-erdQ 
ErdQrezervátum 

16/2000. (VI. 26.) KöM rendelet 
a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
illetékességi területén lévQ egyes védett 
természeti területek erdQrezervátummá 
nyilvánításáról 

29 0 

Összesen  124,4 191,8 
 
Országos Ökológiai Hálózat 
 

1. táblázat (KNPI javaslatai) 
 

Típus Kiterjedés 
Magterület 177 682,72 ha 
Ökológiai folyosó 80 632,53 ha 
Puffer 23 121,24 ha 
Összesen 281 436,49 ha 

 
2. táblázat (Országos Területrendezési Terv /OTrT/ szerinti adatok) 

Típus Kiterjedés 
Magterület 176 376,74 ha 
Ökológiai folyosó 67 786,13 ha 
Puffer 34 993,81ha 
Összesen 279 156,68 ha 

 

2020-ban az Igazgatóság m_ködési területén az Országos Ökológiai Hálózat kiemelt térségi és 
megyei övezeteinek csak kismérték_ felülvizsgálata zajlott. Az 1. táblázat az Igazgatóság 
javaslatait tartalmazza, míg a 2. táblázat az új OTrT szerinti adatokat. Az 1. táblázat 
módosulhat évrQl évre, hiszen az önkormányzatok és a tervezQk, a velük történQ egyeztetések 
során javaslatot tehetnek a módosításra, aminek elfogadásáról dönt a természetvédelmi 
államigazgatás. A 2. táblázat adatai nem módosulnak a következQ OTrT kihirdetéséig. 
      
3.Ő. Magas természeti érték_ területek (MTÉT) 
 
Az MTÉT területek a Vidékfejlesztési Program zonális természetvédelmi célprogramjainak 
végrehajtására kijelölt és lehatárolt, kimagasló természeti érték_ területek. E célprogramok a 
természetkímélQ gazdálkodási módszerek alkalmazását támogatják a biológiai sokféleség, 
valamint a tájképi és a tájba illeszkedQ kulturális (építészeti, történeti) értékek megQrzése 
érdekében.  
 
A Magas Természeti Érték_ Területeken a 2016-2020-as programozási idQszakban elérhetQ 
elQírássorok tartalmukban hasonlatosak a korábbi idQszak célprogramjaihoz. A kötelezQen 
választandó elQírások részben átfednek a horizontális elQírássorok elQírásaival, ugyanakkor – 
tekintettel a speciális természetvédelmi célokra – azokon túlmenQen további elQírásokat 
tartalmaznak. 
 
Az igazgatóság m_ködési területén belül található MTÉT területek 
 

Dunavölgyi-sík MTÉT 106897,09 ha 
Homokhátsági MTÉT 120897,12 ha 
Tiszavölgyi-sík MTÉT 43244,11 ha 
Összesen 271038,32 ha 
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A Dunavölgyi-sík MTÉT Bács-Kiskun  megye északi és Pest megye déli részén helyezkedik 
el, a régió nagy kiterjedés_ szikes pusztáira és a Homokhátság nyugati peremén húzódó, lápi 
élQhelyekben gazdag vizes élQhelyfolyosóra, az ún. Turjánvidékre kiterjedQen. A 
Homokhátsági MTÉT a Duna-Tisza köze legnagyobb természetföldrajzi tájegységének 
természetközeli állapotú homoki élQhelyegyütteseinek állapotát hivatott oltalmazni, a száraz 
homoki gyepektQl a helyi mélyületekben még megmaradt vizes élQhelyekig, üde rétekig. A 
Tiszavölgyi-sík MTÉT a Tisza jobb partján elterülQ egykori, mentett ártéri, fQként szikes 
területeket, továbbá hullámtéri élQhegy-együtteseket érint. 
 
A Magyar Államkincstár (MÁK) és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNPI) között 
2020-ban érvényben lévQ, „A 2014–2020-as programozási idQszakra vonatkozó 
Vidékfejlesztési Program agrár-környezetgazdálkodási intézkedésének, valamint a Natura 
2000 gyepterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések intézkedésének végrehajtásában, 
továbbá a Kölcsönös Megfeleltetés rendszerének alkalmazásából származó hazai 
kötelezettségek érvényesítésében való közrem_ködésrQl szóló” Együttm_ködési Megállapodás 
(DSZ/12-2020.) értelmében a KNPI Természetvédelmi Prszolgálata 2020-ban is részt vett a 
MÁK koordinálásában zajló területi ellenQrzésekben. 
A szakértQi közrem_ködések díja ellenQrzésenként bruttó ő0 000 Ft/ellenQrzés volt; a 
megállapodásban foglalt feladatok ellátására bruttó ő 7500 000 Ft lett elkülönítve, azaz 
elQzetesen 11ő db ellenQrzés volt tervezett. 
A 2020-as évben, a megállapodásban tervezett 11ő db helyszíni ellenQrzésben való 
szakértQi közrem_ködésnél jóval több esetben, 2020. március 31-ig összesen 180 
alkalommal vett részt a KNPI Természetvédelmi Prszolgálata a jogszabályban foglalt 
gazdálkodói kötelezettségek (JFGK 2,3), a Natura 2000 gyepterületek után járó kompenzációs 
kifizetések, valamit az agrár-környezetgazdálkodási program természetvédelmi szakterületet 
is érintQ (MTÉT) kifizetéseinek ellenQrzésében. A megállapodástól való eltérés a MÁK 
ellenQrzéseinek ütemezésébQl ered, amit a KNPI rendszeresen jelez az Agrárminisztérium 
Nemzeti Parki és Tájvédelmi FQosztály, valamint a MÁK Helyszíni EllenQrzési FQosztálya 
felé. 
A 2020-as évben elvégzett szakértQi közrem_ködések elszámolására összesen Ő 
alkalommal került sor; alkalmanként 6Ő, 102, 2 és 12 db szakértQi igazoló lap került 
megküldésre. 
A MÁK által kezdeményezett helyszíni ellenQrzések szakértQi közrem_ködések elszámolása 
során a KNPI összesen 9 000 000 forint értékben (180 alkalom) nyújtott be kifizetési 
kérelmet a MÁK felé, az elvégzett és kifizetésre benyújtott szakértQi közrem_ködések 
elszámolása részben megtörtént. 
 
3.ő. Területvásárlások, kisajátítások adatai (védettségi szint helyreállítás, elQvásárlási jog, 
pályázatok) 
 

Földterület-vásárlás db Területnagyság 
(ha) 

Vételár 

kisajátítás révén -  - - 
védettségi szint helyreállítása 3 42,8747 35 854 275 Ft 
elQvásárlási jog révén saját 
forrásból 

2 20,8952 12 500 000 Ft 

pályázati (LIFE, KEHOP), uniós 
forrásból 

6 61,6587 75 629 065 Ft 

Együtt 11 125,4286 123 983 340 Ft 
  
A földek összesített átlagára kerekítve 988 ő00 Ft/ha, ez 139 100 Ft/ha vételár-csökkenést 
mutat az elQzQ év átlagárához viszonyítva. 
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Védettségi szint helyreállítása 
A védettségi szint helyreállításáról szóló törvény hatálya alá tartozó területek közül a 
Tömörkény 0168/ hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan már 2019-ben megkötöttük a kisajátítást 
helyettesítQ adásvételi szerzQdést, csak az adásvétel során saját forrásból kellett kiegészíteni a 
vszt-s összeget (vételár összesen: 23.6ŐŐ.3Őő Ft, ebbQl 2020-ban 19.9Ő3.8Őő Ft került 
elszámolásra.) További 2 ingatlan – Űalástya 0ő39/32 és 0ő39/86 – esetében a bíróság 
12.209.930,- Ft kártalanítási összeget ítélt a korábbi tulajdonosnak. Ezzel a kártalanítási 
igényre jogosult bejegyzés törlésre került az ingatlan-nyilvántartásból. 
 

ElQvásárlási jog 
2020-ban 2 ingatlan esetében gyakoroltuk az elQvásárlási jogot. A Kelebia 0130/ő hrsz.-ú 
ingatlan 6307/13069 tulajdoni hányadát – amely tulajdoni hányad 20,329ő ha területet jelent – 
12.000.000 Ft-ért vettük meg. Ezzel az ingatlan 1/1 arányú tulajdoni illetQségben a Magyar 
Állam tulajdonába került. Az Izsák 0ŐŐ2/2 hrsz.-ú 0,ő6ő7 ha terület_ ingatlant ő00.000 Ft-ért 
vettük meg. 
 
Pályázati (LIFE, KEHOP), uniós forrásból 
Vipera LIFE pályázat (LIFE18 NAT/HU/000799) keretében 2 ingatlant vásároltunk 2020. 
évben. A Kunpeszér 02Ő8/2Ő és 02Ő8/23 hrsz.-ú ingatlanokat, összesen 12,8376 ha területet 
28.002.664 Ft-ért  vettük meg. 
Űöddi LIFE+ pályázat (LIFE12 NAT/HU/001188) keretében Ő ingatlanból vásároltunk 
tulajdoni hányadokat. A Dunatetétlen 08/72 hrsz.-ú ingatlanból 186ő3/188Ő9 tulajdoni hányad 
– amely tulajdoni hányad Ő7,Ő0Ő2 ha területet jelent – került a Magyar Állam tulajdonába, a 
vételár összesen Ő6.ő63.708 Ft volt.  A Dunatetétlen 08/77 hrsz.-ú ingatlan 773/907 tulajdoni 
hányadát - 0,9662 ha területet - 763.298 Ft-ért vettük meg. A Dunatetétlen 08/61 hrsz.-ú 
ingatlan 122/1172 tulajdoni hányadáért, 0,1ő2ő ha területért 120.Ő7ő Ft-ot fizettünk. A Solt 
0150/26 hrsz.-ú ingatlan Ő0Ő0/Ő97112 tulajdoni hányada 0,2982 területet jelent, amely terület 
vételára 178.920 Ft volt. A felsorolt ingatlanilletQségek Ő8,8211 ha területet jelentenek, ennek 
vételára összesen Ő7.626.Ő01 Ft. 
 
3.6. Saját vagyonkezelés_ területek 
 
Az alábbi táblázat az Igazgatóság saját vagyonkezelés_ területeinek m_velési ág szerinti 
megoszlását mutatja 2020.12.31-i állapot szerint: 

m_velési ág 
összes vagyonkezelt 

terület (ha) 

haszonbérbe 
(hasznosításba) adott 

terület (ha) 

saját kezelésben lévQ 
terület (ha) 

legelQ 27 766,76 19 008,99 8 757,78 
rét 7 993,13 5 437,61 2 555,52 
szántó 3 289,84 1 931,61 1 358,23 
gyümölcsös 2,13 0,40 1,73 
szQlQ 6,56 0,58 5,98 
halastó 1 323,75 2,28 1 321,47 
kivett 7 510,11 1 017,92 6 492,19 
nádas 3 094,93 743,92 2 351,01 
erdQ 6 790,05 0,12 6 789,92 
fásított terület 85,83 41,09 44,73 
Összesen: 57 863,09 28 184,53 29 678,57 
Megoszlás (%): 100,00 48,71 51,29 

 
Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévQ összes terület 2019. évhez képest 288,26 ha-ral 
nQttek. A legelQ, rét, halastó, nádas, fásítás m_velési ágú területek mutatnak növekedést az 
elQzQ idQszakhoz képest (különösen jelentQs mértékben a legelQ), míg a szántó és erdQ 
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m_velési ágú, továbbá a m_velésbQl kivett területek kiterjedése csökkent (elsQsorban a 
szántók).  
 
Az Igazgatóság a vagyonkezelésében lévQ területek Ő8,71 %-át (28.18Ő,ő3 ha) 
földhaszonbérlet útján kezeli. A 2020-es gazdasági évben 6ő3 db hatályos haszonbérleti 
szerzQdésünk volt. Az elQzQ évhez képest a haszonbérbe adott területek nagysága nQtt 127,3 
ha-ral. Ez azzal magyarázható, hogy 2020. évben a vagyonkezelésbe átvett területek egy 
részét bérleti szerzQdéssel vette át Igazgatóságunk. Az Igazgatóság a haszonbérbe adott 
területeken fokozott ellenQrzést végez, ezek során a következQket vizsgálja: 
• a hasznosítási és természetvédelmi elQírások betartását, 
• a haszonbérelt területek állapotát,  
• a nyertes pályázók pályázatában szereplQ gazdálkodási tervben vállalt vállalásaik 

betartását, 
• a földhasználati bejelentkezésekre vonatkozó tényeket,  
• a hatósági engedélyek meglétét,  
• illetve átfogó ellenQrzések során a díjfizetési kötelezettség teljesítését. 

 
A 2020-es év során 87 db haszonbérlQnél 171 db haszonbérleti szerzQdés ellenQrzése valósult 
meg a Tájegységek által, mely átfogó és célellenQrzés volt, továbbá a Természetvédelmi 
Prszolgálat minden haszonbérbe adott területen rendszeresen helyszíni szemlét tart. 
 
Az Igazgatóság az állami tulajdonú, vagyonkezelésben lévQ területek több mint felén (ő1,29 
%-án) saját hatáskörben maga végzi az élQhely-fenntartási, természetvédelmi célú 
területkezelést a TermészetmegQrzési Osztály és a Természetvédelmi Prszolgálat 
közrem_ködésével. Igazgatóságunk 2020-ben 7.Ő02,3Ő2 ha területre igényelt egységes 
területalapú, illetve zöldítés támogatást, továbbá 13,8203 ha termeléshez kötött szálas 
fehérjetakarmány-növények támogatást. A termeléshez kötött anyatehén-támogatásban 
(átmeneti nemzeti és európai uniós támogatás) 11Ő6 db magyar szürke szarvasmarha és 
magyar házi bivaly anyaállattal pályáztunk.  
EbbQl a pénzügyi forrásból az élQhely-kezelésben nagy szerepet játszó magyar szürke 
szarvasmarha, magyar házi bivaly és a ló állományainak fejlesztését, az állatállomány 
takarmányozásához szükséges szálas takarmány betakarítását és a kezelési tevékenységek 
elvégzéséhez szükséges mezQgazdasági gépállomány m_ködtetését is finanszírozta az 
Igazgatóság.  
 
A SAPS támogatott területeink összesítése hasznosítási adatok szerint:  
 

Állandó gyep (legeltetett)  5.277,7004 ha 
Állandó gyep (kaszált)  1.636,3422 ha 
Ideiglenes gyep (legeltetett)  3,7701 ha 
Ideiglenes gyep (kaszált)  41,8200 ha 
Pszi tritikálé 156,0582 ha 
Köles 25,4100 ha 
Édeskömény 3,0814 ha  
Pihentetett terület  167,9605 ha 
Lucerna  34,5278 ha 
Füves lucerna  55,6714 ha 

 
Az Igazgatóság a saját vagyonkezelésében lévQ 10 db náddal borított birtoktest nádaratását 
pályáztatta meg, melybQl 7 birtoktest nádtermésének, mint lábon álló termésnek az adásvétele 
valósult meg.  
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Nagy hangsúlyt helyezünk a védett területek fenntartására és gondozására, valamint az 
Qshonos állatok tartására, mely egyaránt szolgálja a génmegQrzési és területfenntartási-
kezelési célokat. Az Igazgatóság maga is biogazdálkodó, a Űiokontroll Hungária Kft. 
minQsítésével rendelkezik. A szálastakarmány-termelés és a háziállatok legeltetése a jelenlegi 
7.124 ha-os biogazdálkodás alá vont átállt, és 682 ha átállás alatt álló területen valósul meg.  
 
2020-ben a takarmány betakarításunk a következQképpen alakult:  
 

megnevezés 
betakarított / betárolt 

mennyiség 2020.12.31-
ig (bála) 

ebbQl vásárolt 
mennyiség 2020.12.31-

ig (bála) 

vásárolt mennyiség 
beszállítása 

2021.03.31-ig (bála) 
réti széna 12 766 2 850 2 150 
lucerna széna 1 262 1 000 4 000 
szalma 1 343 1 000 5 000 
kukoricaszár 260 260* 791 
* 49 ha tarlót vásároltunk, és saját dolgozók végezték a betakarítást! 

 
A korábbi évek takarmánykészletéhez képest a kevesebb mennyiség a száraz tavaszi-nyári 
idQjárásnak tudható be. Az Igazgatóság állatállományának növekedésével egyidej_leg a téli 
takarmányszükséglet is folyamatosan növekszik, ezért a 2020. tavaszi-nyári aszály miatt 
kialakult takarmányhiányt 2020. év decemberében vásárlással enyhítette az Igazgatóságunk (a 
teljesítés 2021. I. negyedévére idQzített).  
Fentiek miatt Igazgatóságunk 2020. év végén az állatlétszám csökkentése érdekében 
nyilvános értékesítési eljárást indított a magyar házi bivaly tinók vonatkozásában. Az 
eredményhirdetés 2021 januárra tolódott. 
 
A tárgyévben 1600 ha-on történt szálastakarmány-betakarítás saját munkaerQvel, valamint 
732 ha-on vállalkozóval. A szálastakarmány betakarítására az Igazgatóság gépparkjának 
további bQvítése indokolt (KEHOP projekt folyamatban van, a tervek szerint 2021. II. 
negyedévében érkeznek). 
  



Ő. Kutatás és monitorozás (saját, illetve más szervvel végeztetett) 
 
4.1. Kutatás (tárgy, kutató, helyszín, forrása, forrás nagysága, fQbb eredményei) 
 

 
 

Kutatási 
projekt 
tárgya 

Kutató 
Kutatás 

helyszíne 
Kutatás 
forrása 

Forrás  
(ezer 
Ft) 

FQbb eredmények 

1. 

Keleti 
békakorsó 
(Sium 
sisarum) 
felmérése 

Dr. 
Tölgyesi 
Csaba 
(Biom 
Bt.) 

Páhi 
TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

200  

Összesen ő0Ő tövet sikerült észlelni. Megállapítható, hogy a legerQsebb állományok a több 
éve nem kaszált, kezeletlen területeken jelentek meg, amik viszont késQbb már lassan 
becserjésednek, és idQvel alkalmatlanná válnak a faj számára. Javasolt az élQhelyek több 
évenkénti, idQszakos cserjeírtása, amit jelenleg mielQbb el kell végezni. 

2. 

Denevérfauna 
felmérése az 
Alsó-Duna-
menti és 
Marosszög-
Csanádi 
erdQtervezési 
körzetekben 

Dobrosi 
Dénes e. 
v. 

Alsó-Duna-
menti és 
Marosszög-
Csanádi 
erdQtervezési 
körzet 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

500  

Összesen 97 mintavételi ponton rögzítették a denevérek ultrahangjait. A hangelemzés révén 
18 denevérfaj jelenlétét sikerült igazolni, ebbQl 4 fokozottan védett és további 1 Natura 2000 
jelölQ faj. A leggyakoribb faj a szoprán törpedenevér (Pipistrellus pygmaeus) volt, melyet a 
kései denevér (Eptesicus serotinus), a korai denevér (Nyctalus noctula) és a vízi denevér 
(Myotis daubentonii) követett. A denevérek elQfordulási s_r_sége alapján az erdQrészletek 
rangsorolva lettek. Az erdQk élQhelyi adottságainak megQrzése és javítása érdekében kezelési 
javaslatcsomag készült. 

3. 

Puhatest_ek 
felmérése az 
Alsó-Duna-
menti és 
Marosszög-
Csanádi 
erdQtervezési 
körzetekben 
 

Deli 
Tamás e. 
v.  

Alsó-Duna-
menti és 
Marosszög-
Csanádi 
erdQtervezési  
körzet 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

400  

A Ő0 erdQrészletet érintQ felmérés során összesen 308 szárazföldi csiga rekordját rögzítették, 
összesen 2750 egyed beazonosítása történt meg, amely 30 fajhoz tartozik. 3 közösségi 
jelentQség_ csigafaj – a hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana), a harántfogú törpecsiga 
(Vertigo angustior), a bánáti csiga (Drobacia banatica) - és további 2 védett faj elQfordulását 
igazolták. A dunamenti ligeterdQkben az Alföldön egyedülálló, viszonylag fajgazdag 
csigaközösség alakult ki, a felmérQ szakemberek javaslatot tettek bizonyos erdQrészletek 
védetté nyilvánítására.  

4. 

Szaproxylofág 
bogarak 
felmérése az 
Alsó-Duna-
menti és 
Marosszög-
Csanádi 
erdQtervezési 
körzetekben 

Danyik 
Tibor, 
Deli 
Tamás e. 
v.  

Alsó-Duna-
menti és 
Marosszög-
Csanádi 
erdQterv.-i 
körzet 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

500  

A védett rovarok vizsgálata során összesen 251 egyedet (lárva, imágó, tetem) és számos 
beazonosítható életnyomot (rágáskép, röpnyílás) jegyeztek fel, 13 bogárfajét és 7 lepkefajét. 3 
közösségi jelentQség_ bogárfaj – a skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), a nagy szarvasbogár 
(Lucanus cervus) és a nagy hQscincér (Cerambyx cerdo) - továbbá 1 közösségi jelentQség_ 
lepkefaj, a díszes tarkalepke (Hypodryas maturna) elQfordulását igazolták.. 
Az összegy_jtött konkrét elQfordulási és egyéb termQhelyi háttéradatok alapján erQkezelési 
javaslatok készültek. 
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5. 

Közösségi 
jelentQség_ 
puhatest_ 
fajok 
felmérése 

Deli 
Tamás e. 
v. 

33 db 10x10 
km-es ETRS 
négyzet (déli 
határtól 
indulva) 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

500  

A felmérés a potenciálisan elQforduló négy közösségi jelentQség_ csigafajra terjedt ki: apró 
fillércsiga (Anisus vorticulus), harántfogú törpecsiga (Vertigo angustior), hasas törpecsiga 
(Vertigo moulinsiana), bánáti csiga (Drobacia banatica). A kutatás során egy ponton sikerült 
megtalálni a bánáti csigát az Tisza alsó szakaszáról. A másik 3 faj esetében az új 
elQfordulások zöme a Duna-völgyére esik. A harántfogú törpecsiga ő kvadrátban fordul elQ. 
Szélesebb elterjedést mutat a hasas törpecsiga, amely 8 kvadrátból lett kimutatva. Az apró 
fillércsigát egyetlen ponton találták meg. 

6. 

Magyar tarsza 
(Isophya 
costata) 
felmérése 

Dr. 
Szövényi 
Zsolt 
Gergely 
e. v.  

Ágasegyháza-
orgoványi 
rétek kjtt. 
HUKN20015 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

200  

A terepi mintavételek alapján a magyar tarsza populáció kiterjedése a 2010-es felméréshez 
képest mintegy 20 százalékkal növekedett, fQleg déli irányban. A populáció jelenleg 
becsülhetQ kiterjedése nagyobbrészt Ágasegyháza, kisebbrészt Orgovány határában összesen 
kb. 630 hektárnyi, egyedszáma pedig 10 000-ő0 000 közöttire becsülhetQ. 

7. 

Magyar 
futrinka 
(Carabus 
hungaricus) 
felmérés 

KNPI 
szakemb.
(Agócs 
Péter, 
Sápi 
Tamás) 

Homokmégy, 
Kecel, Solt 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

15  
A homokmégyi és keceli potenciális élQhelyen nem sikerült kimutatni a közösségi jelentQség_ 
fajt. A két solti helyszínen 23 pld-t fogtak az élvefogó csapdák. Mindkét lokalitás nem védett, 
felnyíló feketefenyves ültetvényekben található.  

8. 

Szarvas 
álganéjtúró 
(Bolbelasmus 
unicornis) 
felmérés 

KNPI 
szakemb. 
(Enyedi 
Róbert, 
Kozma 
Botond) 

Kunpeszér, 
Páhi, Kalocsa, 
Bócsa 
Pusztaszer, 
Dunapataj, 
Ásotthalom, 
Csanytelek,  

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

50  
A felmérés során 46 pld szarvas álganéjtúró let észlelve, a Páhi település közigazgatási 
határán belül talált példányok a faj magyarországi elterjedését illetQen új ETRS négyzetbQl 
kerültek elQ.  

9. 

Szarvas 
álganéjtúró 
(Bolbelasmus 
unicornis) 
felmérés 

Haraszti 
László e. 
v. 

Kunpeszér: 
Peszéri-erdQ 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

150  
A vizsgálat ideje alatt a kutatóknak nem sikerült kimutatni a szarvas álganéjtúrót a területen. 
ElQkerült, faunisztikailag jelentQsebb fajok: közönséges holdszarvú-ganéjtúró (Copris 
lunaris), mozgószarvú álganéjtúró (Odonteus armiger).  

10. 

Pusztai 
gyalogcincér 
(Dorcadion 
fulvum cervae) 
felmérés 

Danyik 
Tibor e. 
v. 

FelsQ-
kiskunsági 
szikes puszták 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

300  

A korábban ismert állományok mellett 5 db új 1x1 kilométeres MikroETRs négyzetben 
sikerült megtalálni a faj egyedeit, illetve további 9 négyzetben sikertelen volt a keresés. 
MegfigyelhetQ, hogy Kunszentmiklós térségében található populációk keleti határa a 
Harmincas-csatorna vonala, illetve pár elQfordulás ismert Kunbábony területérQl is. 

11. 
Magyar 
gyopárbagoly 
(Eublemma 

KNPI 
szakemb. 
(Enyedi 

Kunfehértó, 
Izsák, 
Kerekegyháza, 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

50  
A felmérés során nem került eléQ a faj, viszont több védett, adathiányos és elsQsorban felnyíló 
homoki gyepekhez kötQdQ gerinctelen faj – egyebek között karéjos keresztespók (Argiope 
lobata), vörhenyes csorvány (Glaresis rufa), sarkantyús fészekbogár (Macrosiagon 
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pannonica) 
felmérése 

Róbert) Fülöpháza, 
Kunpeszér és 
Bócsa 

bimaculata) - elQfordulási adatai lettek rögzítve. 

12. 

Magyar 
gyopárbagoly 
(Eublemma 
pannonica) 
felmérése 

Katona 
Gergely, 
Kozma 
Péter e. 
v. 

Kunfehértó, 
Izsák, 
Kerekegyháza, 
Fülöpháza, 
Kunpeszér és 
Bócsa 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

400  

A KNPI m_ködési területérQl a faj archív elQfordulási adatai ismertek, recens elQfordulása 
azonban nem. A potenciális élQhelyek felmérése során a lepkefaj nem került elQ, de részletes 
összefoglaló jelentés készült a fajról rendelkezésre álló legfrissebb kutatói, szakirodalmi 
ismeretekrQl. A felmérés során számos védett rovarfaj elQfordulási adata került rögzítésre. 

13. 

Ragadozó-
madár és 
fekete gólya 
fészek 
felmérés 

KNPI 
szakemb. 
(Albert 
András) 

Alsó Tisza-
völgyi 
tájegység 
hullámtéri 
területe 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

105 

34 fészekadat lett dokumentálva, ebbQl 23 fészek 2020-ban épült.  5 fekete gólya (Ciconia 
nigra), 1 darázsölyv (Pernis apivorus), 5 rétisas (Haliaeetus albicilla), 14 barna kánya 
(Milvus migrans) fészek felmérése, adatbázisba vitele történt meg, a többi héja (Accipiter 
gentilis) és egerészölyv (Buteo buteo) fészek volt.  

14. 

Közép-
feszültség_ 
vezetékek 
madárfajokra 
gyakorolt 
hatásának 
vizsgálata 

KNPI 
szakemb.
(Enyedi 
Róbert) 

KNPI 
m_ködési 
területe 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

64 

12 madárfaj 38 példányának tetemérQl történt adatrögzítés, egyebek között rétisas 
((Haliaeetus albicilla), vörös gém (Ardea purpurea), sárszalonka (Gallinago gallinago) és 13 
fehér gólya (Ciconia ciconia) egyedrQl. Az így elpusztult védett (5 faj, 17 példány) és 
fokozottan védett (4 faj, 16 példány) madarak pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 
összesen  
3 200 000 Ft.  

15. 

Vízimadarak 
színes gy_r_s 
és jeladós 
felmérése 

KNPI 
szakemb. 
(Dr. 
Pigniczki 
Csaba) 

KNPI 
m_ködési 
területe 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

1 416 

Kanalasgémek jeladózása: Három új jeladó beszerzése történt a meglevQ három mellé. A 
kanalasgémek az adriai madárvonulási útvonalat használták, hét teljes vonulást lehetett 
végig követni. A 2020-ban újonnan jelölt kanalasgém Tunéziába vonult. A jeladók 
segítségével pontos adatok születtek a vonulás idQzítésérQl, idQtartamáról, a megálló-
helyekrQl, a megállások idQtartamáról. Hazai környezetben négy öreg madár 
területhasználata lett felmérve, beleértve a repülési magasságot, ami a légvezetékekkel 
történQ ütközések vizsgálatához nyújt fontos információkat. 
Egyéb vízimadarak színes gy_r_s és fémgy_r_s jelölése: 
Színes gy_r_ került 17 faj 73 egyedére, ezekbQl egy éven belül lett belföldi (kis kárókatona, 
kanalasgém, gulipán) és külföldi (gulipán: Magyarország – Olaszország, kanalasgém: 
Magyarország – Olaszország) megkerülés egyaránt. Különösen a kanalasgémek visszalátási 
aránya magas, amit a 18. éve tartó folyamatos jelölés és leolvasás eredményeként részletesebb 
életmenet és életképességi analízisekhez lehet felhasználni.  

16. 

HüllQk 
felmérése a 
homokhátsági 
erdei vizes 
élQhelyeken 

Haraszti 
László e. 
v. 

Peszéri-erdQ 
kjtt. 
HUKN20002 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

250  

Az aszályos telet követQen a vízhez kötQdQ hüllQk (mocsári teknQs), illetve a kétélt_ek lárvái a 
meglévQ csekély számú és kis kiterjedés_ víztestben koncentrálódtak. A mocsári teknQs a 
dagonyák viszonylag jelentQs részében elQfordult, azonban csak idQs egyedek lettek észlelve 
(valószín_leg a sikertelen szaporodás már huzamosabb ideje jellemzQ az állományra); a 
kétélt_eknek (Rana spp., Triturus spp.) majdnem minden vizes élQhelyen voltak jelen lárvái, 
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 de csak kis számban, aminek egyik oka lehet a kis kiterjedés_ vizes élQhelyekre nehezedQ 
fokozott predáció. Közösségi jelentQség_ fajok közül a mocsári teknQs, a vöröshasú unka és a 
dunai gQte elQfordulási adatai lettek rögzítve. A környezQ területek herpetofaunájának 
ismeretében a HUKN20002 Natura 2000 terület – a barna varangy, az erdei béka és a zöld 
levelibéka kivételével – nem tekinthetQ tájszinten jelentQs kétélt_ élQhelynek, ami a vízhez 
kötQdQ hüllQfajokra is igaz.  

17. 

Makrosz-
kopikus vízi 
gerinctelenek 
felmérése a 
Tisza mentett 
oldali 
holtágaiban  

Dr. 
Málnás 
Kristóf 
András e. 
v. 

Tisza menti 
mentett oldali 
holtmedrekben 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

400  

Összesen 20 mintavételi helyen 7Ő makroszkopikus vízi gerinctelen faj elQfordulását sikerült 
igazolni. A felmérések során többnyire erQsen degradálódott, természetvédelmi szempontból 
kevéssé értékes makroszkopikus vízi gerinctelen közösségeket sikerült kimutatni. Ez két fQ 
okra vezethetQ vissza, ami a horgászati hasznosítás, és az azzal járó járulékos mederátalakítás, 
illetve a vízhiány, vízelvezetés. Természetvédelmi szempontból a felmérés legjelentQsebb 
eredménye a védett és az EU ÉlQhelyvédelmi Irányelvének II. és IV. függelékében is szereplQ 
apró fillércsiga (Anisus vorticulus) elQkerülése. Több helyrQl sikerült kimutatni a védett 
zöldszem_ karcsúacsa (Aeshna isosceles) lárváit vagy exuviumait, illetve a magyar nadályt 
(Hirudo verbana)..  

18. 

Erdei mikro-
élQhelyek 
erdQrészlet-
szint_ 
felmérése 
(fekete nyár-
kataszterezés 
és parti szQlQ 
felmérés) 
 

KNPI 
szakemb.
(Albert 
András) 

Alsó-Tisza-
völgy 
hullámtér 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

60  

102 fekete nyár (Populus nigra) egyed fenotípus jellemzése, illetve aktuális egészségi állapot-
felmérése készült el, valamint 16 erdQrészletben (41,2 ha) 28 db parti szQlQ (Vitis riparia) 
poligon került rögzítésre. A különbözQ parti szQlQ fertQzöttségi szinteket reprezentáló négy, 
korábban kijelölt mintaterületen 128 madár-elQfordulási adat lett rögzítve, annak vizsgálatára, 
hogy mely fajok tolerálják az inváziós növény uralta élQhelyeket. 

19. 

A Tisza ártéri 
Barci-rét 
élQhely-
rekonstrukció-
jának 
eredmény-
monitorozása 
(KEOP-
3.1.1/1F-
2008-0019) 

KNPI 
szakemb. 
(Albert 
András) 

Mártélyi 
Tájvédelmi 
Körzet 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

60  

A területen KEOP projekt keretében 2009-2010-ben élQhely-rekonstrukcióra került sor. 
Gyepként nyilvántartott, korábban legeltetéssel hasznosított, majd évekig felhagyott, és 
gyalogakáccal erQsen benQtt területek lettek megtisztítva (mechanikai módszerekkel) az 
idegenhonos fásszárú növényzettQl. 2020 folyamán 21 adatfelvételre került sor ezeken az 
élQhelyeken, és 27 madárfaj élQhelyhasználatáról készült leírás. A felmérések alapján mind a 
legeltetéses, mind a kizárólag kaszálásos élQhely-kezelés is alkalmas a gyalogakác 
visszaszorítására. Ugyanakkor a kaszálás élQhely-homogenizáló hatású, és csak abban az 
esetben elég hatékony módszer, ha évente kétszer kerül rá sor, viszonylag korai (júniusi) elsQ 
kaszálással. 

20. 

Denevér 
élQhelyek 
kialakítása, 
eredmény-

KNPI 
szakemb. 
(Albert 
András) 

HUKN10007 
kmt.  

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

25 

A hullámtéri környezetben korábbi projekt-beruházás keretében 2 db denevértorony épült 
meg. 2018 óta folyik a denevérélQhely-fejlesztés hatás-monitorozása. Állandó transzektek 
mentén 27 biotikai adat került rögzítésre 2020-ban, ő denevérfaj (barna hosszúfül_ denevér, 
vízi denevér, közönséges törpedenevér, rQt koraidenevér, szQröskarú koraidenevér) 
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monitorozás 
(KEOP-
3.1.1/1F-
2008-0019.) 

elQfordulási adatai. A 2018 óta tartó megfigyelések alatt esetenként /transzektenként max. 6, 
min. 1 faj egyidej_ jelenléte volt kimutatható (összesen 9 faj került elQ az eddigi vizsgálatok 
során). 

21. 

Csaj-tó madár-
monitorozás 
(gazdálkodási 
módszerváltás 
hatásának 
vizsgálata) 
 

Nagy 
Tamás e. 
v. 

Tömörkényi 
Csaj-tó: I-
XIII. 
tóegységek, és 
az egykori 
Dong-ér 
medertavai  

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

360  

A Csaj-tavon az intenzív halgazdálkodás extenzívre váltása történik, ennek madárfaunára 
gyakorolt hatásmonitorozásával együtt. 2020-ban kiemelendQ az üstökösgém, a nagy kócsag 
és az egy párral megtelepedQ batla elQfordulása. A nyári lúd, récefélék közül a kendermagos, 
üstökös-, barát- és cigányréce, lilealkatúak közül pedig a gulipán, a nagy goda, a 
szerecsensirály és a dankasirály fészkelQ állományai emelkednek ki térségi szinten.   
A madárfajok számának és a költési sikernek az emelésére tóegységenkénti javaslatok 
születtek. 

22. 

Bivaly-
legeltetés 
szikes tavak 
vízkémiájára 
gyakorolt 
hatásának 
vizsgálata  

Nagy 
Gábor 
(Big-Ben 
Consult-
ing Kft.) 

Mórahalom: 
Nagyszéksós-
tó, 
Szabadszállás: 
Zab-szék, 
Fülöpszállás: 
Kelemen-szék, 
Büdös-szék, 
Mórahalom: 
Madarász-tó 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

300  

2007-tQl több elnádasodott, degradálódott szikes tó élQhely-rekonstrukciójára 
bivalylegeltetéssel került sor. A kutatás célja a vízkémiai eltérések feltárása volt a legeltetéssel 
érintett, és az azokkal vízkémiai szempontból megegyezQ, nem legeltetett (referencia) szikes 
víztestek esetén. A vízminták részletes kémiai analízisnek lettek alávetve. A vizsgált 
területeken egyik esetben sem tértek el jelentQsen a legeltetett és a referenciaként választott 
vizes élQhelyek vízkémiai értékei. Megállapítható, hogy a bivalyok legeltetése szignifikáns 
változást nem okozott a vízminQségben.  

23. 

Ex lege védett 
területek 
nappali lepke 
állományának 
felmérése a 
terület-
hasznosítás 
hatásának 
vizsgálata 
céljából 

Szabad-
falvi 
András 
(T_z-
lepke 
Bt.) 

Kolon-tó 
Qrkerület 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

300  

A Kolon-tó környezetében egyetlen ismert szürkés hangyaboglárka populáció mérete a 
felmérés alapján 300-500 példányra tehetQ. Ugyanekkorára becsült a vérf_ hangyaboglárka 
populáció is, de ez a faj jóval elterjedtebb a térség egyéb láp- és mocsárrétjein. A kiscsengQdi 
lápok déli területen 2020-ban 8 szürkés hangyaboglárka pete csoportot sikerült észlelni, ami új 
elQfordulás. Vasútvonal fejlesztés során a közeljövQben a jelenlegi élQhely valószín_leg 
megsemmisül, ezért az állomány megmentése érdekében áttelepítés szükséges. Áttelepítésre 
négy alkalmas terület került kiválasztásra, melyek adottságai megfelelQnek t_nnek a faj 
számára, illetve a területeken alkalmazott természetvédelmi élQhely-kezelés már a lepkefaj 
igényeihez igazított. 

24. 

Kétéves 
hagyás foltok 
rovartani 
jelentQségének 
vizsgálata 

Dr. 
Tölgyesi 
Csaba 
(Kétágú 
Hegy 
Termé-
szetvé-
delmi és 

Kolon-tó 
Qrkerület 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

300  

A kétéves hagyásfoltok egyik ízeltlábú taxon esetén sem kedvezQtlenebbek az egyéves 
hagyásfoltokhozhoz képest, sQt magasabb poloska egyedszámokkal és pók fajszámokkal 
jellemezhetQk. Ennek okát a fokozott avarfelhalmozódással kialakított új mikroélQhelyek 
jelenthetik, amik jobb minQség_ telelQ- és petézQhelyeket biztosíthatnak. A két kaszálási típus 
nem tért el egymástól a pollinátoroknak nyújtott virágzó növények gazdagsága szempontjából. 
A fitomassza produkciót nem veti vissza a kétéves hagyásfoltok alkalmazása, de ez már 
jelentQs többlet avarfelhalmozódást eredményez. 
A kétéves hagyásfoltok természetvédelmi problémát nem okoznak, a széna minQségét viszont 
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Kulturá-
lis Egy.) 

kedvezQtlenül befolyásolhatják késQbbi lekaszálás esetén. Rendszeres, kiterjedt alkalmazásuk 
nem t_nik indokoltnak, azonban kisebb kétéves foltok fennhagyása olyan mozaikos élQhely-
struktúrát eredményez, ami pozitív hatású az ízeltlábúak táji lépték_ diverzitására. A 
nádasodásra és az inváziós fajok elQretörésére azonban figyelni kell, mert a kaszálás 
elmaradása ezeket segítheti. 

25. 

Állandó 
transzekt 
mentén 
végzett 
cönológiai 
felmérés a 
FelsQ-
kiskunsági 
Qsgyepeken a 
különbözQ 
kezelések és 
az abiotikus 
változások 
(elsQsorban a 
talajvízszint-
süllyedés) 
hatásainak 
monitorozása 
céljából 

Dr. 
Tölgyesi 
Csaba 
(Biom 
Bt.) 

Peszéradacsi-
rétek 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

500  

A mintaterületek kiterjedt, monoton mikrotopográfiai grádienst fednek le: nyílt vagy félig zárt 
homoki gyepbQl indulnak és láp- vagy mocsárrétben, esetleg még nedvességigényesebb 
növényközösségben végzQdnek. A rögzített cönológiai felvételek alapállapot jellemzésére 
szolgálnak, a hosszú távú ökológiai monitorozás során minden terület egyik szelvényén 
legeléskizárást, egy másikon fokozott biomassza eltávolítást, a harmadikon pedig az eddig is 
alkalmazott mérsékelt legeltetést fogják tovább alkalmazni. Ebben a terepi kísérletes 
elrendezésben vizsgálhatóvá válik a kezelési intenzitás és az eltérQ nedvességi viszonyok 
interaktív hatása a térség természetvédelmileg igen értékes gyepközösségei számára, ami 
elQsegíti a jövQbeli gyepkezelés klímaváltozás hatásaira is tekintettel levQ optimalizálását. 
2020-ban 184 edényes növényfaj összesen 5877 rekordja került rögzítésre. 

26. 

ÉlQhely-
kezelések 
monitorozása 
cönológiai 
felvételezéssel 

Kovács 
Orsolya 
(Öko-
Hang 
Kft.) 

Kolon-tó 
Qrkerület 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

300  
28 cönológiai felvétel készült az élQhelykezelési összehasonlító vizsgálatok alapállapot-
felméréseként.  

27. 

Homoki 
tölgyesek – 
tematikus 
szintézis; a 
Pannon-régió 
homoki 
tölgyes 
állományainak 
ismertetése, 
különös 

Kun 
András 
(Sziklagy
ep Bt.) 

 Pannon 
flóratartomán
y 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

300  

A jelentés a pannon homoki tölgyesek tér- és idQbeli elhelyezkedésének törvényszer_ségeit 
foglalja össze, magyarázó elméletek alapján feltárja az egykori és mai növénytakaró 
mintázatainak okait, történeti oksági láncolatait. A Pannon-régió homoki tölgyesei eredeti 
kiterjedésükhez képest csak töredékesen maradtak fenn, természetvédelmi jelentQségük 
kiemelkedQ.  
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tekintettel az 
erdQssztyepp-
erdQkre 

28. 

Alföldi 
homoki erdei 
élQhely- 
típusok 
térképezése  

Erdélyi 
Arnold e. 
v. 

Peszéri-erdQ 
kjtt. 
HUKN20002 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

600  

A vizsgálati területen megtalálható, alföldi homoki erdei élQhelytípusok Natura 2000 
kategóriái, illetve ÁNÉR 2011 kategóriái alkalmazásával lett feltérképezve a teljes 
HUKN20002 Natura 2000 terület erdQ m_velési ágú része, 1013,6 ha kiterjedésben. 1012 db 
élQhelyfolt lett elkülönítve.  

29. 

ErdQssztyepp 
vegetáció-
dinamikai 
folyamatok 
vizsgálata, 
élQhely 
életképességi 
analízis 
elvégzése 
céljából  
 

Haraszti 
László e. 
v., 
Molnár 
Ábel 
Péter e. 
v. 

Kunpeszér: 
ErdQ-
rezervátum és 
Ráczház 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

650  

A Peszéri-erdQ tisztásainak és szegélyeinek cserjésedés-dinamikája kiemelt jelentQség_ 
természetvédelmi kérdéskör. E vizsgálatban két mintaterületen évgy_r_elemzéssel vizsgálták 
a cserjések kialakulását. A cserjések kialakulása egyszerre lehet természetvédelmileg kedvezQ 
(tölgyeseknek elQélQhelyek) és hátrányos (értékes gyepek elvesztése). Az évgy_r_elemzések 
és a légifelvételek együttes értelmezése alapján mindkét területrészen a cserjések szoliter 
cserjék formájában indulnak meg, melyek fokozatosan összeérnek, a közök is feltöltQdnek és 
zárt cserjések jönnek létre. A zárt cserjések koreloszlásai alapján megállapítható, hogy a 
cserje-egyedek létrejötte az elmúlt három évtizedben egyenletesnek tekinthetQ. 30 évesnél 
idQsebb egyedek csak kis számban fordulnak elQ. 

30. 

Csengetty_-
virág 
beporzóinak 
vizsgálata 

Dr. 
Sáros-
pataki 
Miklós 
György 
e. v. 

KiskQrös, 
Ócsa 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

480  

Az illatos csengetty_virág (Adenophora liliifolia) egyetlen, kb. hatvan tövet számláló 
populációja ismert a KNPI m_ködési területén.  A tövek évek óta viszonylag kevés virágot 
hoznak, és rendkívül kevés tok érik be. Felmerült lehetQségként, hogy a beporzók hiánya 
okozza ezt az alacsony magprodukciót. A vizsgálatba bevontuk az ócsai (DINPI) illatos 
csengetty_virág populációt is. Ott ugyan kevesebb tQ él, de sokkal több egyed hoz, sokkal 
több virágot és rengeteg mag érik be. A vizsgálat alapján valószín_síthetQ, hogy a 
csengetty_virág megporzásáért elsQsorban gyakori, közönséges fajok felelQsek. A 
tálcsapdázás eredményei azt mutatják, hogy KiskQrösön, ahol a tövek az erdQ alatt nQnek, a 
potenciális viráglátogatók egyedszáma harmada, a hozzávetQleges fajszáma pedig nem 
egészen fele volt az ócsai élQhelyének. Ez nem meglepQ, hiszen a kiskQrösi erdQ alján, a 
csengetty_virág tövek közelében más virágzó növény nem volt, míg Ócsán több más növény 
is virágzott közvetlenül a csengetty_virágok szomszédságában (ami szintén befolyásolja a 
beporzók jelenlétét). 

31. 

A Pannon 
homoki 
gyepek 
természet-
védelmi 
szempontból 
kitüntetett 

Dr. 
Bódis 
Judit 
(Sitiung 
Bt.) 

FelsQ-
Kiskunság 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

700  

Négy különbözQ termQhely ő1 pontján lettek felkeresve a korábbi hasznos tisztesf_ (Stachys 
recta) és változó gurgolya (Seseli varium) magvetések helyszínei, és 51 furatból 102 
talajminta gy_jtésére került sor a talaj felsQ két rétegének megmintázásával. Emellett a 
mintavételi helyek mikrokörnyezeti jellemzése is megtörtént. Ezen kívül három Qsgyepi 
mintaterületen védett növényfajok (pusztai meténg, fekete kökörcsin, szürkés ördögszem) 
élQhelyein 2Ő furatból összesen Ő8 talajminta lett gy_jtve, és cönológiai felvételek 
felhasználásával a növényfajok környezetének társulástani jellemzésére is sor került.  
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jelentQség_ 
növény-fajaira 
vonatkozó 
vissza-
telepítési 
módszerek 
megalapozása 

32. 

Csipkés 
gyöngyvesszQ 
felmérés, 
szaporító-
anyag gy_jtés 
a Peszéri-
erdQbe való 
visszatelepítés 
céljából 

Molnár 
Ábel 
Péter e. 
v. 

Peszéri-erdQ 
TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

450  

Jelentés készült a csipkés gyöngyvesszQ visszatelepítésének részletes szakmai koncepciójáról. 
A csipkés gyöngyvesszQ elQfordult a 20. század elején a célterületen (Peszéri-erdQ), és a sz_k 
táji környezeten belülrQl is van 19. századi adata természetes élQhelymozaikból 
(Tatárszentgyörgy). A csipkés gyöngyvesszQnek ma három élQ egyede található meg a 
tájrészen belül. A faj telepíthetQ a Peszéri-erdQbe, de kizárólag a tájrészben elQforduló 
egyedekrQl származó vegetatív hajtással. A faj telepítése másodlagos (talajbolygatással 
érintett) felszínekre javasolt (elsQdleges gyepbe nem). Az alacsony egyedszám miatt fennáll 
az esélye, hogy nem képzQdnek termékeny magok. A problémát egy cselekvési sorral javasolt 
feloldani: elQször csak a tájrészen belülre adatolható egyedek telepítése történik meg, majd 5 
éven keresztül termékenység-vizsgálat és emellett a faj új maradvány-populációinak intenzív 
keresése történik, ezek összesített eredményei alapján 5 év elteltével születik döntés távolabbi 
állományok hozzátelepítésének szükségességérQl. 

33. 
Nappali 
lepkék 
vizsgálata 

Nagy 
László, 
Szélhozó 
Csaba 
(Futó-
homok 
Termv.i 
Egy.) 

Izsák: 
Bikatorok 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

300  

A kijelölt állandó mintavételi sáv egyaránt jól reprezentálja a területen jellemzQ nyílt 
homokpuszta és a homoki borókás-nyáras élQhelyeket. A felmérést heti rendszerességgel 
végeztük, megfelelQ idQjárási körülmények között. A vizsgálatnak köszönhetQen ritka, védett 
lepkefajok elQfordulási adatai lettek rögzítve, így a kis t_zlepke (Lycaena thersamon), a 
homoki ökörszemlepke (Hyponephele lupina) és a homoki szemeslepke (Hipparchia 
statilinus) elQfordulásai. 

34. 

Erdei élQhely- 
típusok 
ízeltlábú 
faunájának 
vizsgálata 
(bogarak, 
szitakötQk, 
egyenes-
szárnyúak, 
lepkék) 

Merkl 
Ottó 
(Lagria 
Bt.), 
Pere-
govits 
László 
(Pars 
Kft.), 
Erdélyi 
Arnold e. 
v. 

Peszéri-erdQ 
TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

1 500  

33 védett, illetve regionálisan ritka bogárfaj biztos elQfordulásáról lettek adatok gy_jtve, és 
további 20 védett faj elQfordulása feltételezhetQ a vizsgált területen. Nagy hQscincér 
(Cerambyx cerdo), szarvasbogár (Lucanus cervus), szarvas álganéjtúró (Bolbelasmus 
unicornis), magyar futrinka (Carabus hungaricus) jelenléte igazolt, a skarlátbogár (Cucujus 
cinnaberinus)  kimutatása megtörtént, és finomlépték_ elterjedési térképe is elkészült.  
A vizsgálatok során 44 egyenesszárnyú faj került elQ, ami magas értéknek számít. Több védett 
faj is elQkerült: barbársáska (Calliptamus italicus), sisakos sáska (Acrida ungarica), tQrös 
szöcske (Gampsocleis glabra), d_nesáska (Acrotylus longipes).  
Összesen 13 szitakötQ faj került elQ, 168 példány 138 elQfordulási adata lett rögzítve. A védett 
fajok közül elQkerült a kisfoltos laposacsa (Libellula fulva). 
Lepkék: A díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) 2435 egyedét jelölték a kutatók, amibQl 
253 visszafogásra is került. Ezek alapján kijelenthetQ, hogy a Duna-Tisza közén e faj 
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legerQsebb ismert állománya a Peszéri-erdQben él. Számos további védett lepkefaj él a 
területen, sokuk kifejezetten gyakori volt (így Neptis sappho, Zerinthia polyxena stb.), mégis a 
legkiemelkedQk észlelés a Nymphalis antiopa, amely bár szélesen elterjedt, de mindenütt elég 
ritka.  
Lepkevédelmi szempontú területkezelési javaslatokat is kidolgoztak a kutatók.  

35. 

M8-as 
autópálya 
tervezett 
nyomvonalán 
intenzív 
biotikai 
adatgy_jtés 

Danyik 
Tibor e. 
v. 

Kerekegyháza 
TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

1 800  

A tervezett M8-as autópálya egyik lehetséges nyomvonala mentén egy 2*2 kilométeres terület 
felmérésére került sor, védett gerinctelen állatfajok biotikai adatainak gy_jtése révén. A 
vizsgálat során 59 olyan faj jelenlétét sikerült kimutatni, ami valamilyen országos vagy 
nemzetközi természetvédelmi jogszabályban, egyezményben vagy listán szerepel. 
Hatáselemzési szempontból legfontosabb fajok: magyar tarsza (Isophya costata), Metelka-
medvelepke (Rhyparioides metelkanus) és a pompás lápiaraszoló (Chariaspilates formosaria).  

36. 

Bíbicháti 
tölgyesek 
gomba-
világának 
felmérése 

Sándor 
Attila 
(Szegedi 
Gombász 
Egy.) 

Dóc: Bíbicháti 
erdQ 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

600  

A Szegedi Gombász Egyesület 33 önkéntes közrem_ködésével, 7 szakértQ bevonásával 
végezte a Dóc Bíbicháti erdQ nagygombavilágának felmérését. A felmérés során 17ő fajt, 
közülük 2 védett fajt azonosítottak. A teljes feldolgozást követQen összesen 83ő 
térinformatikai rekordot tartalmazó fedvényt készítettek. A terület gombavilága gazdag, a 
környezQ területek gombavilágától eltérQ, egyedi, a térségre nem jellemzQ, hegyvidéki fajokat 
is magában foglal, mint pl. begöngyöltszél_ tejelQgomba (Lactarius zonarius), bársonyos 
gyökeresfülQke (Xerula pudens), cifra galambgomba (Russula risigallina), széleslemez_ 
fülQke (Megacollybia platyphylla) vagy akár a lilaszegély_ egyrét_tapló  (Trichaptum 
biforme). Két védett faj, a csoportos csiperke (Agaricus bohusii) és az olaszgomba (Polyporus 
tuberaster) egy-egy példányát találták meg a felmérések során. 

37. 

Szelidi-tó és 
Kékesi-rét 
vízminQségi 
változásának 
vizsgálata 

Bácsvíz 
Zrt 
(vízminta 
elemzés), 
KNPI 
szakemb. 
(Unyi 
Miklós) 

Szelidi-tó 
Természet-
védelmi 
Terület 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

160  

A jövQbeli, közép- és hosszú távú, jelenlegihez képest módosuló vízpótlás tervezéséhez 
járulnak hozzá a vizsgálat eredményei. A Szelidi-tó Természetvédelmi Területen található 
vizes élQhelyek vízpótlásának megoldására az 1970-es évektQl születtek javaslatok. A 
kialakult vízkormányzási gyakorlat felülvizsgálatát segítendQ, a vízgy_jtQ terület különbözQ 
felszíni és felszín alatti vízkészleteibQl vízminták elemzése történt meg.  A vízminták 
elemzése alapján a távlati vízszerzés helyére irányuló jövQbeli vizsgálatok köre sz_kíthetQ a 
talajvíz eredet_ rétegekre.  

38. 

Kunhalmok 
komplex 
tájtörténeti, 
földtudományi 
kutatása 

Kustár 
Rozália 
(Dunatáj 
Értékei-
ért Non-
profit 
Közhasz-
nú Zrt.) 

Pusztaszer: 
Kovács-
halom, 
Pusztaszer-
Ópusztaszer: 
VesszQs-
halom, 
Tömörkény: 
Nagycsászárn

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

1 334 

Hornyik János 1861-ben leírta elméletét a hét halom keletkezésérQl a középkorban Szerként 
ismert település határában, meggyQzQdve ezek államalapítás kori keletkezésérQl. A hipotézis 
vizsgálatának 2020. évi eredményei: A három helyszínen történQ mintavételezés kimutatta a 
felhordott anyagok közötti különbséget, ami megerQsíti azt a feltevést, hogy minden esetben a 
halom közvetlen környezetébQl nyert földanyagból halmozták fel a halomtestet. A 2020. évi 
felmérés megerQsíteni látszik azt a geoarcheológiai részletes kutatásokon alapuló felvetést, 
hogy a halmokat nem egyszerre, hanem több rétegben halmozták fel, mely felhalmozási 
periódusok között mindenképpen a talaj tömörödésével, egyes anyagok feldúsulásával, 
idQszakosan akár nyitott felszínekkel is számolni lehet.  
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é-halom 

39. 

Kunhalmok 
terepi állapot-
felvétele, 
természet-
védelmi 
nyilván-
tartásban 
szereplQ 
adatok 
aktualizálása, 
kiegészítése 

Kustár 
Rozália 
e. v. 

FelgyQ, Gátér, 
PetQfiszállás  

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

1 150  

A felmérés során közel 2ő halom (és mintegy ő0 régészeti lelQhely) került archív térképek, 
korabeli leírások, történeti kutatások és levéltári adatok alapján térképi beazonosításra, majd 
terepi ellenQrzésre és dokumentálásra. A beazonosított halmok közül 12 halom felelt meg a 
Tvt. szerinti kunhalom definíciónak és került a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
kunhalom kataszterébe (a korábbiakhoz képest 1 új halommal kiegészítve). 

40. 

Földvárak 
terepi állapot-
felvétele, 
természet-
védelmi 
nyilván-
tartásban 
szereplQ 
adatok 
aktualizálása, 
kiegészítése 

Kustár 
Rozália 
e. v. 

Történeti 
Kiskunhalas 
(jelenleg 
Kiskunhalas, 
Balotaszállás, 
Kunfehértó, 
Zsana, Tázlár, 
Harkakötöny 
települések) 
közigazgatási 
területe 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

1 220  

A kutatási területrQl idáig nem állt rendelkezésre a természetvédelmi nyilvántartásban 
felmérési adat.  
A kutatás során Ő3 db lelQhely helyszíni bejárása, hitelesítése készült el. Közülük csak néhány 
helyszín akad, ami egykor árokkal és sánccal kerített védrendszerrel – védelmi funkcióval - 
bírt. Ilyenek Kiskunhalas – Natkai sziget a mai belterületen és a Kunfehértó határába esQ 
Várhely. A hitelesített helyszínek egyike sem feleltethetQ meg a Tvt. szerint tájképi 
jelentQség_ földvárnak, ennek ellenére szükséges leírásuk, feldolgozásuk. A Kunfehértó – 
Várhely hármas sánca esetében felmerül a magasabb védelmi kategóriába sorolás 
szükségessége, így a régészeti lelQhely kiemelt védelmének indokoltsága még tájképi 
jelentQség nélkül is.  

41. 

A fokozottan 
védett, mezQ-
gazdasági 
környezetben 
fészkelQ, 
hamvas 
rétihéja 
(Circus 
pygargus) és a 
kígyászölyv 
(Circaetus 
gallicus) 
költQhelyeinek 
felmérése és 
védelmi 
intézkedések 

Turny 
Zoltán 
Géza e. 
v. 

Bugyi, 
Kunpeszér, 
Kunadacs, 
Tass, 
Kunszent-
miklós, 
Ágasegyháza, 
Bócsa, 
CsengQd, 
Fülöpháza, 
Fülöpszállás, 
Izsák, 
Kaskantyú, 
Kerekegyháza, 
Orgovány, 
Páhi, 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

750  

Teljes állománynagyság a vizsgált területen kígyászölyv esetében ő költQpár (3 sikeres, 1 
sikertelen, 1 ismeretlen), hamvas rétihéja esetében 1ő költQpár (7 sikeres, Ő sikertelen, Ő 
ismeretlen). Védelmi javaslat a kígyászölyv élQhelyeken: az öreg, ritkuló (ligetesedQ) 
szerkezet_ erdei- és fekete fenyQ állományok potenciális költQhelyek, így kitermelésük 
március 15. és szeptember 15, között közvetlen veszélyt jelent a fiókákra. A kígyászölyv 
hosszú távú megQrzéséhez az öreg fák meghagyása szükséges. Védelmi javaslat a jelölt 
hamvas rétihéja revírekre és a potenciális költQhelyekre: az idQszakosan vízzel borított, sásos-
nádas állományok, cserjésedQ területek potenciális költQhelyek, így kaszálásuk, legeltetésük 
vagy szárzúzás március 15. és augusztus 31. között veszélyt jelent a fészekaljakra. A hamvas 
rétihéja hosszú távú megQrzéséhez 4–8 évig kezeletlen részek meghagyása szükséges a sással 
vegyes ritkább nádfoltok esetében.  
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elQkészítése 
 

Soltszentimre, 
Szabadszállás, 
Tabdi 

42. 

Mocsári 
teknQs 
fészekrakó 
helyek 
felmérése, 
védelme a 
borz és róka 
gyérítésével 
 

Nagy 
László, 
Szélhozó 
Csaba 
(Futó-
homok 
Termv.i 
Egy.) 

KNP Kolon-tó 
területegység  

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

500  

A Kolon-tó ÉNy-i szegélyében nyomok felmérésével 433 tojásrakó egyedet sikerült észlelni. 4 
tömeges tojásrakó területen 462, borz által kikapart fészek került azonosításra. A jól észlelhetQ 
szakaszokon feltételezhetQen a fészkek 3ő-48 %-a megsemmisül. A koncentrált tojásrakó 
helyek azonosítása (kb. Ő0 ha) hozzájárul a szaporodó helyek hosszú távú megQrzéséhez. A tó 
ÉNY-i szegélyében a mintegy ő km hosszú szakaszon a tojásrakó nQstények becsült száma 
meghaladta az 1 000 példányt. Egyedi kóddal Ő0 teknQsegyed került jelölésre. A tojásrakó 
helyek környezetében az azokra veszélyes borz várak felszámolásra kerültek.  

43. 

Vad- és 
haszonállatok 
legelésének 
kizárása erdQ, 
és 
gyepterületen 
 

Balogh 
Gábor 
e.v. 

Peszéri-erdQ 
kjtt. 
HUKN20002 
és a FelsQ-
kiskunsági 
turjánvidék 
kjtt. 
HUKN20003 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

700  

A hatásmonitorozás tervezetten több évtizedes adatgy_jtést jelent majd, jelenleg a kerítések 
kihelyezésére (30 db) és alapállapot-felvételezésre került sor. Minden mintavételi területen a 
fásszárú fajok egyedszáma, borítása, az egyes egyedek magassága, rágottság mértéke rögzítve 
lett. A legtöbb fajnak jelentQs (3-5 értékkel bíró az 5-ös skálán) rágottsága volt megfigyelhetQ. 
Az alapállapot felvétel eredményei alapján a fásszárú vegetáció fejlQdését a vad- és 
haszonállatok legelési nyomása jelentQsen (a legtöbb faj esetében teljes mértékben) 
megakadályozza. A szúrós fajok (galagonya, kökény, vadkörte) védelmében az egyéb fajok 
újulata helyenként képes „kinQni a vad szájából”, de ez nem túl gyakori (a vizsgálati 
helyszínek 73,3%-án egyáltalán nem volt erre példa).  

 
 
4.2. Monitorozás (tárgy, kutató, helyszín, forrása, forrás nagysága, fQbb eredményei) 
 
 

No. 
Monitorozó 

projekt 
tárgya 

Kutató** 
Monitorozás 

helyszíne 
Monitoroz
ás forrása 

Forrás 
(ezer 
Ft) 

FQbb eredmények 

1. 

Csikófark 
(Ephedra 
distachya) 
monitorozás 

KNP 
szakemberei 
(Dr. Kovács 
Éva, referensek) 

Fülöpháza,  
Tázlár,  
Harkakötöny,  
Kecskemét-
Matkó,  
Pirtó 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

17  

Öt lokalitáson 317 Ő6Ő hajtásszámot becsültek a felmérQk. A monitorozás idQszaka 
alatt ez a legmagasabb érték. Nagyméret_ hajtásszám növekedést a fülöpházi 
mintaterületen lehetett kimutatni, kisebb növekedés volt még tapasztalható a tázlári 
mintaterületen, további két helyszínen (kecskeméti és harkakötönyi mintaterület) 
csökkenés volt detektálható. Egy helyszínen (pirtói), stabil, enyhén növekvQ tendencia 
állapítható meg. Az állományhatár kiterjedése összesítve az öt mintaterületre 17 268 
m², a pirtói terület kivételével (ahol erQsen csökkent) mindenhol növekedett az 
állomány kiterjedése. 

2. Egyhajúvirág KNP Ásotthalom 5 TMF/487/ 17  63 70Ő tövet számoltak a felmérQk. A monitorozás idQszakának utolsó három 
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(Bulbocodium 
vernum) 
monitorozás 

szakemberei 
(Dr. Kovács 
Éva, referensek, 
természetvédel-
mi Qrszolgálat) 

lokalitás, 
Kelebia 4 
lokalitás 

8/2019. sz. 
támogatás 

mintavételét tekintve növekedési tendencia állapítható meg. Ez elsQsorban az 
Ásotthalmi Láprét TT területén bekövetkezett erQs tQszámnövekedésnek köszönhetQ, 
ami 2020-ban 55 988 tövet jelentett. A többi 9 élQhelyen összesen 7 716 tQ jelent meg. 
Növekedést mutatott még a Kelebia: Nagykéri-major lokalitáson az állomány. Egy 
helyszínen csökkent a tQszám (Ásotthalom: országhatár). A maradék hét élQhelyen az 
elQzQ mintavételhez képest csökkent az állomány, de az utolsó három mintavételt 
tekintve növekedési tendencia állapítható meg a tQszámot illetQen. 

3. 

Fehérmájvirág 
(Parnassia 
palustris) 
monitorozás 

KNP 
szakemberei 
(Dr. Kovács 
Éva, referensek) 

Ásotthalom, 
Zákányszék (2 
lokalitás),  
Ágasegyháza 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

15  
Egyedül a két zákányszéki lokalitáson lehetett megtalálni a növény egyedeit 2020-ban, 
11 tövet. A tendencia csökkenQ, ennek feltételezett oka a terület kiszáradása. 

4. 

Gyapjas 
csüdf_ 
(Astragalus 
dasyanthus) 
monitorozás 

KNP 
szakemberei 
(Dr. Kovács 
Éva, referensek, 
természetvédel-
mi Qrszolfgálat) 

Kaskantyú-
Bócsa-
Orgovány (1 
C),  
Kisszállás - 
Balotaszállás,  
Pirtó,  
Császártöltés 
(hibrid),  
Ópusztaszer 
(hibrid),  
Kunpeszér 
(hibrid) 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

25  

Kaskantyú-Bócsa-Orgovány területén 40 700 tQre becsült az állomány, míg Pirtón 79 
tQ, Kisszálláson őŐ6 tQ a pontos populációméret. Az 1x1 km-es mintakvadrátban 
pontosan számolt és térképezett tövek száma 25 023, ez valamelyest elmarad a 2017. 
évi értéktQl, de a 201Ő-ben mért adatoktól lényegesen magasabb értéket mutatott. A 
három hibrid populációban tovább növekedett a tQszám (összesen 2ő3 Ő9Ő tQre 
becsült). 

5. 

HeverQ 
iszapf_ 
(Lindernia 
procumbens) 
monitorozás 

KNP 
szakemberei 
(Dr. Kovács 
Éva, 
természetvédel-
mi Qrszolgálat) 

Érsekcsanád,  
Baks (2 
lokalitás),  
Ópusztaszer (2 
lokalitás) 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

16  
2020-ban sem jelentek meg a növények az ismert élQhelyeiken, ahogyan 2010. év óta 
egyszer sem. Ennek oka: nincsenek megfelelQ élQhelyek, belvizes szántók. 

6. 

Homoki 
kikerics 
(Colchicum 
arenarium) 
monitorozás 

KNP 
szakemberei 
(Dr. Kovács 
Éva, referensek, 
természetvédel
mi Qrszolgálat) 

Helvécia, 
Pirtó, 
Harkakötöny, 
Kiskunmajsa, 
Imrehegy, 
Kiskunhalas, 
Kéleshalom, 
Kunfehértó, 
Jánoshalma, 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

100  

2020. év során 26 poligonban és 1 323 pontban, összesen  
17 719 tQ homoki kikerics adata került rögzítésre, több mint  
2 800 hektár potenciális élQhely szisztematikus felmérésével 
(46 embernap ráfordítással). 
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Sükösd 

7. 

Homoki 
nQszirom (Iris 
arenaria) 
monitorozás 

KNP 
szakemberei 
(Dr. Kovács 
Éva, referensek, 
természetvédel-
mi Qrszolgálat) 

Kunadacs, 
Kunpeszér, 
Imrehegy, 
Jánoshalma, 
Kiskunhalas, 
Kéleshalom, 
Kunfehértó, 
Kiskunhalas, 
Pirtó 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

50  

Az 1x1 kilométeres mintakvadrátban (Kunadacs) 40 859 hajtás lett megszámolva, a 
hajtásszám növekedett az elQzQ mintavételhez képest.  A virágzó hajtások számát 
tekintve viszont, komoly visszaesés volt tapasztalható (4 862 db, ennél csak 2014-ben 
volt alacsonyabb értéken).  Több mint 2 800 hektár potenciális élQhely szisztematikus 
felmérésére is került sor, 46 embernap ráfordítással. 6 poligonban és 805 pontban, 
összesen 58 287 tQ adata került rögzítésre.  

8. 

Hóvirág 
(Galanthus 
nivalis) 
monitorozás 

KNP 
szakemberei 
(Dr. Kovács 
Éva, referensek, 
természetvédel-
mi Qrszolgálat) 

Szalkszent-
márton, Tass, 
Dunavecse, 
Ordas  

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

8  
Potenciális élQhelyek szisztematikus felmérése során Ő6ő pont és 2 poligon 
rögzítésével összesen 389 322 tQ hóvirág adata került a KNPI védett értékeket 
tartalmazó adatbázisába.  

9. 

Kisfészk_ 
aszat (Cirsium 
brachy-
cephalum) 
monitorozás 

KNP 
szakemberei 
(Dr. Kovács 
Éva, 
természetvédel-
mi Qrszolgálat) 

Potenciális 
élQhelyeken 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

40  
192 pont és 29 poligon került a fajra vonatkozóan a KNPI nyilvántartásába. 2ő6 93Ő tQ 
adatát rögzítették a KNPI szakemberei. 

10. 

Pókbangó 
(Ophrys 
sphegodes) 
monitorozás 

KNP 
szakemberei 
(Dr. Kovács 
Éva, referensek) 

Kunpeszér (2 
lokalitás) 
Fülöpszállás, 
Szabadszállás, 
Kunadacs 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

12  

2002-2020 közötti idQszakban, a vizsgált öt területen, a tQszám 60Ő és ő3 609 között 
ingadozott. A tQszám a minimális értéket 2020-ban érte el. Egy kivétellel (Kunpeszér, 
ahol kisméret_, 1Ő töves növekedés volt) csökkent az állományméret az utolsó három 
mintavétel során. Ezt a nagyméret_ csökkenést valószín_leg a kora tavaszi aszályok 
okozták, illetve sokéves átlagtól eltérQ tavaszi fagyhullámok.  

11. 

Tartós szegf_ 
(Dianthus 
diutinus) 
monitorozás 

KNP 
szakemberei 
(Dr. Kovács 
Éva, referensek, 
Krnács György) 

Ásotthalom,  
Jakabszállás, 
Fülöpháza 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

15  

Az ásotthalmi populáció mérete jelentQsen csökkent (66 tQ, a korábbi 180-as 
tQszámhoz képest). JelentQs élQhelyi változásnak nincsenek jelei, az erQs aszályos 
idQszakoknak tulajdonítható a változás. A jakabszállási állomány rendkívül kisméret_, 
2020-ban 17 tövet sikerült találni (két tQvel több, mint az elQzQ felméréskor). Itt 
leginkább az erdészeti tevékenység és a vadlegelés okoz problémát. A nemesnádudvari 
állomány a két évvel ezelQtti adatokhoz képest jelentQs növekedést mutatott (jelenleg 
1930 tövet számlál), de ez még mindig messze elmarad a 2010-ben regisztrált több 
mint 15 000 tQtQl. Itt a vegetáció záródása okozza a faj egyedeinek visszaszorulását 

12. 

Törpe- 
mandula 
(Amygdalus 
nana) 

KNP 
szakemberei 
(Dr. Kovács 
Éva, Tamás 

Érsekhalma, 
Vaskút 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

15  

Érsekhalmán 2020-ban volt legalacsonyabb a hajtásszám a monitorozás ideje alatt (108 
virágzó és ő9 nem virágzó hajtás). A becserjésedés negatív hatása egyre erQteljesebb. 
2020 Qszán Qszén ismételt cserjeirtás történt a területen, remélhetQleg ez ismét 
hajtásszám-növekedést eredményez a következQ években. A vaskúti élQhely 2013-ban 
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monitorozás Ádám, Agócs 
Péter) 

teljes területén leégett, 2014-ben kiemelkedQen magas volt a vegetatív hajtások száma 
(4545), igen alacsony virágzó hajtásszám mellett (141). 2017-re lecsökkent a vegetatív 
hajtások száma és jelentQsen nQtt a virágzó hajtások száma (megközelítve a valaha 
számolt legmagasabb értékeket). 2020-ban további, drasztikus növekedés volt 
tapasztalható mind az összes (27 421 db), mind a virágzó hajtásszámot (8 493 db) 
tekintve. 

13. 

Virginiai 
holdruta 
(Botrychium 
virginianum 
ssp. 
europaeum) 

KNP 
szakemberei 
(Dr. Kovács 
Éva, referensek) 

Kunfehértói 
holdrutás erdQ 
TT 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

10  

Két új erdQrészletben és egy nyiladékban is elQkerültek a faj egyedei, összesen 67 
tQvel. Továbbra sem találtunk töveket a 70G és 71E erdQrészletekben (ahol 199ő-ben 
és 2008-ban jelen volt néhány tQvel). Összesen 62Ő tövet találtak a felmérQk, ebbQl 307 
tQ volt fertilis. Az utolsó három felmérési idQpontot tekintve növekedett az összesített 
egyedszám, de a tényleges növekedés csak a populáció areájának kisebb részére 
jellemzQ. ErdQgazdálkodás és inváziós/hazai fásszárúak elQretörése veszélyezteti a 
populációt. 

14. 

Szolonyec 
vakszik-
növényzet 
(Camphoros-
metum 
annuae) 
monitorozás 

Dr. Somogyi 
Gabriella e. v. 

Apaj, 
Fülöpszállás 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

90  
A társulásra jellemzQ karakterfajok mindkét mintaterületen megvannak, az állományok 
képe, fajösszetétele természetes viszonyokat mutat. A stenohalophytonok aránya 
mindkét területen eléri a 96–99%-ot. 

15. 

Tündérfátyol 
hínár 
(Nymphoi-
detum 
peltatae) 
monitorozás 

Dr. Somogyi 
Gabriella e. v. 

Drágszél 
TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

45  

 A csatorna vizében a felmérés során csekély hínárnövényzet-borítás volt tapasztalható. 
Az úszó hínárnövényzet összesen 5 fajból állt. A vizsgált társulás névadó fajának, a 
tündérfátyolnak a borítása igen alacsony, egy kvadrátban éri el a 20%-ot, a többiben 0–
2%. A társulás állapota 2010 óta folyamatosan romlik. 2020-ra a monitorozandó 
Nymphoidetum társulás kiterjedése töredékére esett vissza, maga a névadó faj is csak 
kis egyedszámban volt megtalálható és az úszó hínár kiterjedése is csökkent a 
vizsgálati területen. A változás feltehetQen nem visszafordíthatatlan, oka elsQsorban a 
mederkotrásban és a partot is érQ bolygatásban keresendQ. 

16. 

Magyar 
sóballás 
(Suaedetum 
pannonicae) 
monitorozás 

Dr. Somogyi 
Gabriella e. v. 

Dunatetétlen, 
Szatymaz 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

90  

A társulás névadó, aktinomorf, tompa ötszög_ virágú fajának aktuális tudományos 
neve Suaeda prostrata, heverQ sóballa. A nála gyakoribb, nagyobb termet_, zigomorf 
virágú, egykor Suaeda maritima, sziki sóballa néven nyilvántartott faj aktuális 
tudományos neve a Suaeda pannonica, magyar sóballa, és ez könnyen félreértésekhez 
vezet. A dunatetétleni mintavételi helyszínen mindkét említett Suaeda faj elQfordul, 
gyakoriságuk a mintaterületen 2016 óta folyamatosan csökken.  A szatymazi 
helyszínen tovább vizsgálandó és tisztázandó a társulás névadó fajának, mai nevén a 
Suaeda prostrata-nak a tényleges elQfordulása.  

17. 
Borókás-
nyáras 
(Junipero-

Dr. Somogyi 
Gabriella e. v. 

Nagybugaci 
Qsborókás ER 
(mintahármas) 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

135  
A kijelölt magterület és  pufferterület erQsen átalakult a 2012-es leégést követQen. A 
t_z után eleinte nyílt, lágyszárúak dominálta vegetáció volt jellemzQ az érintett 
területeken, majd megkezdQdött a cserjék elQretörése, 2020-ra pedig összefüggQ, zárt, 
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Populetum 
albae) 
monitorozás 

nehezen áthatolható fehér nyáras cserjés alakult ki. A lombkorona teljesen hiányzik. A 
s_r_ cserjeszint árnyékoló hatása következtében a gyepszint a puffer- és magterületek 
mindegyik kvadrátjában gyér, borítása 50–40%. Figyelemre méltó, hogy a névadó 
boróka a t_z után gyakorlatilag elt_nt a mintaterületekrQl, visszatelepülése 8 évvel 
késQbb is csak jelképes, a faj nem vált a t_z után kialakuló társulás meghatározó 
elemévé. Az ültetvény területén továbbra is hiányoznak a nyáras-borókás tipikus- és 
jellemzQ fajai és egyre több idegenhonos faj jelenik meg, borításuk, gyakoriságuk is 
növekvQ. 

18. 

F_z-nyár 
ligeterdQ 
(Salicetum 
albae-fragilis) 
monitorozása 

Dr. Somogyi 
Gabriella e. v. 

Tiszaug: 
Szikrai-holtág 
(mintakettes) 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

90 

A füzes mintaterület mindhárom mintakvadrátja víz alatt állt a felmérés során, ennek 
megfelelQen mindhárom kvadrátban jelentQs volt a hínárnövényzet borítása. A 
nemesnyáras ültetvényben kisebb és sekély vízborítás volt tapasztalható, ennek 
következtében a hínárnövényzet szerepe alárendelt. Az állomány mintakvadrátjaiban 
meghatározók az idegenhonos fajok, melyek nagy tömegben fordulnak elQ. Mivel 
2018-ban és 2020-ban is a magas vízborítás következtében két úszó faj volt domináns 
az egész mintaterületen, a füzes állomány diverzitási indexe lecsökkent. 
Hangsúlyozandó azonban, hogy ez nem jelenti az állomány diverzitásának csökkenését 
(csak a pillanatnyi állapotot tükrözi), hiszen ugyanezen év(ek) szeptemberében 
felvételezve az állományokat, lényegesen magasabb diverzitási értékek adódtak volna.  

19. 

Gyöngy-
virágos 
tölgyes 
(Convallario-
Quercetum 
roboris) 
monitorozás 

Kun András 
(Sziklagyep Bt.) 

Kunpeszéri 
Tilos-erdQ 
(mintahármas) 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

150  

Mindhárom állományban kedvezQtlen irányú változások tapasztalhatók. Az 
erdQrezervátum idQs, kiemelkedQen értékes gyöngyvirágos tölgyesének koronaszintje 
pusztul, felnyílik. A cserjeszintbQl nagy számban nQnek fel az inváziós fafajok 
egyedei, miközben csemetéik, magoncaik is mind nagyobb mennyiségben vannak 
jelen. Az akácosodó és a fenyvesített állományokban nagyarányú inváziós térhódítás 
tapasztalható, amely ezen állományok további állapotromlását és belsQ elszegényedését 
okozza.  

20. 

Közösségi 
jelentQség_ 
élQhelyek 
felmérése 

Dr. Majláth 
Imre e. v. 

Szeged, 
Csongrád, 
FelgyQ, 
Balástya, 
Baks, 
Zákányszék, 
Jászszent-
lászló, 
Pusztaszer, 
Fülöpjakab, 
Mórahalom, 
Kelebia, 
Ásotthalom, 
Csólyospálos, 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

1 120  

ő1 db Natura 2000 élQhelyi lokalitás elsQ kijelölésére és felmérésére került sor a 
standard országos protokoll szerint, ebbQl negyvennégy gyepes, további hét pedig 
erdQs élQhely volt. A következQ élQhelytípusokra terjedt ki a vizsgálat: pannon 
szikesek (1530), pannon homoki gyepek (6260), természetes eutróf tavak növényzete 
(31ő0), kékperjés láprétek (6Ő10), ártéri mocsárrétek (6ŐŐ0), mészkedvelQ üde láp- és 
sásrétek (7230), f_z-, nyár-, éger- és kQrisligetek/ligeterdQk (91E0), pannon homoki 
borókás-nyárasok (91N0).  A felmérés célja adatszolgáltatás az ÉlQhelyvédelmi 
irányelv 17. cikke alapján készülQ országjelentés összeállításához. 
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Zsombó, 
Öttömös, 
HódmezQ-
vásárhely 

21. 
ÉlQhely-
térképezés  

Molnár Attila e. 
v. 

T5x5_079 
Apaj 1x1 km-
es 
mintakvadrát 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

800  

A tájszint_ mintakvadrát harmadik élQhely-térképezésére került sor. Összesen 510 db 
élQhely-folt került elkülönítésre a vizsgálati területen. 29ő élQhely-folt esetében volt 
változás kimutatható, ami az adott élQhely-folt 10-100 százalékát érintette. A 
leggyakoribb változások: inváziós faj(ok) elQretörése pl. szerbtövis csatorna-
megszüntetések helyszínein), illetve bizonyos élQhelyfoltokban elt_nésük (pl. 
természetvédelmi beavatkozásként ezüstfairtás helyszínein), gyomosodás, nád 
elQretörése, vagy éppen visszaszorulása, gyomfajok elt_nése, fajkészlet cseréje a 
hasznosítási mód változása miatt (kaszálás helyett legeltetés), nádasok helyett 
magassások alakultak ki, elszaporodtak a kevésbé zavarást_rQ fajok,  felhagyott 
szántók gyepesedése, szikfok nagyobb területeken való megjelenése.   108 élQhely-
foltról 60-ra csökkent azoknak a száma, amelyek 1-es természetességi érték_ek; a 4-5 
természetességi érték_ foltok száma szintén nQtt (3ő-rQl 6Ő-re).  

22. 
ÉlQhelytérkép
ezés  

Dr. Barina 
Zoltán e. v. 

T5x5_O99 
Fülöpháza 1x1 
km-es 
mintakvadrát 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

800 

A tájszint_ mintakvadrát harmadik élQhely-térképezésére került sor. A felmérés során 
1606 élQhelyfolt lehatárolása és jellemzése mellett megtörtént az eredmények 2010-ben 
rögzített állapotokkal történQ összevetése. A területen 1Ő természetes élQhely (13 gyep 
és 1 erdQtársulás), 11 zavart élQhely (6 gyep és ő fás társulás), 9 ültetvény (3 lágyszárú 
és 6 fás) valamint 4 kategóriába sorolt kivett élQhely fordul elQ, továbbá 363 edényes 
növényfaj jelenléte lett rögzítve. A leginkább figyelemre méltó változás a korábban 
szikes réteket, mocsarakat tartalmazó mélyebb fekvés_ területekrQl a víz elt_nése, a 
területek kiszáradása és növényzetük átalakulása. Ez a folyamat alátámasztja a 
Homokhátság kiszáradását prognosztizáló elQrejelzéseket. Tendenciózus változásról 
van szó. A másik jelentQs változás a lokálisan eredményeket elérQ akác- és 
bálványfairtások ellenére az idegenhonos fajok jelentQs elQretörése. A korábban 
parlagokon, bolygatott helyeken élQ selyemkóró (Asclepias syriaca) mára jobb állapotú 
homoki gyepekbe is belépett, terjedése folyamatos. Mellette összesen 20 idegenhonos 
inváziós faj jelenléte és megjelenése volt kimutatható a területrQl, közülük többnek 
robbanásszer_ terjedése várható 1-2 évtizeden belül.  

23. 

Skarlátbogár 
(Cucujus 
cinnaberinus) 
monitorozás 

KNP 
szakemberei 
(Dr. Kovács 
Éva, referensek) 

Kunpeszér (2 
lokalitás), Solt 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

15  

3 db 1x1 km-es mintanégyzetben volt ismételt felmérés. A  mintanégyzeteken belül az 
5 db mintavétel során a Kunpeszér északi kvadrátban három, a Kunpeszér déli 
kvadrátban négy, a solti mintaterületen kettQ alkalommal sikerült a fajt kimutatni 
(lárváját vagy kifejlett példányát).  
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24. 

Bugaci 
Psborókás 
ErdQ-
rezervátum 
monitorozása 

Krasznai Attila 
(Öko-Hang 
Kft.) 

Bugac 
TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

152 

A Bugaci Psborókás ErdQrezervátum monitorozását megalapozó tevékenység indult 
2019-ben. Az ERDP+h+á+l+ó rácspontjai lettek kijelölve a hosszú távú vizsgálat 
(HTV) referenciapontjaiként. Összesen 271 pont koordinátája lett rögzítve. 2020-ban 
folytatódott a munka az erdQállapotára vonatkozó tényleges adatrögzítéssel, 89 ponton 
készültek el a részletes felmérések és dokumentumfelvételek.  

25. 

Közösségi 
jelentQség_ 
puhatest_ -
fajok 
felmérése 

Deli Tamás e. v. 

33 db 10x10 
km-es ETRS 
négyzet a déli 
határtól 
indulva 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

500  

A felmérés a potenciálisan elQforduló négy közösségi jelentQség_ csigafajra terjedt ki: 
apró fillércsiga (Anisus vorticulus), harántfogú törpecsiga (Vertigo angustior), hasas 
törpecsiga (Vertigo moulinsiana), bánáti csiga (Drobacia banatica). A kutatás során 
egy ponton sikerült megtalálni a bánáti csigát az Tisza alsó szakaszáról, Szeged 
belterületén lévQ hullámtéri puhafás ligeterdQben. A másik 3 faj esetében az új 
elQfordulások zöme a Duna-völgyére esik. A harántfogú törpecsiga 5 kvadrátban fordul 
elQ,  a hasas törpecsiga 8 kvadrátból lett kimutatva. Az apró fillércsigát egyetlen 
ponton találtuk meg. 

26. 

Közönséges 
ürge 
(Spermo-
phylus 
citellus) 
monitorozása 

KNPI 
szakemberei 
(Dr. Kovács 
Éva, 
természetvédel-
mi Qrszolgálat) 

38 lokalitás a 
KNPI 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

60  

Összesen 38 lokalitáson történt relatív létszámbecslést lehetQvé tevQ lyukszámlálási 
módszerrel felmérés. Ezek közül 22 db lokalitás a tervezett és rendszeresen ismételt 
felmérés helyszíne. További 4 lokalitáson már korábban elt_ntek az ürgék, ötévente 
leellenQrizzük, hogy nem telepedtek-e vissza (2020-ban sem volt ürge ezeken a 
területeken). Öttömösön az áttelepített populáció vizsgálata zajlott (2019-ben 
Kecskemét külterületrQl 56 egyed lett áttelepítve, két év után 16 példány jelenléte 
feltételezhetQ a területen, további rátelepítés tervezett 2021-ben). A felmérésbe 
bevontuk a 2019-ben megtalált, Kecskemét: Kisfái lokalitást is. A monitorozás utolsó 
hat évét figyelembe véve a 22 állandó lokalitáson, két kivételtQl eltekintve, növekedés 
volt tapasztalható a megszámolt lyukak mennyiségében.  

27. 

Délvidéki 
földikutya 
(Nannospalax 
montano-
syrmiensis) 
monitorozás: 

KNPI 
szakemberei 
(Dr. Kovács 
Éva, referensek, 
Tamás Ádám, 
Krnács György, 
Schneider 
Viktor) 

Kelebia, 
Ásotthalom, 
Öttömös, 
Baja, Madaras 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

80  

Az Qszi földikutya-túráscsoport számlálás eredménye Kelebián 246 db, Baján 420 db 
túráscsoport. Az elQzQ évhez képest enyhe növekedés volt tapasztalható. Öttömösre 9 
példány került áttelepítésre 2016-ban, 2017 év Qszén ő példány túrás-aktivitása volt 
megfigyelhetQ. 2019-ben itt 12 túráscsoport volt elkülöníthetQ, 2020-ban ez az érték 
15. 2020. október folyamán összesen 16 állat került áttelepítésre Bajáról a Madarasi 
Marhajárás TT területére. A heti rendszerességgel elvégzett felmérések alapján 
maximálisan 13 állat mutatott aktivitást. Néhány állat még december végén is készített 
friss túrásokat. 

28. 
Pelefajok 
(Gliridae) 
monitorozása 

KNPI 
szakemberei 
(Gyurita István) 

Szakmár 
(Miklapuszta) 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

25  
1ő peleodú m_ködött, áprilistól novemberig tartó idQszakban az NBmR protokoll 
elQírásainak megfelelQen havi gyakorisággal ellenQrizve. Pelét sajnos nem sikerült 
kimutatni.  

29. 
Épületlakó 
denevérek 

Dobrosi Dénes 
e. v. 

20 épület a 
KNPI 

TMF/487/
8/2019. sz. 

750  
Az épületlakó denevérkolóniák ellenQrzése során 20 épület lett átvizsgálva 
(templomok, magtárak, üdülQ, erdei iskola, hivatal, palota, kastély). A 
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monitorozása m_ködési 
területén 

támogatás denevértanyákon összesen 5 denevérfaj jelenléte volt tapasztalható. A fokozottan 
védett tavi denevérbQl (Myotis dasycneme) 2020-ban sajnos nem sikerült találni. A 
hegyesorrú denevér (Myotis blythii) állománya nem változott a tavalyi és a tavalyelQtti 
évhez képest. A szoprán törpedenevér (Pipistrellus pygmaeus) és a korai denevér 
(Nyctalus noctula) egyedszáma kissé csökkent, de a szürke hosszúfül_-denevér 
(Plecotus austriacus) és a kései denevér (Eptesicus serotinus) állománya valamivel 
nQtt. 

30. 

KisemlQs 
vizsgálat 
bagolyköpet 
elemzéssel  

Dr. Mátics 
Róbert (Magyar 
Természet-
kutató 
Egyesület) 

Duna-Tisza-
közi síkvidék, 
Bácska, 
Dunamenti 
síkság 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

500  

2020-ban összesen 1612 zsákmányállat lett meghatározva 15 mintából. A ritka 
pocokfajok közül a földipocok mindkét középtájon, a csalitjáró pocok csak a 
Bácskából került elQ. A 2020. évben elQször került elQ mezei hörcsög (Cricetus 
cricetus) a mintákból, Bácsszentgyörgyön és Garán.  

31. 

Ritka és 
telepesen 
fészkelQ 
madarak 
monitorozása 

KNPI szakemb. 
(Lóránt Miklós, 
természetvédel-
mi Qrszolgálat) 

KNPI 
m_ködési 
területe 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

450  

Összesen 32 észlelQ adatai kerültek az adatbázisba. Telepesen költQ fajok: 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, fattyúszerkQ, vetési varjú. Ezen felül a 
partifecske telepek is rögzítésre kerültek. 
Ritka, stabil költQhely_ fajok: fekete gólya, darázsölyv, barna kánya, rétisas, 
kígyászölyv, hamvas rétihéja, parlagi sas, kerecsensólyom, túzok, ugartyúk, széki lile 
Egyéb fajok: fehér gólya, bütykös ásólúd, cigányréce, fogoly, bölömbika, héja, kis 
vízicsibe, haris, nagy goda, nagy póling, piroslábú cankó, gyöngybagoly, kuvik, réti 
fülesbagoly, jégmadár, szalakóta, kis Qrgébics (jellemzQen egyéb fokozottan védett 
és/vagy Natura 2000 jelölQfajok) 
Madártani adatok a KNPI biotikai adatbázisában (2020-ban gy_jtött): RTM költési 
adatbázisa 415 rekord, AgyMind adatgy_jtQ költési adatbázisa 977 rekord, AgyMind 
adatgy_jtQ madártani adatbázisa 6Ő6 rekord. 

32. 

Gémtelepek 
költQállo-
mányának 
felmérése 

KNPI 
szakemberei 
(Dr. Pigniczki 
Csaba, 
természetvédel-
mi Qrszolgálat) 

KNPI 
m_ködési 
területe 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

750  

A légi felméréses módszer segítségével a nagy kócsag és a kanalasgém állománya nagy 
pontossággal becsülhetQ, a kiegészítQ számolások a telep mellett a nagy kárókatona, 
kis kárókatona, bakcsó, üstökösgém, pásztorgém, kis kócsag, szürke gém és vörös gém 
esetében – kombináltan – szintén jó becslést eredményeznek. Összességében, a 
szárazság miatt a gémek idei létszáma kevesebb lett, mint korábban. Sajnálatos módon 
gyújtogatás miatt volt olyan gémtelep, amely költésre alkalmatlan állapotban volt.  Az 
összesített állományadatok a légi felmérés eredményeként: Kanalasgém 102–110 pár, 
batla1 pár, bakcsó min. 195 pár, üstökösgém min. 45 pár, pásztorgém 3 pár, kis kócsag 
min. 117 pár, szürke gém min. 90 pár, vörös gém min. 89 pár, nagy kócsag 636–648 
pár, nagy kárókatona min. 54 pár, kis kárókatona min. 151 pár.  
A megfelelQen felmérhetQ fajoknál – nagy kócsag, kanalasgém – a száraz év miatt 
egyértelm_en csökkent az állomány a 2017-es felméréshez képest. Külön említést 
érdemel a batla költése a Csaj-tón.  



36 

 

33. 

Vízimadarak 
monitorozása 
(IPA 
folytatás) 

KNPI 
szakemberei 
(Tamás Ádám, 
Albert András, 
Dr. Pigniczki 
Csaba) 

Körtvélyesi 
Holt-Tisza, 
Mártélyi Holt-
Tisza, 
szabadszállási 
Zab-szék és 
Büdös-szék, 
szakmári 
Dzsidva-
halastó, 
bácsalmási 
Sós-tó, 
Dunafölvár-
Baja közötti 
Duna-szakasz 
(1560-1479 
fkm). 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

396 

Ötödik éve zajlik a kiemelt térségi jelentQséggel bíró vizes élQhelyek vízimadár 
állomány változásainak nyomon követése. Havi, kétheti, heti rendszeresség_ vízimadár 
számlálások pontos elvégzése történik intenzíven hasznosított halastó, nagy kiterjedés_ 
és kisméret_ szikes tó, folyam, holtág típusú élQhelyeken. Az adatok a KNPI biotikai 
adatbázisába, valamint az MME által koordinált MadárAtlaszProgram és vízimadár 
online adatbázisába kerülnek. A felmérések során nagy hangsúlyt kaptak a ritka és 
telepesen fészkelQ fajok, valamint a Natura 2000 jelölQ fajok. A monitorozás összesen 
6 területen zajlott. 137 felmérési alkalommal 58 vízimadár faj adatai lettek rögzítve.  

34. 

Állandó 
ráfordítású 
madár-
gy_r_zés 
(CES) 

KNPI 
szakemberei 
(Agócs Péter) 

Császártöltés 
TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

6 

Az Állandó Ráfordítású Gy_r_zés (CES – Constant Effort Sites) program olyan 
információk gy_jtését t_zi ki céljául, amelyek segítenek feltárni a madárpopulációk 
változásait a költési idQszakban történQ egyedi jelölés módszer segítségével. A 
császártöltési CES ponton 11 éve folyik a felmérés, 2020-ban összesen 18 madárfaj 
166 példánya került a hálóba, ebbQl 132 példány kapott gy_r_t, 3Ő példány visszafogás 
volt. Idegen gy_r_s madár 2020-ban is egy fülemülesitke volt (Acrocephalus 
melanopogon), amit 2019-ben gy_r_ztek a Dinnyési FertQ tanösvényén, illetve egy 
nádi sármány, amit 2019-ben gy_r_ztek az Izsáki Madárvártán. Visszafogásra került 
több, 2016-ben gy_r_zött, cserregQ nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus).  

35. 
Kockás sikló 
monitorozás 

KNPI 
szakemberei 
(Dr. Kovács 
Éva, Bárdos 
Tibor, Sápi 
Tamás, Gyurita 
István, Tamás 
Ádám) 

Harta (Duna), 
Solt (Duna, 
Solti-sziget és 
Kali-major) és 
Baja 
(Sugovica)  

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

5 
Helyszínenként egy-három ellenQrzés történt. Az élQhelyekrQl fénykép-dokumentáció 
is készült, illetve rögzítésre kerültek a protokollban elQírt paraméterek. A vizsgálat 
során 3 kockás sikló példány kerül elQ, az összes augusztus 19-én, a hartai helyszínen. 

36. 
Szikes tavi 
rákok 
monitorozása  

Dr. Forró László 
(MTTM) 

Kelemen-szék, 
Zab-szék, 
Fehér-szék és 
Böddi-szék 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

306 

A zooplankton gy_jtésekkel egyidej_leg hQmérséklet, pH és vezetQképesség mérések is 
történtek. 2020-ban március 16. és július 13. között, öt alkalommal történtek a 
gy_jtések. A Kelemenszék száradt ki elsQként. Összesen 3ő planktonmintát lehetett 
gy_jteni, melyben nyolc rákfaj (1 tócsarák, ő ágascsápú és 2 evezQlábú rák) fordult elQ. 
Korábbi évekhez képest ez alacsony fajszám, de mindegyik tóban elQfordultak és 
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jelentQs tömegben jelentek meg a szikes vizekre jellemzQ fajok. A pH és a 
vezetQképesség viszonylag alacsony szintrQl indult és nem ért el kiugróan magas 
értéket az egyes tavakban. A vizsgált szikes tavak 2020-ban hamar kiszáradtak, 
jellemzQ volt ugyanakkor az is, hogy a vízállás már tavasszal is alacsony volt. 
Valószín_leg ennek az alacsonyabb év eleji vízállásnak, kisebb víztömegnek tudhatók 
be a rákplankton összetételében megfigyelt változások. 

37. 

Hazai fészkelQ 
madárfajok 
felmérése és a 
keletkezQ 
adatok 
elemzése, 
szintézise 

Péntek István e. 
v., Veszelinov 
Ottó e. v., 
Farkas Roland 
e. v. 

Országos 
projekt 

TMF/487/
8/2019. sz. 
támogatás 

3 300 

ElQre meghatározott módszertan és kritériumok alapján ő0 darab 2,5×2,5 kilométeres 
UTM négyzetet felmérése valósult meg. A prioritási listán szereplQ 8Ő madárfajra 
vonatkozóan kimutatások készültek, többek között a fajok gyakorisága a vizsgált 
négyzetekben és az összesített párok száma. A vizes élQhelyekhez kötQdQ fajok néhány 
kivételtQl (pl. szárcsa) eltekintve nagyon gyér számban költöttek a vizsgált 
kvadrátokban. Szárazabb és nedvesebb gyepeken költQ partimadarakat gyakorlatilag 
nem észleltek. A harkályok csoportjából, annak ellenére, hogy nem a legjobb 
idQszakban történtek a felmérések, nagy arányban kerültek elQ költQ párok. Az erdei és 
mezQgazdasági élQhelyekhez kötQdQ énekes madarak száma átlagosnak mondható, 
csak néhány igen lokális elterjedés_ faj hiányzott az észlelések közül (pl. kis 
légykapó). Legnagyobb számban a tövisszúró gébics költött, összesen 898 pár. A 
felmérések során Ő38 db fészek koordináta gy_lt össze, ezeket adatbázisba rendezte a 
koordinátor. 

38. 

Kunhalmok 
terepi állapot-
felvétele, 
természet-
védelmi 
nyilvántartás-
ban szereplQ 
adatok 
aktualizálása, 
kiegészítése 

Kustár Rozália 
egyéni 
vállalkozó 

FelgyQ, Gátér, 
PetQfiszállás 

TMF/487/
8/2019 sz. 
AM 
támogatás 

1 150 
Közel 50 halom beazonosítása, vizsgálata; 12 halom felelt meg a törvényi definíciónak, 
1 új halom került az ex lege védett kunhalmok nyilvántartásába. 

39. 

Földvárak 
terepi állapot-
felvétele, 
természet-
védelmi 
nyilvántartás-
ban szereplQ 
adatok 
aktualizálása, 
kiegészítése 

Kustár Rozália 
egyéni 
vállalkozó 

Történeti 
Kiskunhalas 
(jelenleg 
Kiskunhalas, 
Balotaszállás, 
Kunfehértó, 
Zsana, Tázlár, 
Harkakötöny 
települések) 
közigazgatási 

TMF/487/
8/2019 sz. 
AM 
támogatás 

1 220  Feltételezett erQdök megvizsgálása, adatbázis készítése, fotódokumentáció. 
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területén 
feltételezett 
földvárak 
vizsgálata. 

40. 

Kunhalmok 
kompelx 
tájtörténeti, 
földtudományi 
kutatása 

Kustár Rozália 
(Dunatáj 
Értékeiért 
Nonprofit 
Közhasznú Zrt.) 

A Kovács-
halom, a 
VesszQs-
halom és a 
Nagycsászárné
-halom 
(Tömörkény 
0250/50, 
0250/49 és 
0250/47 hrsz) 
geoarcheológi
ai szempontú 
vizsgálata." 

TMF/487/
8/2019 sz. 
AM 
támogatás 

1 333,5  
Településtörténeti, tájhasználati, geofizikai felmérés, halmok hasznosítására, sírkamrák 
létére utaló információk. 

  



4.3. TIR-be betöltött és betöltésre elQkészített adatok modulonként 
Biotika Modul 
 
A Űiotika modul, illetve a ŰÁRKA adatbázis felé 163061 rekord elküldése megtörtént, ezen 
felül 100ŐŐ rekord betölthetQ, illetve 270810 rekord validálásra elQ van készítve. 
 
KNPI saját adatbázisban: 

  validált validálásra elQkészítve Összesen 

Növény pont 130629 111249 241878 

Növény poligon 6251 4685 10936 

Madár pont 26656 92775 119431 

Madár poligon 2 746 748 

Gerinces pont 8362 39927 48289 

Gerinces poligon 434 1221 1655 

Rovar pont 767 16848 17615 

Gomba, moha zuzmó pont 4 339 343 

Puhatest_ pont 0 3020 3020 

Összesen 173105 270810 443915 

 
2019-ben gy_jtött adatok:  
 

  Validált Validálásra elQkészítve Összesen 

Növény pont 13771 17396 31167 

Növény poligon 75 328 403 

Madár pont 26 10107 10133 

Madár poligon 0 2 2 

Gerinces pont 2888 10124 13012 

Gerinces poligon 30 0 30 

Rovar pont 176 2703 2879 

Gomba, moha zuzmó pont 0 8 8 

Puhatest_ pont 0 316 316 

Összesen 16966 40984 57950 

  
Egyéb modul feltöltések: 

- 16ő0 rekord egyedi tájérték-adat  
- 936 db multimédiás állomány (egyedi tájérték-adatokhoz)  

Ez a korábbi évek adataival megegyezik, 2020-ban nem volt feltöltés. 
 
4.4. Jelentési kötelezettség         
 
Egyedi hatósági határozatból (például: engedélyezett kutatásokkal kapcsolatos jelentéstételi 
kötelezettségek), felettes szervi utasításokból és jogszabályi rendelkezésekbQl fakadó 
jelentéstételi kötelezettségeinek az igazgatóság maradéktalanul eleget tett. Fontos 
természetvédelmi kezelési információkat összesített az idegenhonos, inváziós fajok 
betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelQzésérQl és kezelésérQl alkotott 
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1143/2014/EU rendelet hatálya alá tartozó inváziós fajokkal kapcsolatos védelmi 
intézkedésekrQl szóló jelentéseiben. 
 
ő. Természetvédelmi kezelési tevékenység 
 
5.1.A) Természetvédelmi kezelési tervek  (meglévQ, ill. 2020-ban készült) 
 
Elkészült a Kiskunsági Nemzeti Park mind a kilenc területegységének (Fülöpházi buckavidék, 
Orgoványi-rétek, Űócsa-Űugac buckavilága és a homokpuszta, Kolon-tó, Peszéradacsi-rétek, FelsQ-
kiskunsági-puszta, FelsQ-kiskunsági-tavak, Mikla-puszta, Szikra és az Alpári-rét) természetvédelmi 
kezelési terv tervezete, amely jelenleg belsQ egyeztetés alatt áll és 2022 tavaszán felterjesztésre kerül 
területi egyeztetésre. 
MeglévQ (kihirdetett, vagy területi egyeztetés után felterjesztésre került) kezelési tervek:  
 

A tervezési terület neve Terület 
(hektár)1 

Védett 
/védelemre 
tervezett 

KihirdetQ jogszabály 

Űajai földikutya-rezervátum tt. 114,25 Védett 7/2017. (II. 28.) FM rendelet 
Jászszentlászlói Kalmár-erdQ tt. 8,88 Védett 15/2017. (III. 27.) FM 

rendelet2 

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

Katymári téglavetQ földtani képzQdmény 
természeti emlék 

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

Madarasi téglavetQ földtani képzQdmény 
természeti emlék 

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

rendelet  
Pusztaszeri TK bQvítése 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 - 
Madarasi Marhajárás tt.  43,76 Védett 36/2018 (XII.10.) AM 

rendelet 
 
1 A területadatok a KNPI térinformatikai nyilvántartásából származnak. 

2 Az eredeti kezelési tervet a 16/200ő. (VII. 1Ő.) 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 védettség_ terület, melynek kezelésiterv-tervezete a területi egyeztetés után felterjesztésre 
került. 
 

5.1.B) Natura 2000 fenntartási tervek (meglévQ, ill. 2017-ben készült) 
 
A Natura 2000 fenntartási tervek kapcsán 2020-ban változás nem történt, a KNPI valamennyi 
Natura 2000 területe rendelkezik fenntartási tervvel. 
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Területkód A Natura 2000-terület neve Terület (ha) Védettség 
típusa* 

Készültségi 
állapot 

Befejezés éve 

HUKN10001 FelsQ-Kiskunsági szikes puszták és 
turjánvidék 

15776,02 kmt. meglévQa 2008 

HUKN10002 Kiskunsági szikes tavak és az Qrjegi 
turjánvidék 

35722,19 kmt. meglévQb 2016 

HUKN10004 Alpár–bokrosi Tisza-ártéri öblözet 5026,95 kmt. meglévQb 2016 
HUKN10007 Alsó-Tisza-völgy 36292,86 kmt. meglévQb 2016 
HUKN10008 Űalástya-Szatymaz környéki homokvidék 6171,8 kmt. meglévQb 2016 
HUKN20001 FelsQ-kiskunsági szikes puszta 15776 kjtt. meglévQb 2016 
HUKN20002 Peszéri-erdQ 1628,46 kjtt. meglévQc 2015 
HUKN20003 FelsQ-kiskunsági turjánvidék 14436,47 kjtt. meglévQc 2016 
HUKN20004 Dél-Űácska 781,46 kjtt. meglévQc 2015 
HUKN20005 Tass–szalkszentmártoni szikes puszta 1655,22 kjtt. meglévQc 2014 
HUKN20006 Nagynyíri-erdQ 750,08 kjtt. meglévQb 2016 
HUKN20007 Solti ürgés gyep 110,21 kjtt. meglévQc 2014 
HUKN20008 Déli-Homokhátság 2385,97 kjtt. meglévQc 2014 
HUKN20009 FelsQ-kiskunsági szikes tavak és Mikla-

puszta 
19679,72 kjtt. meglévQb 2016 

HUKN20010 Szabadszállási ürgés gyep 74,01 ktt. meglévQc 2014 
HUKN20011 Fülöpházi homokbuckák 2117,13 kjtt. meglévQb 2016 
HUKN20012 Szegedi ürgés gyep 187,88 ktt. meglévQc 2014 
HUKN20013 Fülöpszállás–Soltszentimre–csengQdi 

lápok 
3122,99 kjtt. meglévQb 2016 

HUKN20014 Hajósi-homokpuszta 463,31 kjtt. meglévQc 2015 
HUKN20015 Ágasegyháza–orgoványi rétek 4321,14 kjtt. meglévQb 2016 
HUKN20016 Matkópusztai ürgés gyep 155,66 kjtt. meglévQc 2014 
HUKN20017 Közép-csongrádi szikesek 1142,66 kjtt. meglévQc 2014 
HUKN20018 Jánoshalma-kunfehértói erdQk 1341,34 kjtt. meglévQb 2016 
HUKN20019 Baksi-puszta 4875,17 kjtt. meglévQb 2016 
HUKN20020 Harkai-tó 661,94 kjtt. meglévQc 2015 
HUKN20021 Ökördi-erdQtelek–Keceli-lápok 2517,88 kjtt. meglévQb 2016 
HUKN20022 KiskQrösi turjános 2870,96 kjtt. meglévQc 2014 
HUKN20023 Tázlár-kiskunhalasi homokbuckák 1929,05 kjtt meglévQc 2015 
HUKN20024 Űócsa–bugaci homokpuszta 11660,45 kjtt. meglévQb 2016 
HUKN20025 Fülöpházi Hosszú-rét 466,73 kjtt. meglévQc 2014 
HUKN20026 Móricgáti-lápok 766,97 kjtt. meglévQc 2015 
HUKN20027 Péteri-tó 782,1 kjtt. meglévQb 2016 
HUKN20028 Tiszaalpár–bokrosi ártéri öblözet 3288,33 kjtt. meglévQc 2014 
HUKN20029 űsongrádi Kónya-szék 455,96 kjtt. meglévQb 2016 
HUKN20030 Pirtói Nagy-tó 256,54 kjtt. meglévQd 2009 
HUKN20031 Alsó-Tisza hullámtér 7929,6 kjtt. meglévQc 2014 
HUKN20032 Dél-Prjeg 4585,08 kjtt. meglévQd 2009 
HUKN20033 Érsekhalma-nemesnádudvari löszvölgyek 240,26 kjtt. meglévQc 2015 
HUKN20034 NyárlQrinci erdQ  207,17 kjtt. meglévQb 2016 
HUKN20035 Harkakötöny–kiskunmajsai homokbuckák 714,3 kjtt. meglévQb 2016 
HUKN20036 Imrehegy–Pirtó–kiskunhalasi 

homokbuckák 
1564,32 kjtt. meglévQc 2014 

HUKN22037 Kékhegyi lQtér 460,05 kjtt. meglévQb 2016 
HUKN30001 űsongrád–bokrosi Sós-tó 714,15 kmt., kjtt. meglévQc 2015 
HUKN30002 Gátéri Fehér-tó 852,78 kmt., kjtt. meglévQd 2009 
HUKN30003 Izsáki Kolon-tó 3581,79 kmt., kjtt. meglévQd 2009 

 
* Rövidítések: kmt. = különleges madárvédelmi terület; kjtt. = kiemelt jelentQség_ különleges természetmegQrzési terület; 
ktt. = különleges természetmegQrzési terület 
a Túzok LIFE program keretében; b A fenntartható természetvédelem megalapozása magyarországi Natura 2000 területeken 
(Svájci-Magyar Együttm_ködési Program, Végrehajtási Megállapodás száma: SH/Ő/8) c. projekt keretében; c EMVA 
forrásból; d a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül „Natura 2000 területek fenntartási 
tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése” cím_ projekt részeként készült. 
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5.2. ÉlQhely-fenntartás, kezelés (élQhelyek és területegységek szerinti bontásban) 
 
ő.2.1. Az élQhelyeket érintQ jelentQsebb ökológiai állapotváltozások 
 
 2020-ban is több szélsQséges idQjárási esemény gyakorolt kedvezQtlen hatást az 
élQhelyek és életközösségek ökológiai állapotára. Továbbra is teljes mértékben igazolják a 
Duna-Tisza közén rögzített idQjárási adatok a klímamodellek jóslatait arra vonatkozóan, hogy 
folyamatosan növekedni fog a szélsQséges klímajelenségek gyakorisága, ez pedig számos 
természeti értéket egyre nagyobb próbatételek elé állít, amikhez egyre nehezebb 
alkalmazkodniuk.  

2020 tavasza rendkívül csapadékszegény, a harmadik legszárazabb volt 1901 óta. A 
március még csapadékosan kezdQdött, majd március 8-án egy hosszú száraz idQszak vette 
kezdetét. A száraz idQjárás áprilisban és még májusban is folytatódott, május közepe 
legszárazabb lett az elmúlt 120 évbQl. A természetes vizes élQhelyek év eleji feltöltQdése 
emiatt igen csekély mérték_re sikeredett, a vegetációs idQszak eleve vízhiányosan indult.  
 A gyepek f_hozamán valamelyest javítottak a május végi esQk. A nyári hónapok 
csapadékösszege országos átlagban 261,14 mm-nek adódott, ami az 1981-2010-es sokévi 
átlag 131%-a. A nyár középhQmérséklete 21,0Ő °ű-nak adódott, ami 0,8 °ű-kal haladja meg 
az 1981–2010-es átlagot, ezzel 1901 óta a 16. legmelegebb nyarat hagytuk magunk mögött, ez 
az átlagosnál nagyobb párolgási veszteséget eredményezett. Az Qsz csapadékban szegény 
szeptemberrel kezdQdött, de a hónap végén helyenként jelentQs mennyiség_ csapadék zúdult 
le rövid idQ alatt. A korábbi évektQl eltérQen az október 2020-ban különösen csapadékos volt, 
a szokásos mennyiség több mint duplája érkezett. A novemberi csapadékösszeg messze 
elmaradt az 1981-2010-es sokévi értéktQl, így 1901 óta a 7. legszárazabb november múlt el. A 
több éve halmozódó vízhiányt az Qsz folyamán lehulló csapadék sem tudta megszüntetni, az 
évfordulót ismét a sokéves átlagtól elmaradó, csekély mérték_ feltöltQdéssel érték meg a 
természetes vizes élQhelyek.   
 
 A fent vázolt idQjárási körülmények hatására többségükben ismét rossz évet zártak a 
Duna-Tisza köze vízhez kötQdQ természeti értékei. Számos helyen, beleértve a FelsQ-
Kiskunság kontinentális léptéken is egyedülálló, fehér viz_ szikes tavait, korán és hosszú 
idQre (akár sok hónapra, és már tavasszal) kiszáradtak a sekély viz_ természetes medrek. A 
vízbQségük és ezzel összefüggésben dús táplálékkínálatuk miatt tavaszi-Qszi vonulási 
idQszakban egykor nyüzsgQ madárvilágú szikes puszták csendesek, korábbi önmagukhoz 
képest szinte kihaltak voltak a szezon döntQ részében. Szeptemberben hatalmas területeken 
nem volt felszíni víz, tocsogó, nedves iszap a pusztákon; ha a jövQben ez lesz a jellemzQ(bb) 
állapotuk, úgy madárvonulásban betöltött élQhelyi szerepük rohamosan töredékére csökken. A 
vonuló fajok táplálékot keresQ populációi az elQállt szárazságban egyre inkább a másodlagos, 
emberi erQvel – jellemzQen gazdálkodási célokból - fenntartott vizes élQhelyekre 
kényszerültek, ennek minden ökológiai, természetvédelmi kockázatával.  
 
 A hosszú aszályos idQszakok miatt továbbra is nehézséget jelentett a gazdálkodóknak 
– beleértve helyenként a természetvédelmi kezelQt is - a gazdálkodási, illetve 
természetvédelmi problémákat nem okozó legeltetési terhelések „eltalálása”, a túllegeltetés 
elkerülése. A sokéves átlagot jelentQ f_hozamra beállított állatlétszámok sok helyen 
túllegeléshez – vagy annak közvetlen veszélyéhez – vezettek, különösen természetvédelmi, 
ökológiai, de akár gazdálkodási szempontból is. E probléma mértékének, elterjedtségének 
megértéséhez azt is tudni kell, hogy a gazdálkodási szempontból értelmezett, jogszabályokban 
is definiált túllegelés (a 269/2007 kormányrendelet szerint például „túllegeltetés: a gyep 
magas állats_r_séggel történQ legeltetésbQl eredQ károsodása, melynek során a gyepben 
állományalkotó f_félék rövidre rágása és taposás következtében a gyep foltokban kiritkul, a 
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talajfelszín fedetlenné válik”), a nyílt talajfelszínek és gyomok intenzív megjelenése, a gyep 
záródásának jelentQs csökkenése, a f_hozam drasztikus visszaesése egy olyan elQrehaladott 
leromlási fázist jelent, amit már jóval korábban megelQz a természetes gyepi életközösség 
kompetíciós és egyéb kapcsolati viszonyainak, majd szerkezetének átalakulása, számos 
érzékenyebb növény- és állatfaj populációjának csökkenése, illetve (idQszakos avagy tartós) 
elt_nése, vagyis az ökológiai állapot romlása. Egy pár centiméteres magasságúra - ahogy 
mondani szokás, asztallap simaságúra - rágott gyep kötöttebb talajon még nem feltétlenül 
nyílik fel, vagyis jogi értelemben még „vitatható” a túllegeltetése, amikor ökológiai, 
természetvédelmi szempontból már réges-rég túlhasznosított, és eredeti természetes élQvilága 
már nagymértékben elszegényedett. A jó ökológiai állapotú természetes gyepek, például a 
mocsárrétek, láprétek, sztyepprétek általában többszint_ek, akár sok deciméteres magasságú 
felsQ gyepszinttel – ehhez az ideális állapothoz képest a duna-tisza közi táj gyepjeinek nagy 
többsége durván túlhasznosított volt 2020-ban, és sajnos érvényes ez a megállapítás hosszabb 
idQtávra is.   
 
 Az általános vízhiány tovább növeli az igényt a természetvédelmi és egyéb célú 
vízpótlásokra, de ezek tájszint_ fejlesztését segítQ, komoly gyakorlati elQrelépések – például a 
régóta, több tervezési és engedélyezési folyamattal is érintett homokhátsági vízpótlás kapcsán 
– nem történtek 2020-ban sem. A természetes vizes élQhelyek kiszáradása, feltöltQdése 
regionális léptéken évrQl-évre emeli az ember által létrehozott vizes élQhelyek ökológiai 
jelentQségét. 2020-ban, mint ahogy az elQzQ években is, például a Homokhátság sok tucat 
négyzetkilométernyi területein az Mő autópálya építéséhez a 2000-es évek elején létesített 
mélyebb és nagyobb, felhagyott és regenerálódó növényzet_ anyagnyerQhelyek voltak a 
legjelentQsebb felszíni vízkészlettel bíró, legnagyobb ökológiai jelentQség_ vizes élQhelyek. 
Ezeket hatósági engedélyeik alapján elviekben nem lehetett a talajvíztükörbe mélyíteni, de a 
kivitelezési pontatlanságok miatt, nem nagy mélységben ez mégis megtörtént (illetve medreik 
a felszínen lefolyó csapadékot is összegy_jtik valamilyen mértékben). Ahol a talajtani és 
hidrológiai adottságok ehhez kedvezQnek bizonyultak – nem egy helyen -, ott másodlagos 
szikesedés indult meg, akár kezdetleges szikes zonáció kialakulását eredményezve viszonylag 
rövid idQ alatt. E másodlagos vizes élQhelyek többfelé a környék legjelentQsebb partimadár, 
egyéb vízimadár (bölömbika, guvat, récefélék), vöröshasú unka, stb. élQhelyeinként 
funkcionáltak a rendkívüli szárazságok idején. Az akár gazdasági céllal létesült, de a 
természetvéelmi szempontokat is hangsúlyosan figyelembe vevQ módon kivitelezett és 
rekutivált anyagnyerQhelyek jövQbeli létesítése egyik ellensúlyozó folyamata lehetne a 
természetes vizes élQhelyek felszámolódásának (figyelemmel arra, hogy a természetes 
mederalakító folyamatok blokkoltak, leálltak a kultúrtájban), ugyanakkor ma még a 
természetvédelmi szempontok tényleges, minden körülmények közötti érvényesíthetQségének 
erQs garanciái további kiépítésre várnak.  
 
 Tulajdonképp már hosszú távú trendnek tekinthetQ, 2020-ban is folytatódó, tájszinten 
is érvényesülQ kedvezQ élQhelyváltozás a területi oltalom alatt álló erdQkben a holtfa 
mennyiségének gyarapodása (nem csak a nemzeti parki vagyonkezelésben lévQ 
erdQterületeken). Ez az erdQgazdálkodók részérQl viszonylag egyszer_en végrehajtható, és 
természetes folyamatokkal, a klímaváltozással párhuzamosan növekvQ intenzitású 
széltörésekkel is „segített” intézkedés, aminek kedvezQ hatásai legkönnyebben a harkályfajok 
állományainak tájszint_ terjedésén keresztül vehetQk észre.   
 
ő.2.2. ÉlQhely-fenntartási és -kezelési tevékenységek ismertetése 
 
 Az Igazgatóság 2019. év végén hosszú távon is rendszeresen folytatni kívánt, átfogó 
terepi bejárásokba és azok szakmai kiértékelésébe fogott annak érdekében, hogy felmérje a 
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saját hasznosításában álló gyepterületek aktuális ökológiai állapotát, a kezelések eredményeit 
és esetleges hátrányait. Az állapotértékelést a több éve kisebb megszakításokkal tartó, 
csapadékhiányos idQjárás miatt megnövekedett túllegeltetési kockázat indokolta. A saját 
hasznosítású gyepterületek többségén a kezelés intenzitása megfelelQnek bizonyult, a bugaci 
NagylegelQ állapotában a korábbi évekhez képest jelentQs javulás következett be a 
lecsökkentett állatlétszám következtében. Néhány területen, így az izsáki Kolon-tó melletti, 
nagy kiterjedés_ mocsárréteken, a FelsQ-kiskunsági szikes tavak környékén és a FelsQ-
Kiskunsági szikes puszta egyes részein a legeltetési nyomás csökkentése ugyanakkor továbbra 
is indokolt. 
 
Nyílt homokpusztagyepekben inváziós fásszárú fajok kezelése 
Helyszíne: Izsáki Kolon-tó. Forrása: TMF/487/8/2019 sz. AM támogatás. Kivitelezést végzi: 
Ábrahám Örs e. v. FQbb eredményei: Az özönfajok magtermQ egyedeinek felmérése a 2020-
as évben a Kiskunsági Nemzeti Park Kolon-tavi törzsterületén a homokbuckás területekre 
koncentrált, így a Űikatorok és a Matyó-halom elnevezés_, nyílt homokpusztagyepek és 
homoki borókás-nyárasok kerültek felvételezésre. A 1Ő0 hektár vizsgálata során 92ő inváziós, 
fásszárú termésképzQ egyed lett vegyszeresen kezelve, amik 7 inváziós fajhoz tartoztak. 
Legtömegesebbek a fehér akác, a nyugati ostorfa és a mirigyes bálványfa, amik magtermQ 
egyedei, gyökérsarj-eredet_ fiatal egyedei és magoncai egyaránt megtalálhatók a területen. 
 
Űikatorok off road tevékenység kizárása 
Helyszíne: Izsák, Bikatorok. Forrása: TMF/487/8/2019 sz. AM támogatás. Kivitelezést végzi: 
Ábrahám Örs e. v. FQbb eredményei: A program során a Kiskunsági Nemzeti Park Kolon-
tavi területén, a Űikatorok fokozottan védett terület nyílt homoki gyepjeinek, a buckák 
formavilágának védelmében védQkorlát kihelyezését kezdte el az Igazgatóság kiépíteni 2019-
ben. 2020-ban 70 fm (Ő0 cm magas akáckorlát, 2,ő méterenként alátámasztva) került 
felszerelésre. A telepítést követQen radikálisan visszaesett a területre való behajtás, a bucka 
szélében való parkolás pedig teljesen megsz_nt. A korábban kihelyezett hatósági táblák, 
tájékoztató tábla, illetve a folyamatosan bQvülQ korlát hatékonyan akadályozzák meg a 
területre való behajtást. 
 
Löszgyepek kezelése 
Helyszíne: űsászártöltés, Érsekhalma Forrása: TMF/Ő87/8/2019 sz. AM támogatás. 
Kivitelezést végzi: Silvicola Kft. FQbb eredményei: Az Érsekhalma-nemesnádudvari 
löszvölgyek Natura 2000 terület (HUKN20033) részét képezQ Érsekhalmi Hét-völgy 
Természetvédelmi Terület és császártöltési Szamár-völgy területén a löszgyepek 
kiterjedésének növelése, ökológiai állapotuk javítása volt a cél. A 2Ő0,2ő hektáros Natura 
2000 terület 6 kisebb területegységbQl áll. A mára már sokszor csupán pár száz 
négyzetméternyire zsugorodott löszgyepfoltok egykor egy nagyobb legelQterület részei 
voltak. A sík területek felszántásával ezek a többnyire meredek löszlejtQkön megmaradt 
gyepek izolálódtak, a legeltetéses területkezelés megsz_nt. Emiatt megindult a területek 
Qshonos és tájidegen fásszárúakkal való becserjésedése. Ez a folyamat mára már olyan 
mértéket öltött, hogy csak intenzív beavatkozásokkal (cserjék letermelése, az újulat 
vegyszerezése) lehet megQrizni a löszgyepek maradványait, amik egyebek között a tavaszi 
hérics, sárga len, sömörös kosbor, csajkavirág, kései pitypang vagy a törpemandula élQhelyei. 
2020-ban két területen történt beavatkozás: az érsekhalmi Hét-völgyben található 
löszoldalakon, platókon és löszvölgyekben 39 513 m2 területen megtörtént a bálványfa 
(Ailanthus altissima) sarjainak kétszeri leverése, magaskórós részek kétszeri kaszálása, 
platótetQk és völgyaljak kétszeri szárzúzása. Foltokban erQsen sarjadó, husáng méret_ 
bálványfa vegyszeres elölésére került sor  kéreghántással és vegyszeres kenéssel, a vastagabb 
törzsek esetén fúrással. Az érsekhalmi Hét-völgyben és a császártöltési Szamár-völgyben a 
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megmaradt löszgyep foltokat veszélyeztetQ egybibés galagonya (Crataegus monogyna) 
cserjeirtása történt meg összesen őő821,1 m2 kiterjedésben. A császártöltési Szamár-völgyben 
további ő637,8 m2 tájidegen zöld juhar (Acer negundo), akác (Robinia pseudoacacia) és a 
keleti ostorfa (Celtis occidentalis) vegyszeres kiirtására került sor.  
 
Erdei tisztások kezelése és erdQssztyepp-tölgyesek rekonstrukciója 
Helyszíne: NyárlQrinci-erdQ Natura 2000 terület. Forrása: TMF/487/8/2019 sz. AM 
támogatás. Kivitelezést végzi: Filotás Zoltán, Űártol István, Űankovics András, Dr. Mile 
Orsolya, Varga Tímea, KQhalmi Fruzsina, űzitor Űeáta, Unyi Miklós, Puskás József és KNPI 
erQgépei (KNPI). FQbb eredményei: A munkálatokat két beavatkozási céllal szerveztük: 1. A 
már korábban rendszeresen kezelt erdei tisztások cserjésedésének és esetleges 
elgyomosodásának megakadályozása erdészeti szárzúzóval. A feladatot a KNPI saját géppel 
és gépkezelQ munkatárssal végezte el 3 munkanap alatt, kb. 2,8 ha-on, a NyárlQrinc 11A és 
19ű erdQrészletekben. A kezelést két soron kellett elvégezni, ügyelve arra, hogy a kalapácsos 
szárzúzó az értékes és kímélendQ gyepszintben kárt ne tegyen. A munkálatokat a vegetációs 
idQszakon kívülre idQzítettük, gondosan kerülve a felázott talajon történQ munkavégzést. 2. A 
potenciálisan magas természetességi éréket hordozó keményfás erdQállományokban fásszárú 
tájidegen inváziós fajok vegyszeres elölése. A NyárlQrinc 19ű erdQrészletben - érintkezQen a 
már meglévQ és rendszeresen gépi és kézi erQvel kezelt tisztásokkal - a fehér akác, nyugati 
ostorfa és bálványfa egyedek elölését végeztük el kb. 1,7 ha-on. A munkavégzés a 2020-as 
kártalanítási keretbQl megvásárolt akkumulátoros fúrógéppel és a KNPI által biztosított 
vegyszerrel történt, melyet saját munkatársak bevonásával mintegy 10 munkanap alatt 
teljesítettünk. 
 
Az Öthalom földtani alapszelvény természeti emlék területén található feltárás (löszfal), 
valamint elQterének növényzetmentesítése és karbantartása 
 
Helyszíne: Öthalom földtani alapszelvény természeti emlék. Forrása: központi 
TMF/Ő87/8/2019 sz. AM támogatás. Szolgáltatást végzi: Szabó Ferenc egyéni vállalkozó. 
FQbb eredményei: A természeti emlék területén található löszfal és közvetlen környezetének 
karbantartása, a földtani alapszelvény térségében nagyobb számmal költQ védett partifecske 
(Riparia riparia) és fokozottan védett gyurgyalag (Merops apiaster) költQüregeinek, továbbá 
az alapszelvény tudományos kutatását és bemutathatóságát biztosító falfelületek megQrzése 
érdekében.  
A karbantartás során a következQ munkafolyamatokat végeztük el: 

– A löszfal közvetlen környezetének és elQterének növényzetmentesítése, a löszfal 
állékonyságának biztosítása és bemutathatóságának megvalósítása érdekében a 
helyszínen jelölt tájidegen fa és cserjefajok letermelése összesen 2,67 m3 

mennyiségben. 
– A letermelésre került famennyiség elszállítása. 
– A tájidegen fásszárú növényzet letermelését követQ vegyszerezése a további sarjadzás 

megakadályozása érdekében. 
– Az alapszelvény területén – korábbi kedvezQtlen területhasználat, a fakitermelés 

eredményeképpen kialakult – egyenetlen terepviszonyok rendezése. 
– A lágy- és fásszárú, elburjánzott gyomnövényzet kézi eszközzel történQ lekaszálása 

(0,ő ha területen). A kaszálék elszállítása. 
A löszfal közvetlen elQterében, mintegy 20 m szakaszon 1 méterenként, min. 1ő cm átmérQj_ 
akácrönk lehelyezése (felszín feletti ő0 cm-es magasság kialakítással). 
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5.3. ÉlQhely-rehabilitáció (helyszín, az élQhely típusa, forrása, kezdete, várható befejezése) 
 
2020 során önálló, nagy lépték_ élQhely-rehabilitációs projektet nem indítottunk el, de 
folytattuk a korábbi uniós pályázatokból adódó (KIOP) feladataink végrehajtását (gyalogakác 
szárzúzózása), illetve az élQhely-rehabilitációs célú uniós (KEHOP) pályázataink 
végrehajtását (lásd 7. Projektek cím_ fejezet). 
"A meszes homoki erdQssztyepp-komplex ökoszisztéma szolgáltatásainak helyreállítása a 
Peszéri-erdQben" cím_, LIFE16 NAT/HU/000ő99 azonosítójú pályázat keretében kocsányos 
tölgy egyedeket elnyomó cserjeegyedek tQelválasztása történt 32 ha területen, mikrotisztások 
kialakítása érdekében cserjeegyedek visszaszorítása 21 ha területen. Pshonos növényfajok 
szaporítóképleteinek gy_jtésére és vetésére, illetve ültetésére került sor utak, nyiladékok és 
tisztások területén. 
„A rákosi vipera természetvédelmi helyzetének javítása a Pannon régióban” cím_, LIFE18 
NAT/HU/000799 azonosítójú pályázat keretében korábbi szántóterületek visszagyepesítése 
történt meg 23 ha-on, a rákosi vipera számára alkalmas élQhelyek bQvítése érdekében. Az 
élQhelyösszekötés keretében 10 ha-on veresnadrág csenkesz vetése, 6 ha-on szürkekáka 
vetése, a teljes területén inváziós fajok visszaszorítása valósult meg. Vizes élQhely 
rekonstrukciós céllal rekettyefüzesek gyökérzónás kotrása és lápteknQk eredeti 
morfológiájának helyreállítása történt 3,ő ha területen. 
 
ő.Ő. FajmegQrzési tevékenységek (fajok és élQhelyek szerinti bontásban, feltüntetve a 
helyszínt) 
 
ő.Ő.1. A fajokat érintQ jelentQsebb ökológiai állapotváltozások 
 
A korábbi évekhez hasonlóan, sok faj állománydinamikájára a változó klímakörülmények, 
illetve klimatikus szélsQségek voltak legnagyobb hatással. (EzekrQl részletesebben lásd az 
ő.2.1. fejezetet.) Az egyre enyhébb telek számos fagyérzékeny faj állományának növekedését 
serkentik, sajnos köztük olyan inváziós fajokét is, mint a bálványfa, vagy az édesvizek 
adventív hínárfajai. A vegetációs idQszakban trendszer_en növekvQ aszályossági index, a 
hosszú száraz tavaszi és nyári idQszakok számos faj állományaira kedvezQtlen hatást  
gyakorolnak, monitorozási adataink alapján a pókbangótól, fehérmájvirágtól, védett 
iszapnövényektQl, vizekhez kötQdQ, telepesen költQ gémféléktQl, szikes tavi rákoktól még az 
olyan viszonylag szárazságt_rQ fajokig is, mint a tartós szegf_. A természetvédelmi kezelések 
állománydinamikára gyakorolt pozitív hatásai is megmutatkoznak ugyanakkor legalább egyes 
fajoknál, kezdve az új populációkat létesítQ, sikeres áttelepítésektQl (legnagyobb jelentQség_ 
2020-ban a délvidéki földikutya esetében volt) a speciális faji igényekhez igazított 
gyepkezelések eredményéig, például az egyhajúvirág ásotthalmi állománya, a magyar tarsza 
több, nagyméret_ populációja, vagy a űsaj-tavon végrehajtott kezelésváltozásokra kedvezQen 
reagáló, diverz vízimadárfauna esetében. 
 
ő.Ő.2. FajmegQrzési tevékenységek ismertetése 
 
Bánáti csiga (Helicigona banatica) 
 
Szeged város belterületén, a Maros-torkolattól néhány ezer méterre, partéli ligeterdQben 
sikerült kimutatni a faj elQfordulását. A KNPI az erdészeti hatóságnak átadta a biotikai adatot, 
és jelezte, hogy az állományrész fennmaradása érdekében az üzemtervezett erdQrészleten 
korlátozni szükséges a véghasználatot (teljes terület_ tarvágás nem végezhetQ). 
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Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) 
 
Helyszíne: Kunpeszér. Forrása: OAKEYLIFE (LIFE16/NAT/HU/000599) Kivitelezést végzi: 
KNPI FQbb eredményei: A díszes tarkalepke kunpeszéri élQhelyén az OAKEYLIFE keretén 
belül 2020-ban is élQhelyfoltok átalakítására és kialakítására került sor. Ennek során feltáró 
utak lettek kiszélesítve, illetve zárt erdQállományokban a faj számára alkalmas tisztások lettek 
kialakítva. Ezen élQhelyfoltok szegélyében pedig a hernyók tápnövényei és az imágók 
számára alkalmas nektárforrást biztosító cserjefélék is elültetésre kerültek.  
Folytatódott a faj Peszéri-erdQben élQ állományának 2018-ban megkezdett, jelölés-
visszafogás módszeren alapuló (rész-)állományméret meghatározása. 2020-ban 2Ő3ő egyedét 
jelölték a kutatók, amibQl 2ő3 visszafogásra is került. Az eredmények alapján kijelenthetQ, 
hogy a Duna-Tisza közén e faj legerQsebb ismert állománya a Peszéri-erdQben él.  
ErdQtervezés kapcsán végzett biotikai adatgy_jtések során új elQfordulási adatait gy_jtötték a 
kutatók az Alsó-Duna mentén. Ezek bekerültek a TIR biotikai adatbázisba, át lettek adva az 
erdészeti hatóságnak és az erdQgazdálkodónak, és fel lesznek használva az erdQgazdálkodás 
természetvédelmi szempontú szabályozása során.  
 
Ezüstsávos szénalepke (Coenonympha oedippus) 
 
2020-ban nem történt érdemi fajvédelmi intézkedés. 
 
Cigányréce (Aythya nyroca) 
 
2020-ban nem történt érdemi fajvédelmi intézkedés. 
 
Barátréce (Aythya ferina) 
 
2020-ban nem történt érdemi fajvédelmi intézkedés. 
 
Fehér gólya (Ciconia ciconia) 
 
Kezelés helyszíne: KNPI m_ködési területe Forrása: TMF/487/8/2019 Kivitelezést végzi: 
KülsQ vállalkozó, NKM FQbb eredményei: A KNPI m_ködési területén a leromlott állapotú 
gólyafészek magasítók cseréje, az újonnan létesülQ fészkek esetében azok magasítása 
folyamatosan szükséges. A KNPI éves szinten adatszolgáltatást tesz a magasítandó 
gólyafészkekrQl az NKM Áramhálózati Kft. részére. Az áramszolgáltató a természetvédelmi 
kezelQvel együttm_ködve végzi el a szükséges fészekmagasításokat, illetve a fészkek 
karbantartását, annak érdekében, hogy fehér gólyák fészkelése a költési siker és áramhálózati 
szempontból egyaránt a lehetQ legmegfelelQbb legyen. 2020-ban a költési idQszak 
megkezdése elQtt összesen több, mint 60 gólyafészek esetében történt beavatkozás 
(fészekmagasítás, fészekmagasító csere, túlméretes fészek részbeni visszabontása).  A 2020-
as évben összesen 72 db fészekmagasító beszerzésére került sor. 
 
Kis lilik (Anser erythropus) 
 
Kezelés helyszíne: Szabaszállás, Fülöpszállás Forrása: KNPI saját Kivitelezést végzi: KNPI 
FQbb eredményei: A fajról általános biotikai adatgy_jtés zajlott az KNPI szakemberei révén. 
Vadászati ellenQrzések történtek olyan helyeken, ahol a ludak nagy számban vonulnak át, és 
egyben, ahol a kis lilikek is elQfordulhatnak. A legeltetés a táplálkozó-területeken a kis lilikek 
számára is kedvezQ volt, ezzel több madarat is védett területen belül lehetett tartani, ahol 
vadászati tilalom van. A Zab-széken a terület északi nádszegélyét bevontuk a legeltetésbe, 
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ezzel várhatóan olyan helyet sikerül majd pár éven belül kialakítani, ahol a lúdcsapatok 
fokozottan védett területen további, megfelelQ táplálkozó-területeket találnak. 
 
Kék vércse (Falco vespertinus)  
 
Kezelés helyszíne: Apaj, Szabadszállás, Fülöpszállás, Akasztó, Soltszentimre, Pusztaszer 
Forrása: KNPI saját Kivitelezést végzi: KNPI FQbb eredményei: A faj kiskunsági állománya 
2020-ban is fel lett mérve, ezzel párhuzamosan az optimális fészkelQhelyeit biztosító vetési 
varjú kolóniákról is pontos képet sikerült szerezni. A KNPI saját állatállományával és a helyi 
gazdálkodók által végzett legeltetés a kék vércsék számára értékes élQhelyeket tart fenn.  
 
Délvidéki földikutya (Nannospalax montanosyrmiensis) 
 
Helyszíne: Baja, Kelebia Forrása: „Tisztítsuk meg az országot” Program, TMF/Ő87/8/2019, 
KNPI saját Kivitelezést végzi: űsanád-Trans Kft. FQbb eredményei: 2020-ban a Bajai 
Földikutya-rezervátum Természetvédelmi Terület ÉNY-i felérQl a „Tisztítsuk meg az 
országot” program keretében 1ŐőŐ m3 inert és 38 m3 kommunális hulladék került elszállításra 
a FBH-NP Nonprofit Kft (6ő21 Vaskút 0őő162 Hrsz) által üzemeltetett hulladéklerakóba. A 
terület hosszú ideig katonai célokat szolgált (gyakorlótér és robbantótér), ezért felszínét a 
korábbi használatból adódóan nagyon sok tájseb szabdalja: lövészárkok, gépkocsi beállók, 
robbantások után visszamaradt gödrök. A sérült felszínek jelentQs része olyan meredek 
dombokból és mély, meredek oldalú gödrökbQl áll, ami nem biztosít alkalmas élQhelyet a 
földikutyák számára. Egy próbamunka keretében 6.ő óra földmunkával 210 méter 
lövészárkot, 12 db nagy (2-Ő méter mély) gödröt sikerült betemetni úgy, hogy a felszíni 
rétegbe mindig gyeppel kevert föld került vissza, így a visszagyepesedés várhatóan sokkal 
gyorsabb lesz, mint egy csupasz homokfelszín esetében. A próbamunkával most már pontos 
képet kaptunk arról, hogy egy, a feladat elvégzésére alkalmas munkagép egy nap alatt 
mekkora területet tud helyreállítani, ami nagyon fontos egy jövQbeni pályázat 
megalapozásához.   
A területen tovább folytatódott a tájidegen növények visszaszorítása, ennek keretében a 2019-
ben letermelt ezüstfások helyén felsarjadt növények szárzúzása történt meg. 
 
2020. október folyamán 16 egyed került áttelepítésre Űajáról, nem védett, veszélyeztetett 
fennmaradású élQhelyfoltokról a Madarasi Marhajárás TT területére. A heti rendszerességgel 
elvégzett felmérések alapján 13 állat mutatott aktivitást az áttelepítést követQen. Néhány állat 
még december végén is készített friss túrásokat. 
 
Farkas (Canis lupus) 
 
2020-ban nem történt érdemi fajvédelmi intézkedés. 
 
Északi pocok (Mycrotus oeconomus mehelyi) 
 
2020-ban nem történt érdemi fajvédelmi intézkedés. 
 
Pusztai gyalogcincér (Dorcadion fulvum cervae) 
 
ÉlQhelykezelés helyszíne: Apaj. Forrása: TMF/487/8/2019. Kivitelezést végzi: KNPI FQbb 
eredményei: A pusztai gyalogcincér élQhelyein az elfogadott fajmegQrzési tervvel 
összhangban, a FelsQ-kiskunsági szikes puszták területén a „űsatornák, rizskalitkák, tájsebek, 
tanyahelyek felszámolása, tájba illesztése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság m_ködési 
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területén” c. Apaj-VEKOP (VEKOP-4.2.1-15-2016-00007) cím_ projekt keretén belül 2019-
ben befejezQdött a valamikori rizskalitkák és csatornák betemetése. A bolygatott felszíneken 
megjelentek az inváziós szúrós szerbtövis fajok, melyeket magérlelés elQtt történQ 
szárzúzással próbáltunk visszaszorítani.  
Folytatódott a faj állományainak, areájának felmérése. A korábban ismert állományok mellett 
ő db új 1x1 kilométeres MikroETRs négyzetben sikerült megtalálni a faj egyedeit, illetve 
további 9 négyzetben sikertelen volt a keresés. MegfigyelhetQ, hogy Kunszentmiklós 
térségében található populációk keleti határa a Harmincas-csatorna vonala, illetve pár 
elQfordulás ismert Kunbábony területérQl is. 
 
Rákosi vipera (Vipera ursinii) 
 
ÉlQhelykezelés helyszíne: Űugac, Kunpeszér, Kunadacs. Forrása: LIFE18NAT/HU/000799, 
KNPI saját. Kivitelezést végzi: KülsQ vállalkozók, KNPI FQbb eredményei: A korábbi 
években végrehajtott legelési intenzitás-csökkentés meghozta az eredményét, a bugaci 
élQhelyeken megsz_nt a túllegeltetetés. A két bugaci populációt elválasztó, mintegy 20 ha-os 
folyosó utókezelése folyamatos volt a 2020-as év során. Ennek keretében kitermelésre került a 
korábban hagyásfacsoportként ott hagyott, de a nyári viharok által kidöntött hazai nyarak.  
 
A vipera LIFE+ program keretében az alábbi feladatokat végeztük el: 

 A bugaci 20 hektáros rekonstrukciós területen a diverzifikációs felülvetését elvégeztük 
10 növényfajból (Anthyllis vulneraria, űhrysopogon gryllus, Dianthus pontederae, 
Festuca vaginata, Onobrychis arenaria, Salvia nemorosa, Salvia pratensis, Stipa 
borysthenica, Stipa capillata, Trifolium montanum) álló magkeverékkel. A gyepesítést 
követQen a két élQhely közötti kapcsolat hosszú távon biztosított lesz. 

 A Peszéradacsi rétek területén is megtörténtek a gyepdiverzifikációhoz szükséges 
szaporítóanyagok beszerezése és a diverzifikáló felülvetések az összesen őŐ 
növényfajból álló, termQhely-specifikus magkeverékekkel.  

 űserjeirtást végeztünk bruttó 6Ő6,Ő ha potenciális rákosi vipera élQhelyen. 
 Selyemkóró és aranyvesszQ irtása valósult meg bruttó 938,Ő ha potenciális rákosi 

vipera élQhelyen. 
 Rákosi vipera élQhelyekbe ékelQdQ  rekettyefüzesek gyökérzónás kotrása valósult meg 

3,6 ha területen. 
 Elkészült a kunpeszéri Látó-hegyre tervezett ragadozó kizárást biztosító Ő hektáros 

hálórendszer. 
 A projektben együttm_ködQ vadásztársaságok 2020.december 31-ig 1ő9 rókát, 36 

borzot, 99 aranysakált, 19Ő dolmányos varjút és 137 szarkát csapdáztak rákosi vipera 
élQhelyeken.   

 
 A felsQ-kiskunsági élQhelyek jellemzQen a rákosi vipera számára kedvezQnek tartott módon 
kezeltek, a gyep természetes szerkezetét megQrzQ, az egyes évek között tervezett módon 
változó intenzitású - de a túlhasználatot gondosan kerülQ - legeltetéssel. 
 
A Látó-hegyen létesített hálórendszer Ő hektárjáról ideglenesen – a munkálatok által okozott 
esetleges pusztulást megelQzendQ – 23 rákosi vipera egyed lett befogva (1ő3 embernap 
ráfordítással) , és a Viperavédelmi Központban elhelyezve. Mivel a rendkívül jól rejtQzködQ 
egyedek mindegyikét biztosan nem sikerült megfogni, okkal feltételezhetQ a tapasztalati 
tények alapján a 6-10 egyed / ha körüli állománys_r_ség, ami jóval nagyobb, mint a korábbi 
hagyományos módszertanú terepi megfigyelések alapján a szakértQk által becsült érték. Űár a 
Látó-hegy vélhetQen a legnagyobb állománys_r_ség_ élQhelyek közé tartozik, és a faj által 
ténylegesen elfoglalt habitatrészek kiterjedése is nehezen állapítható meg, mégis valószín_, 
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hogy a KNPI új állományfelmérési módszerei és az ismert élQhelyek kiterjedése alapján 
becsült, a korábban vélt adatoknál legalább egy nagyságrenddel nagyobb - min. több ezres - 
populációméret áll közelebb a valósághoz. Ezt igen jelentQs szakmai információnak tartjuk.  
 
Széki lile (Charadrius alexandrinus) 
 
ÉlQhelykezelés helyszíne: Szabadszállás, Fülöpszállás, Soltszentimre Forrása: KNPI saját. 
Kivitelezést végzi: KNPI FQbb eredményei: Magyarországon az egyik legveszélyeztetettebb 
fészkelQ madárfaj, a megfigyelések szerint már csak néhány pár jelenik meg nálunk évente. 
Gyakorlatilag már csak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság m_ködési területén költ 
rendszeresen, a FertQ-tónál  ritkán, alkalmi fészkelései figyelhetQk meg. A kiskunsági 
állománya is drasztikusan lecsökkent, de köszönhetQen az egykori élQhelyein (Kelemen-szék, 
Zab-szék, Soltszentimrei-puszta) végzett célirányos élQhelykezelésnek (benádasodott 
területek kilegeltetése, lokális túllegeltetés rövid füv_ élQhelyek létrehozása céljából) több 
területen is bizonyított, illetve feltételezhetQ volt a faj 2020. évi sikeres költése.  
 
Túzok (Otis tarda) 
 
ÉlQhelykezelés 
Helyszíne: Kunszentmiklós Forrása: TMF/487/8/2019. sz. AM támogatás. Kivitelezést végzi: 
KNPI FQbb eredményei: Kunszentmiklóson (KNP FelsQ-kiskunsági puszták területegysége, 
HUKN10001) a KNPI saját kezelésében lévQ szántóterületek m_velése valósult meg a faj 
védelme érdekében. 23Ő ha szántóterületen, összesen 28 parcellán forgatásos talajm_veléses 
rendszerben történt a hasznosítás, illetve kezelés; jellemzQen tritikálé, zab és különféle ugarok 
kialakításával. A parcellák átlagos táblamérete 8,3ő ha, de 10 ha-nál nagyobb táblaméret nem 
került kialakításra, a lehetQ legváltozatosabb szántóföldi környezet kialakítása érdekében. Ez 
az élQhelykezelés kiegészült korábbi években visszagyepesedett szántók minQségének 
legeltetéssel történQ javításával, és a túzok számára kedvezQtlen állapotú gyepterületek 
átalakításával, amit szintén legeltetéssel sikerült elérni. Ahol korábban erre nem volt 
lehetQség, most 208 és ő2 hektáros új területen sikerült megoldani a legeltetést 
szürkemarhával és bivallyal.  
 
DürgQhely állapotának javítása tanyahely rekultivációjával 
Helyszíne: Kunszentmiklós Forrása: TMF/487/8/2019. sz. AM támogatás. Kivitelezést végzi: 
KNPI FQbb eredményei: Kunszentmiklóson ((KNP FelsQ-kiskunsági puszták területegysége, 
HUKN10001) a KNPI saját kezelésében lévQ gyepterületen (Kunszentmiklós-0368/1) egykori 
tanyahely felszámolása történt meg. A tanyahely a Duna-Tisza közének legnagyobb túzok 
dürgQhelyén volt található, ami a Kárpát-medence 3 fQ dürgQhelyének egyike. A fél hektár 
kiterjedés_ területen végzett földmunkával egy 120 ha kiterjedés_ gyepterület egységes 
kezelése vált lehetQvé. 
 
Egyhajúvirág (Bulbocodium vernum) 
 
ÉlQhelykezelés helyszíne: Ásotthalom, Kelebia. Forrása: KNPI saját. Kivitelezést végzi: 
KNPI, bérlQk FQbb eredményei: Az elQzQ évekhez hasonlóan történt meg az ismert 
élQhelyeken a területkezelés (kaszálás, cserjeirtás). Tapasztalataink szerint a faj hosszú távú 
megQrzése megoldható az eddig végrehajtott élQhely kezelések rendszeres, évenkénti 
végrehajtásával.     
 
2020-ban az egyhajúvirág monitorozása során 63 70Ő tövet számoltak a felmérQk. A 
monitorozás idQszakának utolsó három mintavételét tekintve növekedési tendencia állapítható 
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meg. Ez elsQsorban az Ásotthalmi Láprét TT területén bekövetkezett erQs 
tQszámnövekedésnek köszönhetQ, ami 2020-ban 55 988 tövet jelentett. A többi 9 élQhelyen 
összesen 7 716 tQ jelent meg. Növekedést mutatott még a Kelebia: Nagykéri-major 
lokalitáson az állomány. Egy helyszínen csökkent a tQszám (Ásotthalom: országhatár). A 
maradék hét élQhelyen az elQzQ mintavételhez képest csökkent az állomány, de az utolsó 
három mintavételt tekintve növekedési tendencia állapítható meg a tQszámot illetQen. 
 
Mocsári kardvirág (Gladiolus palustris) 
 
ÉlQhelykezelés helyszíne: Kunbaracs, Ásotthalom. Forrása: KNPI saját Kivitelezést végzi: 
KNPI, bérlQk FQbb eredményei: 2020-ban a kezelés a korábbi években bevett gyakorlat 
alapján zajlott: a legtöbb elQfordulási helyen évente egyszeri kaszálás, míg a kunbaracsi 
lelQhelyen rövid ideig tartó legeltetés történt, mindkét élQhelyen a termésérés után. A 
kunbaracsi és a kunpeszéri állomány esetén a bekerítésnek köszönhetQen a korábbi években 
jellemzQ, vaddisznók általi túrás már nem okozott problémát, azonban ennek kedvezQ hatása 
egyelQre nem köszönt vissza egyedszám-növekedés formájában. 
További vizsgálatokat igényel, hogy a kunbaracsi lelQhelyeken végzett legeltetés valóban 
megfelelQ-e a faj számára, mivel az így kezelt kunbaracsi Gubó-hegyi állományok 
egyedszáma drasztikusan visszaesett az elmúlt évekhez képest. Valószín_bb, hogy az aszályos 
idQjárás volt az egyedszámcsökkenés fQ oka, mivel a sokéves átlaghoz képest kiemelkedQen 
aszályos volt a tavasz és a nyárelQ is 2020-ban, de továbbra is vizsgálandó az extenzív  
legeltetés pontos hatása (ami a gyepközösség egészének biodiverzitását egyértelm_en növeli).  
Kétségkívül a szárazodásra vezethetQ vissza az ásotthalmi űsoda-rét sztyeppréti foltjain az 
ottani részállományok erQsen csökkenQ egyedszáma, hiszen a homokhátak kezelése az üdébb 
élQhelyekkel egyszerre, azonos módon zajlott az elmúlt másfél évtizedben. 2020-ra a 
csodaréti magaslatokról szinte teljesen kiszorult a faj, egyelQre azonban a – folyamatosan 
szárazodó, de a faj számára éppen ezáltal kedvezQbb feltételeket kínáló – lápréti foltokon, és 
az átmeneti zónában észlelt egyedszámnövekedés ezt a hatást egyelQre ellensúlyozza, sQt 
felülmúlja. A további szárazodás azonban ezeken az élQhelyeken is ronthatja a jövQben a faj 
túlélési esélyeit.  
Az évek múlásával egyre növekvQ mértékben problémás a délebbi Gácsér-d_lQi állomány 
helyzete, mert bár a terület állami tulajdon, nincs a KNPI vagyonkezelésében, így kaszálása 
évek óta elmarad, ami az irodalmi adatok, és az Igazgatóság tapasztalatai alapján egyaránt az 
egyedszám csökkenéséhez vezet ő-10 éves idQtávlatban. A kezeletlenség hatása összeadódva 
a szárazodással, a populáció egyre fokozódó veszélyeztetettségét vetíti elQre. 
A magszórással létrehozott csipak-semlyéki, valamint a zákányszéki és csoda-réti állományok 
példányszáma egyaránt növekvQ tendenciát mutat, utóbbi két helyszínen a populáció 
kiterjedése is nQtt, illetve újabb kisebb szubpopulációk jelentek meg. A űsoda-rétnél régóta 
gondot okozó szomszédos szántót néhány éve felhagyták, az egyre inkább záródó növényzet_ 
parlag felQl már nem történik számottevQ homokbefúvás. Ennek köszönhetQen a űsoda-rét 
szegélyét idQrQl idQre beborító lepelhomok 2019 után 2020-ban sem jelent meg, így bár ez a 
rész még gyomosabb, néhány év alatt kikophatnak a betelepült pionír fajok. 
 
Tartós szegf_ (Dianthus diutinus) 
 
ÉlQhelykezelés helyszíne: Űócsa, Harkakötöny. Forrása: KNPI saját. Kivitelezést végzi: 
KNPI FQbb eredményei: A 2006–2012 között folyó LIFE-pályázat során elvégzett 
élQhelykezelési, ill. -fejlesztési munkálatok, illetve ezek hatásainak nyomon követése az 
utánkövetési idQszak alatt folyamatosan zajlott és a 2018 áprilisában zárult After LIFE 
idQszakot követQen is folytatódott.  
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Az erdészeti élQhely-rekonstrukciók során kialakított tisztások fenntartása a bócsai 
projektterületen 2020-ban is megtörtént; ennek elsQsorban az idegenhonos akácállományok 
letermelését követQen a gyepregenerációs folyamatok megindulásának helyszínein, a DNY-i 
kitettség_ homokbucka-oldalakon jelentQs a hatása. A bodoglári projektterületen a 
selyemkóró kis mennyiségben megmaradt, illetve esetenként újonnan megjelent 
polikormonjainak visszaszorítása folytatódott.  
A tartós szegf_ állomány monitorozását 2020-ben Ásotthalom, Jakabszállás és 
Nemesnádudvar térségében végeztük el az NŰmR keretén belül. Az ásotthalmi állomány a 
monitorozáskor fellelhetQ egyedek alapján csökkent, a jakabszállási szórvány állomány 
kritikus helyzet_, a nemesnádudvari állomány a gyep záródási folyamatainak kedvezQtlen 
hatása ellenére kismértékben erQsödött.  A legnagyobb homokhátsági állományok esetében a 
2011. évi állománycsúcsot követQ visszaesés után helyenként ismét növekszik - 
mikropopulációs szint_ életmenet-vizsgálat alapján - a vizsgálati mintaterületeken belüli 
egyedszám. Ez azonban lokális, nem általános jelenség, és az egyedszám-növekedés továbbra 
is állományhatáron belüli, vagyis a populációk közötti terjedés az eddigi megfigyelések 
alapján csupán sporadikus. A tartós szegf_ LIFE projekt keretén belül és az utánkövetési 
idQszakban elvégzett tevékenységek (élQhely-rekonstrukció, inváziós fajok visszaszorítása, az 
állományok megerQsítése ex situ felnevelt állományokból) hatásának közép-, illetve hosszú 
távon várható az érvényesülése, emellett további kiegészítQ tevékenységek kivitelezése 
szükséges. 
 
 Csipkés gyöngyvesszQ  (Spiraea crenata) felmérés, szaporítóanyag gy_jtés a Peszéri-erdQbe való 
visszatelepítés céljából 
 
Helyszíne: Dabas, Kecskemét-Méntelek. Forrása: TMF/487/8/2019. sz. AM támogatás. 
Kivitelezést végzi: Molnár Ábel egyéni vállalkozó FQbb eredményei: A csipkés gyöngyvesszQ 
az eurázsiai sztyepp- és erdQssztyepp élQhelyek jellegzetes növénye, Európában elQfordulása 
szórványos, Magyarországon ritka, legtöbb egykori lelQhelyérQl már kipusztult. Kárpát-
medencei állományairól feltételezhetQ, hogy nem az elmúlt 20 ezer év során vándoroltak be a 
pontusi sztyeppékrQl, hanem már jóval korábbtól jelen vannak. A szerzQ kidolgozta a csipkés 
gyöngyvesszQ visszatelepítésének részletes koncepcióját. Áttekintette a faj hazai irodalmát, 
bejárta és dokumentálta az észak-kiskunsági és jászsági archív, szubrécens és récens adatok 
helyszíneinek nagy részét, illetve felhasználta a faj ökológiájáról az Urál-lábi régióban 
gy_jtött tapasztalatokat. A terjesztési távolságok meghatározásához Molnár (2020) 
szabályrendszerét alkalmazta. A csipkés gyöngyvesszQ elQfordult a 20. század elején a 
célterületen (Peszéri-erdQ), és a sz_k táji környezeten belülrQl is van 19. századi adata 
természetes élQhelymozaikból (Tatárszentgyörgy). A csipkés gyöngyvesszQnek ma három élQ 
egyede adatolható a tájrészen belülre (egy ménteleki és két dabasi) (tájrész: célterület+sz_k 
táji környezet). A szabályrendszer alapján a faj telepíthetQ a Peszéri-erdQbe, de kizárólag a 
tájrészen belülre adatolható egyedekrQl származó vegetatív hajtással. A faj telepítése 
kizárólag másodlagos (talajbolygatással érintett) felszínekre javasolt (elsQdleges gyepbe nem). 
Az alacsony egyedszám miatt fennáll az esélye, hogy nem képzQdnek termékeny magok. A 
problémát egy cselekvési sorral javasolt feloldani: elQször csak a tájrészen belülre adatolható 
egyedek telepítése történik meg, majd ő éven keresztül termékenység-vizsgálat és emellett a 
faj új maradvány-populációinak intenzív keresése történik, ezek összesített eredményei 
alapján ő év elteltével születik döntés távolabbi állományok hozzátelepítésének 
szükségességérQl. 
 
Illatos csengetty_virág (Adenophora liliifolia) ex situ szaporítás és élQhelykezelés 
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Helyszíne: KiskQrös Szücsi-erdQ. Forrása: TMF/487/8/2019. sz. AM támogatás. Kivitelezést 
végzi: BfNPI, KNPI FQbb eredményei: A kiskQrösi Szücsi-erdQben található illatos 
csengetty_virág populáció szuboptimális körülmények között él. Az egyedek az ócsai 
populációhoz képest sokkal kevésbé vitálisak. Az ex situ szaporítás a Űalaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóság szaporító kertjében valósult meg. A szaporító kertben létrehoztak 
egy törzsállományt az eredeti élQhelyrQl származó magokból. A törzsállomány magjai lettek 
elvetve részben a szaporító kertben elQnevelési céllal (min. 200 tQ elQnevelése zajlott, 
amelyeket 2021. év Qszén tervezünk visszatelepíteni), részben a természetes élQhelyen. A 
magvetés, illetve a kiültetés során igyekszünk az ócsai tövek helyzetéhez hasonló szituációba 
telepíteni. ErdQszegélybe, a megfelelQ égtáj megválasztásával (megszabja, hogy mennyi ideig 
milyen erQs napsugárzás éri). Megtörtént a terület kijelölése, elQkészítése (cserjék 
visszaszorítása, f_avar elhordása). Két állományrész bekerítésre került a vadállatok kizárása 
érdekében, a csengetty_virág töveket benövQ cserjék a kerítésen belül eltávolításra kerültek. A 
csengetty_virág tövek ki lettek karózva és egyedi jelölést kaptak. 
 
 
Mocsári teknQs (Emys orbicularis) tojásrakó helyeinek védelme 
 
Helyszíne: Izsák Forrása: TMF/487/8/2019 Kivitelezést végzi: Futóhomok Természetvédelmi 
Egyesület FQbb eredményei: A program során a Kiskunsági Nemzeti Park Kolon-tavi 
területegységén a mocsári teknQs állomány tojásrakó helyeinek felmérése kezdQdött meg. A 
tó ÉNy-i szegélyében nyomok felmérésével Ő33 tojásrakó egyedet sikerült észlelni. Ő tömeges 
tojásrakó területen Ő62 borz által kikapart fészek került azonosításra. A jól észlelhetQ 
szakaszokon a fészkek 3ő-48 %-nak megsemmisülése feltételezhetQ. A koncentrált tojásrakó 
helyek azonosítása (kb. Ő0 ha) hozzájárul a szaporodó helyek hosszú távú megQrzéséhez. A tó 
ÉNY-i szegélyében a mintegy ő km hosszú szakaszon a tojásrakó nQstények becsült száma 
meghaladta az 1 000 példányt. Egyedi kóddal Ő0 egyed került jelölésre. A tojásakó helyek 
környezetében az azokra veszélyes borz várak felszámolásra kerültek. Űeszerzésre kerül 12 
db testszorító csapda a róka- és borzgyérítésre a tojásrakó helyeken. A program során a 
vaddisznók túrása is azonosításra került, mint veszélyeztetQ tényezQ, ezért a fészekrakó 
helyek védelmében egy db élve fogó vaddisznócsapda is beszerzésre, illetve beüzemelésre 
került. 
 
ő.Ő.3. Védett fajokkal kapcsolatos illegális cselekmények észlelése 
 
Védett és fokozottan védett madarak engedély nélküli riasztása miatt egy esetben indított a 
KNPI eljárást az illetékes természetvédelmi hatóságnál.  
Mórahalom külterületen kialakuló partifecske telep károsítása miatt tett az Igazgatóság 
bejelentést a természetvédelmi hatóságnál. 
Madármérgezéssel kapcsolatban két esetben, egy alkalommal pedig mocsári teknQsök 
tömeges mérgezése miatt tett büntetQ feljelentést a KNPI az illetékes rendQrkapitányságokon. 
ŰüntetQ feljelentést tett emellett kecskeméti panelházban telelQ denevérek károsítása miatt is. 
 
ő.Ő.Ő. Védett és közösségi jelentQség_ fajok kártételei 
 
Védett és közösségi jelentQség_ állatfaj kártételével kapcsolatos, a kártétel jellegét és 
mértékét részletesen bemutató írásbeli megkeresés a 2020-as évben nem érkezett a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatósághoz. E tárgykörben jellemzQen a természetvédelmi hatósághoz 
benyújtott, védekezés engedélyezését kérQ megkeresések jutottak el – természetvédelmi 
kezelQi nyilatkozatának megtétele érdekében - az Igazgatósághoz. Emellett az ügyfelek 
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többször kértek tájékoztatást a kártétel elleni, engedélyköteles védekezés hatóság általi 
jóváhagyásának eljárásrendjérQl.  
 

 

  

A panasszal 
érintett faj 

A panaszban szereplQ 
kártétellel érintett 

termény, állatfajta stb. 

A panasz 
szerinti kártétel 

dátuma 
(amennyire 

meghatározható, 
legalább 
hónapra) 

Termény 
esetén a 

kártétellel 
érintett 
terület 

nagysága 
(ha) 

Állatállományban 
okozott kártétel 

esetén a károsított 
példányok száma 

A panaszban 
szereplQ kártétel 
panasz szerinti 
mértéke (Ft) 

1. eurázsiai hód töltések szerkezetében 
és különféle 
haszonnövényekben 
(pl. kukorica, 
gyümölcsfák) okozott 
kért, valamint a hód 
által épített torlasz 
következtében 
kaszáló elárasztása és 
a f_hozam ill. 
kaszálék csökkenése 
következett be 

nem jellemzQ nem lett 
megha-
tározva 

- nem lett 
meghatározva 

2. vetési varjú szántóterületeken 
okozott kárt 
panaszoltak, fQként 
frissen vetett 
kukoricában és 
napraforgóban 

március-május nem lett 
megha-
tározva 

- nem lett megha-
tározva 

3. daru szántóterületeken 
okoztak kárt, fiatal, 
zöld hajtásos 
terményekben 

november nem lett 
megha-
tározva 

- nem lett megha-
tározva 

4. nyári lúd, 
nagy lilik 

szántóterületeken 
okoztak kárt, fiatal, 
zöld hajtásos 
terményekben 

október-április nem lett 
megha-
tározva 

- nem lett megha-
tározva 

ő. pintyfélék 
(mezei veréb, 
tengelic, 
zöldike, 
kenderike) 

repcemagban okozott 
kártétel 

június-július nem lett 
megha-
tározva 

- nem lett megha-
tározva 

6. kárókatona, 
sárgalábú sirály 

halállományban tett 
kár, halastavakon és 
horgászvizeken 

nem jellemzQ nem lett 
megha-
tározva 

nem lett 
meghatározva 

nem lett megha-
tározva 

7. seregély fQként 
gyümölcsösökben, 
szQlQben, de emellett 
tejes kukoricában 
okozott kár 

július-október nem lett 
megha-
tározva 

- nem lett megha-
tározva 
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A panasszal kapcsolatos 
intézkedések 

Volt-e helyszín-bejárás (I/N) 
az NPI véleménye szerint a 
panasz szerinti kártétel (Ft) 

hány %-a valós 

A tulajdonos által megtett 
megelQzQ intézkedés és 

ennek megfelelQsége az NPI 
szerint 

1. Természetvédelmi 
kezelQi nyilatkozat 
megtétele a védekezés 
feltételeirQl 

igen nem releváns nem volt érdemi 
megelQzQ intézkedés 

2. Természetvédelmi 
kezelQi nyilatkozat 
megtétele a védekezés 
feltételeirQl 

igen nem releváns nem volt érdemi 
megelQzQ intézkedés, a 
védekezéshez kértek 
engedélyt 

3. Természetvédelmi 
kezelQi nyilatkozat 
megtétele a védekezés 
feltételeirQl 

igen nem releváns nem volt érdemi 
megelQzQ intézkedés 

Ő. Természetvédelmi 
kezelQi nyilatkozat 
megtétele a védekezés 
feltételeirQl 

igen nem releváns nem volt érdemi 
megelQzQ intézkedés 

ő. Természetvédelmi 
kezelQi nyilatkozat 
megtétele a védekezés 
feltételeirQl 

igen nem releváns nem volt érdemi 
megelQzQ intézkedés 

6. Természetvédelmi 
kezelQi nyilatkozat 
megtétele a védekezés 
feltételeirQl 

igen nem releváns nem volt érdemi 
megelQzQ intézkedés, a 
védekezéshez kértek 
engedélyt 

7. Természetvédelmi 
kezelQi nyilatkozat 
megtétele a védekezés 
feltételeirQl 

igen nem releváns nem volt érdemi 
megelQzQ intézkedés, a 
védekezéshez kértek 
engedélyt 

 

5.5. Idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos gyakorlati tevékenységek 
 
Szosznovszkij-medvetalp (Heracleum sosnowskyi) féken tartása 
 
Helyszín: KiskQrös ex lege láp.  
Utókezelést végeztünk a KiskQrös 0Ő81/2’c’ hrsz-ú területen Szosznovszkij-medvetalp féken 
tartása érdekében 2 állományban, összesen 2 alkalommal, 1 ha nagyságú területen, ahol a 
második kezelést (szárzúzást) az ingatlan tulajdonosa végezte el. 
 

2020. május 13. kémiai gyomirtószerrrel való permetezés 

2020. július 1. mechanikai 
erdészeti szárzúzóval való 

kezelés 

 
Forrása: saját költségvetésbQl. Tevékenységet végzi: KNPI munkatársai valamint az ingatlan 
tulajdonosa. FQbb eredményei: Sikerült visszaszorítani a mintegy 800-1000 töves állományt, 
2020-ban legfeljebb ő0 példány magonc volt a teljes területen. A talaj magbank készletének 
kiürüléséig folytatni kell a kezelést. 
 
Közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca) észlelése, féken tartása 
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság m_ködési területén általánosan elterjedt, célzott 
kezelés 2020. évben nem történt. űélzott felmérés volt egyes KNP törzsterületeken, továbbá 
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az „Az európai uniós jegyzéken szereplQ idegenhonos inváziós fajok terjedési útvonalainak 
magyarországi átfogó elemzése és értékelése, valamint a terjedési útvonalak cselekvési 
tervei” ő.2.1. pontja alapján elvégeztük a selyemkóróval fertQzött prioritásterületek kijelölését 
8 helyszínen, összesen 120 ha-on. A kijelölt területeken a selyemkóróval fertQzött foltok 
kiterjedése átlagosan ő0 m2, a borítás max. 30%-os. Igyekeztünk úgy kijelölni a területeket, 
hogy  a meglévQ kis foltokat elimináljuk, illetve az újonnan betelepülQket kiirtsuk a szentély 
típusú területekrQl. 
A KNPI az általa haszonbérbe kiadott ingatlanok bérleti szerzQdéseiben a bérlQk 
kötelezettségeként rögzíti a tájidegen inváziós fajok elleni védekezést, és a bérleti 
szerzQdésnek megfelelQ területhasználat ellenQrzésekor erre a kérdésre is nagy hangsúlyt 
fektet. A bérlQi kötelezettség leggyakrabban a selyemkóró féken tartását, visszaszorítását 
jelenti. A saját kezelésében álló területeken az Igazgatóság ugyancsak figyelmet fordít a 
selyemkóró visszaszorításában eredményes területhasználati módszerek alkalmazására, 
egyebek között a hagyásfoltok kijelölése során (jelentQs méret_, kezeletlen selyemkóró 
állományok nem maradhatnak a hagyásfoltokban).  
 
Mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) észlelése, féken tartása 
 
A mirigyes bálványfa a Űizottság (EU) 2019. augusztus ő-étQl hatályos 2019/1262 
végrehajtási rendeletével került az Európai Űizottság 2016. július 13-án elfogadott, az Unió 
számára veszélyt jelentQ idegenhonos inváziós fajok 11Ő3/201Ő/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti jegyzékbe. 
 
 A LIFE16 NAT/HU/000ő99 kódú, „A meszes homoki erdQssztyepp-komplex ökoszisztéma 
szolgáltatásainak helyreállítása a Peszéri-erdQben” cím_ oakeylife projekt keretében a 
területen elQforduló más fásszárú idegenhonos inváziós fajok mellett a bálványfa irtását 
végeztük a Peszéri-erdQ területén, a Kunpeszér 29A, 29D, 33A, 33Ű, 33űE1, 33űE2, 3ŐA, 
3ŐD, 1ű, 2ű, 2F, 2G, 3A és 3F erdQrészletekben. 
 
Saját költségvetésbQl végeztük továbbá a bálványfa vegyszeres irtását a KNP Űugac 
törzsterület részét képezQ Kaskantyú 63P, 3ŐA, 3őD és 38TI1 erdQrészlet_, KNPI 
vagyonkezelésben lévQ ingatlanokon. 
 
Kínai razbóra (Pseudorasbora parva), naphal (Lepomis gibbosus), éamurgéb 
(Perccottus glenii) észlelések: 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság m_ködési területén általánosan elterjedt fajok. A 
KNP Kolon-tó törzsterületen végzett elektromos halászeszközzel történQ kutatások (2020. 
május, július és november) során összesen 187 példány naphal került elQ, amelyek kiemelése 
a víztestbQl megtörtént. 
 
Pézsmapocok (Ondatra zibethicus) észlelése 
A pézsmapocok a Űizottság (EU) 2019. augusztus ő-étQl hatályos 2019/1262 végrehajtási 
rendeletével került az Európai Űizottság 2016. július 13-án elfogadott, az Unió számára 
veszélyt jelentQ idegenhonos inváziós fajok 11Ő3/201Ő/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti jegyzékbe. 
 
A KNPI Természetvédelmi Prszolgálatának tagjai 2020. évben 3ő alkalommal észlelték a fajt 
a Csaj-tó és a Szegedi Fehér-tó területén. A 2019-es Ő észleléshez képest ez a szám jelentQs 
emelkedést mutat. Észlelés jórészt csak a halastavak környezetében volt, más vizes 
élQhelyeken nem jellemzQ. 
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Nutria (Myocastor coypus) észlelése 
A Szakmári halastavak területén került elQ 1 pld. nutria, amelyet csapdázás során fogtak a 
halQrök 2020. augusztus 13-án, a tetemet átadták az illetékes természetvédelmi Qrnek. 
 
Mosómedve (Procyon lotor) észlelése 
Mosómedve a KNP Szikra és az Alpári-rét törzsterületen került elQ, ahol Ő pld. elejtése 
történt, továbbá egy természetfotós egy nQstényt és három kölyköt észlelt ugyanebben a 
régióban, amikrQl fényképfelvételt készített. Az észlelés helyszínén csalival ellátott élvefogó 
csapdák 1 hónapon át történt kihelyezésével próbáltuk megfogni, sikertelenül. 
 
Cifrarák (Orconectes limosus) észlelése 
űélzott csapdázás nem történt, a KNP Szikra és az Alpári-rét törzsterület részét képezQ 
Szikrai Holt-Tisza Qszi törpeharcsa lehalászásakor került hálóba 30 példány. 
Vörösfül_ ékszerteknQs (Trachemys scripta elegans) észlelése 
A Szegedi Tudományegyetem szakemberei Őő pld. vörösfül_ ékszerteknQst észleltek a 
szegedi Holt-Maros területén. Űefogást nem végeztek, a napozó egyedek szemrevételezése 
történt. Ezen kívül 1 pld. ékszerteknQst fogott be a KNPI Qrszolgálata. 
 
Tájidegen kaktuszfajok észlelése és kezelése 
Kéleshalom külterületén 3 kaktuszfajt (Opuntia phaeacantha, Opuntia cymochila, 
Cylindropuntia imbricata) észleltünk 2020. októberében. Állományaik kis kiterjedése miatt 
(néhány négyzetméter) teljes kör_ kiirtásuk lehetséges volt, gyökerestQl történQ kiszedéssel. 
Tázlár külterületén az Opuntia humifusa fajt észleltük, kb. 0,ő ha nagyságú területen. Az 
állomány eltávolítását és biztonságos helyen való komposztálását megkezdtük, a 
munkálatokat idén folytatjuk. 
 
Homoki prérif_ (Sporobulus cryptandrus) tájidegen pázsitf_faj észlelése és irtása 
 
A növényfaj ugyan nem szerepel az Unió számára veszélyt jelentQ idegenhonos inváziós fajok 
11Ő3/201Ő/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jegyzékének elfogadásáról szóló 
2016/11Ő1. végrehajtási rendeletben, de a tervezett nemzeti lista „megfigyelési listáján” igen, 
ráadásul ismert állományainak száma egyre növekszik, ezért fontosnak tartjuk állományának 
figyelemmel kísérését. 
Az MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport koordinálásával 
megkezdett prérif_-kutatás 2020-ban is folytatódott. Számos társintézmény (Debreceni 
Egyetem Ökológiai Tanszék. és Növénytani Tanszék; Szegedi Tudományegyetem Ökológiai 
Tanszék; Montana Tech, USA; KNPI) és kutató közrem_ködésével öt hazai, valamint egy 
montanai (USA) helyszínen történtek terepi felmérések (cönológiai felvételezések, növény- és 
talajminta-gy_jtések), amiket laborvizsgálatok követtek (pl. ezermagtömeg-mérés, trait-
mérés, csíráztatási vizsgálatok, genetikai vizsgálat, stb.). Reményeink szerint a vizsgálatok 
segítségével könnyebben elQre jelezhetQvé, érthetQbbé válik a növény terjedési- és 
szaporodási stratégiája, valamint az eredmények támpontot nyújthatnak az ellene történQ 
hatékony védekezéshez. A faj kapcsán végzett kutatások több szakdolgozat alapjául 
szolgáltak, illetve szolgálnak, és készülQben van az eredményeket bemutató szakmai 
publikáció is.  
A nem szisztematikus keresés ellenére (vagyis pl. hatósági ügyekben végzett helyszíni 
szemlék, természetvédelmi kezeléseket megalapozó bejárások során) 2020-ban is több tucat új 
(rész)populációja került elQ a fajnak. A növény állományai a Ő közeli elhelyezkedés_ foltra 
tagolódó kecskeméti lokalitás mellett továbbra is fQleg Kiskunmajsa, Tázlár, Harkakötöny, 
Kiskunhalas, Imrehegy külterületén gyakoriak, de Zsana külterületén is több helyen bukkant 
elQ. Az állományok jelentQs hányada erdQk között húzódó-, illetve gyepeket átszelQ földutak 
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mentén fordul elQ, m_utak mentén lényegében csak egy helyen, a Kiskunhalas-Harkakötöny 
külterületén húzódó „olajos út” mentén észleltük ezidáig.  
2020-ban mechanikus irtás valósult meg a Tázláron és Kiskunmajsa területén lévQ 
állományoknál. 
 
ő.7.2. ErdQrezervátum felmérésének  fQbb eredményei 
 
A Bugaci Psborókás ErdQrezervátum monitorozását megalapozó tevékenység indult 2019-
ben. 2020-ban folytatódott a munka az erdQállapotára vonatkozó tényleges adatrögzítéssel, 89 
ponton készültek el a részletes felmérések és dokumentumfelvételek. 
 

ő.6. GénmegQrzés 
 
ő.6.1. GénmegQrzési tevékenység ismertetése állatok esetében (beleértve a hagyományos 
magyar kutyafajtákkal kapcsolatos tevékenységeket, illetve az igazgatóság által a különbözQ 
haszonállatfajokból és -fajtákból tartott nukleusz- és génmegQrzési állományokat) 
 
Az Igazgatóság a használatában lévQ gyepterületek kezelését, legeltetését a saját tulajdonában 
lévQ magyar szürke szarvasmarha, magyar házi bivaly, Furioso-North Star ló, illetve magyar 
tarka szarvasmarha Qshonos állatállományával oldja meg. Az állomány hat állattartó telepen 
van elhelyezve (Fülöpszállás-Kígyóshát, Izsák-Páhi, Izsák 100-as telep, Űugacpusztaháza, 
Pusztaszer és Kunszentmiklós-Nagyállás). Az állatállományról saját törzskönyvi nyilvántartás 
készül, a bugacpusztaházi és izsáki gulya a legmagasabb kategóriájú génmegQrzQ, nukleusz 
tenyészet, sok nukleusz tehénnel, példamutató tenyésztQi munkával. Az Igazgatóság 
vagyonkezelésében lévQ magyar szürke szarvasmarha állatállomány „bio” minQsítés_, a 
Űiokontroll Hungária Kft. által folyamatosan monitorozott. 
 

Faj Fajta 
Egyedszám Egyedszám Egyedszám Egyedszám Egyedszám 
2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31 

Szarvasmarha 

magyar 
szürke 

1 434 1 214 1 166 1 058 905 

magyartarka 0 0 0 145 140 
keresztezett 0 0 0 0 7 

Bivaly 
magyar házi 

bivaly 
874 953 946 947 1023 

Ló 

arab telivér 1 1 1 1 1 
angol telivér 1 1 2 1 1 

Furioso-
North Star 

30 38 44 45 58 

egyéb félvér 2 2 2 0 2 
 
Bugacpusztaháza: 201ő óta az állatok gondozását vállalkozói szerzQdésben biztosítja az 
Igazgatóság. GénmegQrzQ, nukleusz tenyészet, sok nukleusz tehénnel, példamutató tenyésztQi 
munkával. 1Ő9 tehén, 38 növendék üszQ, és 13 növendék bika alkotja aktuálisan az állományt. 
A tenyészetben túlnyomórészt a ritkább, értékesebb vonalak az uralkodóak (A, ű, K). 
Fenotípusos megjelenésükben a tehenek a finomabb, nemesebb típust testesítik meg. A 
korábban Űugacpusztaházán tartott „Ű” vonalú gulya, a 2020-as évben az Izsák-Páhi Qshonos 
állattartó telepen nyert elhelyezést. 
 
Izsák-Páhi: 2014-tQl vállalkozói szerzQdés keretében történik a telepen az állatok gondozása, 
génmegQrzQ, nukleusz tenyészet, sok nukleusz tehénnel. 197 tehén, 3ő növendék üszQ, 12 
növendék bika és 27 tenyészbika alkotja aktuálisan az állományt. Fenotípusos megjelenésében 
az állomány inkább a tömegesebb, robosztusabb típust képviseli. A tenyészet egyedei 
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származásuk alapján négy gulyába (M, V, T, Ű vonal) nyertek besorolást. Izsákon a vásárolt, 
valamint az Igazgatóság egyes állattartó telepérQl átszállított állatállomány fogadásához 
szükséges karantén is m_ködik. Ezen a telepen történik a tenyészbikák teleltetése is. 
Az izsáki Qshonosállat-tartó telepen m_ködik az igazgatóság Furioso-North Star ménese, mely 
2020.05.25-tQl szintén vállalkozó üzemeltetésében van, korábban a saját állatgondozóink 
látták el a napi feladatokat. Az állomány jelenleg 28 tenyészkancát, 2 tenyészmént, 9 heréltet, 
9 növendék kancacsikót, 6 növendék méncsikót, és 8 szopós csikót számlál. Az apaállati 
feladatokat jelenleg egy „A” vonalú fajtabeli,  és egy angol telivér fajtájú nemesítQ mén látja 
el. 
 
Fülöpszállás (Kígyóshát): Az állattartó telep saját üzemeltetésben van. A telepen ebben az 
évben 2ő9 bivaly tehén és a szaporulata (16Ő borjú), 3 tenyészbika, és 3őő növendék állat 
került elhelyezésre.  
 
Pusztaszer: Az állatgondozási feladatokat szerzQdéses vállalkozó látja el a telepen. A 
házibivaly-állományt jelenleg 36 tehén és a szaporulata (28 borjú), 38 növendék üszQ, 1 
tenyészbika, 139 növendék tinó alkotja. Ezen a telepen vannak elhelyezve a magyar szürke 
szarvasmarha tenyésztési utánpótlásra szánt évjáratok nQivarú egyedei (1Ő0 egyed), valamint 
Őő tenyésztésbQl selejtezett tehén is. 
 
Kunszentmiklós (Nagyállás): A telepet 2016. óta vállalkozó üzemelteti. A telepen található 
magyar szürke szarvasmarha állomány (összesen 186 tehén és szaporulata) vegyes 
genealógiai vonalú, az igazgatóság által fenntartott 7 vonal mindegyike képviselteti magát. 
Szintén a telepen nyert elhelyezést 9 növendék állat. A telep önálló tenyészetkóddal 
rendelkezik.  
 
Izsák 100-as telep: Igazgatóságunk a LIFE12 NAT/HU/001188 számú „Pannon szikes vízi 
élQhelyek helyreállítása a Kiskunságban” cím_ pályázat keretében vásárolta az állattartó 
telepet, ahová 2019. áprilisában és májusában érkezett 1ő0 db magyartarka szarvasmarha 
növendék üszQ (a tervezett 300-ból), szintén a projekt részeként. A telep téli szállásként 
m_ködik. Nyáron a szintén projektbQl kialakított legelQegységbe mennek az állatok a 
dunatetétleni Űöddi-székre.  
 
Az apaji bikatelep állatgondozási feladatait szerzQdéses vállalkozó látja el. Az STV jelölt 
kisbikák itt nevelQdnek minQsítésükig.  
 
Az Qshonos állatállomány telepeken történQ elhelyezése 2020. december 31-i állapot 
szerint:  

Magyar szürke szarvasmarha 

Tartási hely (majorság) Tenyész 
tehén 

Tenyész 
bika 

Növendék 
üszQ 

Növendék 
bika 

Tinó 
Szopós 
borjú 

Összesen 

Bugac 149 0 38 13 0 0 200 
Izsák 197 27 35 12 0 0 271 
Pusztaszer 45 0 139 0 0 1 185 
Kunszentmiklós/Nagyállás 186 0 9 0 0 0 195 
Kígyós-hát 0 0 0 1 0 3 4 
Apaj-bikatelep 0 0 0 50 0 0 50 
Sarród-bikatelep 0 0 0 0 0 0 0 

Összesen:  577 27 221 76 0 4 905 
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Magyar házi bivaly 

Tartási hely (majorság) Tenyész 
tehén 

Tenyész 
bika 

Növendék 
üszQ 

Növendék 
bika 

Tinó 
Szopós 
borjú 

Összes 

Pusztaszer 36 1 38 15 124 28 242 
Kígyós-hát 259 3 134 39 182 164 781 

Összesen:  295 4 172 54 306 192 1023 

 

Magyartarka szarvasmarha 

Tartási hely (majorság) Tenyész 
tehén 

Tenyész 
bika 

Növendék 
üszQ 

Növendék 
bika 

Tinó 
Szopós 
borjú 

Összes 

Izsák 100-as telep/Űöddi 9 0 131 0 0 0 140 

Összesen:  9 0 131 0 0 0 140 

 
 

Keresztezett szarvasmarha 
Tartási hely 
(majorság) 

Tenyész 
tehén 

Tenyész
bika 

Növendék 
üszQ 

Növendék 
bika 

Tinó 
Szopós 
borjú 

Összes 

Izsák 100-as 
telep/Űöddi 0 0 4 3 0 0 7 
Összesen: 0 0 4 3 0 0 7 
 
Az Igazgatóság 201Ő. év tavaszán és Qszén két ütemben fogott neki egy Qshonos Furioso-
North Star fajtájú lóállomány beállításának. Legutóbb 2017. év tavaszán, a LIFE12 
NAT/HU/001188 számú „Pannon szikes vízi élQhelyek helyreállítása a Kiskunságban" cím_ 
pályázat keretében történt 3 tenyészkanca vásárlása. A ménes jelenlegi létszáma 28 
tenyészkanca, 2 tenyészmén, 9 növendék kancacsikó, 6 növendék méncsikó, 9 herélt és 8 
szopós csikó. Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévQ lovak közül 6 egyed sportkipróbálás 
alatt áll a fogathajtó szakágban, illetve további Ő egyed betanítása folyamatban van. A ménes 
az Izsáki Űeke-majorban van elhelyezve, ahol a kezdetektQl létezett egy lovak fogadására 
alkalmas istálló, illetve jelenleg is folyamatban van egy, a telep felújítására, minden igényt 
kielégítQvé tételére irányuló KEHOP pályázat elkészítése. A szaporodás ütemét jelenleg 1 
Furioso-North Star és 1 angol telivér mén szolgálja, melyek mind genetikailag, mind külsQ 
értékmérQ tulajdonságaikban fajtájuk elitjéhez tartoznak.  
 
Az Qshonosállat-tartó telepekhez tartozó kezelt (legeltetett) védett területek nagysága:  
 

Tartási hely (majorság) Legeltetett terület (ha) 
Űugacpusztaháza 1 722  
Izsák-Páhi 1 046 
Izsák 100-as/Űöddi-szék 205 
Pusztaszer 1 394 
Kígyós-hát 2 399 
Kunszentmiklós/Nagyállás 694 
Összesen: 7 460 

 
Az Qshonosállat-tartó telepekhez tartozó védett, legeltetett területeken kívül, a nyári 
legeltetéses szezonban kihelyezett legeltetést végzünk a hajósi legelQkön, mintegy 76 ha-on 
magyar házi bivaly gulyával. 
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A magyar szürke szarvasmarha és magyar házi bivaly állományunk fejlesztése folyamatos, 
azonban nélkülözhetetlen a selejtezés, a tenyésztésre alkalmatlan állatok értékesítése is.  
2020-ban a magyar szürke szarvasmarha állományból összesen 609 egyed került ki a 
tenyészetekbQl (ő28 db vágó állat értékesítés, 13 db kényszervágás, 22 db saját célú vágás, Ő6 
db elhullás).  
Magyar házi bivaly állományunkból 120 db állat értékesítésre került, 2ő db saját célú vágásra, 
8 db kényszervágás, 17 db elhullás történt.  
A magyar tarka szarvasmarha állományból 2 egyed kényszervágásra, 2 egyed saját célú 
vágásra került, 3 egyed pedig elhullott. 
A selejtezés elsQsorban a tenyésztési selejt állatokra irányult.  
 
Az Qshonosállat-tartó telepekrQl 7831 tonna „bio” minQsítés_ mélyalmos szarvasmarha- és 
bivalytrágya értékesítése valósult meg. Ezen kívül 3őő0 tonna trágyát a szántóterületeinkre 
szétszórtunk.  
 
Mudi: Az Igazgatóság 2016. év elejétQl fogva foglalkozik az Qshonos ebfajták közé tartozó 
mudi tenyésztésével. 2016. december 31-ig összesen 9 egyed beszerzése történt meg. A 9 
egyedbQl 1-1 egyed a 2017-es, a 2018-as és 2019-es évben elpusztult. 2018-ban az egyik 
betanítást végzQ dolgozó kilépésekor kérvényezte az általa trenírozott eb megvásárlását, 
melyhez Igazgatóságunk hozzájárult. Ezáltal ő egyed pásztorkutyánk van, Ő szuka és 1 kan. A 
tenyészcélt a pásztoroló állattartáshoz használható kutya génmegQrzésében, tenyésztésében 
fogalmaztuk meg, ennek megfelelQen a beszerzett kölykök kiképzése a saját állományban 
lévQ gulyásoknál valósul meg. 
 
5.6.2. Egyéb állatállomány, kezelésük 
 
Az Igazgatóság a fentebb említetteken kívül egyéb állatállománnyal nem rendelkezik. 
 
5.6.3. GénmegQrzési tevékenység ismertetése növények esetében (az igazgatóság által 
fenntartott tájfajta gyümölcsös kertek, egyéb génmegQrzQ bemutató kertek, génmegQrzéshez 
kapcsolódó beruházások stb.)  
 
Az Igazgatóság 2018 tavaszán az Orgovány 08Ő/ő0k alrészletbQl 0,3 ha gyümölcsös kertet 
hozott létre, az alábbi gyümölcs fajtákból. 2019 Qszén a telepített fák Ő0%-át pótolnunk kellett 
a tavaszi és nyári aszály miatt. A kiszáradás öntözés mellett történt, ami a jelek szerint nem 
volt kielégítQ. A probléma orvoslására 2019 Qszén csepegtetQ öntözQrendszert telepítettünk a 
gyümölcsösbe. 
 
 

Faj Fajta Besorolása fajta szerint Mennyiség (db) 

ALMA 
Húsvéti rozmaring Államilag elismert 5 

Asztracháni piros Hivatalosan elismert leírással rendelkezQ 5 

KÖRTE 

űitrom körte Hivatalosan elismert leírással rendelkezQ 3 

Kieffer Szaporításra egyedileg engedélyezett 4 

Vilmos Államilag elismert 4 

Kecskeméti muskotályos   3 

Bosc Államilag elismert 3 

KAJSZIBARACK Magyar kajszi Államilag elismert 3 

CSERESZNYE 
Kelebiai korai Államilag elismert tájfajta 2 

Szomolyai fekete Államilag elismert 2 
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MEGGY 
űsengQdi Államilag elismert 3 

űigány Államilag elismert 3 

SZILVA Ageni Államilag elismert 5 

Összes:     45 

 

5.7. ErdQterületek, erdQgazdálkodás 
 
ő.7.1. Nem saját vagyonkezelésben lévQ védett és Natura 2000 erdQterületek 
 
A KNPI m_ködési területén nem saját vagyonkezelés_ erdQbQl több mint 19 ezer ha található 
Natura 2000 területen, és több mint 2600 ha országos jelentQség_ védett természeti területen.  
JellemzQ Qshonos erdei élQhelytípusok az igazgatóság m_ködési területén: borókás-nyárasok, 
homoki tölgyesek, keményfás ligeterdQk, f_z-nyár ligeterdQk, bokorfüzesek, láperdQk. 
Változás történt az ágazati szabályozásban, az erdQtörvény 1Ő/2020. (VII.6.) AŰ határozattal 
történt módosítása korábbi szintjére emelte a természetvédelmi közérdek érvényesítését az 
erdészeti hatósági eljárásokban. Az Igazgatóság a m_ködési területén található védett és 
Natura 2000 erdQterületek esetében a természetvédelmi szempontokat jellemzQen hatósági 
ügyekben kiadott természetvédelmi kezelQi nyilatkozataival, illetve az erdQgazdálkodás 
kereteit 10 évre meghatározó körzeti erdQtervezési eljárás során a releváns biotikai adatok 
átadásával, a tervjavaslat felülvizsgálatával, az erdQrészlet szint_ tárgyalásokon történQ 
egyeztetéssel érvényesíti. 2020-ban a Kisteleki erdQtervezési körzet körzeti erdQtervezése 
lezárult, a Marosszög-űsanádi, a Kiskunhalasi, és az Alsó-Duna menti erdQtervezési körzet 
körzeti erdQtervezése megindult. A folyamatban lévQ erdQtervezésekhez a releváns biotikai 
adatok átadása megtörtént, a hatósági eljárás további szakaszaira 2021-ben kerül sor.  
 
ő.7.2. ErdQrezervátum felmérésének  fQbb eredményei 
 
2019-ben a Nagybugaci Qsborókás ErdQrezervátum monitorozását megalapozó tevékenység 
kezdQdött meg. Ennek keretein belül a hosszú távú vizsgálat referenciapontjai kerültek 
kijelölésre. M_holdképekre illesztett, ő0xő0 m-es négyzetháló kijelölése és 271 adatfelvételi 
rácspont koordinátáinak terepi rögzítése történt meg, továbbá 98 pontról a szükséges 
dokumentumfotók elkészítése. 2020-ban folytatódott a munka az erdQállapotra vonatkozó 
biotikai adatrögzítéssel. 
 
5.7.3. Saját vagyonkezelésben lévQ erdQterületek kezelése 
 
Az igazgatóság saját vagyonkezelésében homoki és ártéri erdei élQhelyeken jellemzQ Qshonos 
erdQtípusok, illetve idegenhonos (erdei-, feketefenyQ, nemesnyár, akác, bálványfa, zöld juhar, 
amerikai kQris) fQfafajokkal jellemezhetQ, a jövQben szerkezet-átalakításra kerülQ átmeneti, 
illetve kultúrerdQ típusok találhatóak. 
JellemzQ Qshonos élQhelytípusok a vagyonkezelt erdQterületeken: nyílt homokpusztagyepek 
(egyéb részletekben és erdQrészleteken belül is mozaikosan); borókás, galagonyás cserjések 
(egyéb részletekben és erdQrészleteken belül is mozaikosan); borókás-nyárasok; homoki 
tölgyesek; keményfás ligeterdQk; f_z-nyár ligeterdQk; bokorfüzesek; láperdQk; rekettyés 
f_zlápok. 
 
Az igazgatóság által kezelt összes erdQterület nagysága védettség szerint (ha): 

 
Saját vagyonkezelésben lévQ saját kezelés_ terület 10185,25 

Vagyonkezelésben nem lévQ saját kezelés_ terület 0,00 
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Egyéb (szabad rendelkezés_…)  334,96 

Összesen 10520,21 

      

Saját vagyonkezelésben lévQ saját kezelés_ terület vonatkozásában 

Fokozottan védett és Natura 2000 erdQterület 5955,83 

Védett, Natura 2000 erdQterület 3926,36 

Nem védett, Natura 2000 erdQterület 241,84 

Fokozottan védett vagy védett, nem Natura erdQterület 35,95 

Védettségi oltalom alatt nem áll  25,27 

 
 
Az igazgatóság által kezelt összes erdQterület nagysága egyéb részletekkel együtt (ha): 
 
Vagyonkezelt erdQk (ha) Védelmi Gazdasági Közjóléti Összesen Egyéb részletek Mindösszesen 

Űács-Kiskun megye 7862,94 75,47  7938,41 1158,6 9097,01 

űsongrád megye 875,08   875,08 49,16 924,24 

Pest megye 5,13   5,13  5,13 

Jász-Nagykun-Szolnok 
megye 

76,06 71,97  148,03 10,79 158,82 

Összesen 8819,21 147,44  8966,65 1218,55 10185,25 

 
 

Üzemmódonkénti megoszlás (ha) 
 

Vágásos terület 
(ha) 

Faanyagtermelést nem 
szolgáló terület (ha) 

Kocsányos tölgy mageredet_ 154,96 11,19 
Kocsányos tölgy sarjeredet_ 28,09 27,76 
Bükk mageredet_ 0,03  
Akác mageredet_ 228,01 3,92 
Akác sarjeredet_ 1405,75 227,87 
Juhar 68,10 3,08 
Szil 31,03 0,10 
KQris 356,20 95,07 
Egyéb kemény lombos 24,47 5,45 
Nemes nyáras 430,63 3,51 
Hazai nyáras 2202,08 1231,89 
F_z 162,47 54,60 
Éger 24,34 0,13 
Egyéb lágylombos 4,76 0,71 
Erdei fenyQ 247,82 14,26 
Fekete fenyQ 631,43 33,90 
Egyéb fenyQ 106,44 810,26 
Összesen:  6106,61 2523,70 
Üres terület 187,24 114,83 
Mindösszesen:  6293,85 2638,53 

 

Az igazgatóság természetvédelmi erdQkezelésének legfontosabb célkit_zése a meglévQ 
erdeink természetvédelmi helyzetének, állapotának javítása erdészeti eszközökkel. Kiemelt 
feladatunk a területen jelenlévQ nagyarányú idegenhonos faállományok területének 
csökkentése, illetve átalakítása Qshonos fafajokból álló erdQállományokká. A teljes 
erdQszerkezet átalakítással nem érintett területeink erdQszerkezetét is javítani kívánjuk. 
Fokozni kívánjuk erQfeszítéseinket különösen az alábbiak terén:  
- a környezQ élQhelyek jó ökológiai állapotát veszélyeztetQ, inváziós fásszárú állományok, 
magtermQ fák növekvQ intenzitású irtása, beleértve a vállalkozó megbízásával végzett 
védekezési tevékenységet;  
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- a természetes folyamatokra alapozott erdQgazdálkodási tevékenységek (természetes 
felújítások) arányának további növelése, szálaló erdQszerkezet kialakítása; 
- az erdQfelújítások vadkárelhárító kerítéssel történQ védelme; 
- vállalkozói inváziós irtás mennyiségét tervezzük növelni. 
 
Fontos, hogy a megkezdett élQhelyrekonstrukció, szerkezetátalakítás és különösen az egyéb 
részletek (tisztás, cserje) kialakítása a jövQben is folytatódjék. A természetes állapotokhoz 
legközelebb álló élQhelyeken az emberi beavatkozástól mentes állapot fenntartását kívánja az 
igazgatóság biztosítani, különösen a kontinentális erdQssztyepp-tölgyesek és a 
szubkontinentális peripannon cserjések, mint kiemelt közösségi jelentQség_ élQhelyek 
állományaiban.  
 
ErdQm_velési tevékenység: ErdQm_velési tevékenységünk elsQsorban a korábban tarvágott, 
idegenhonos fafajú erdQállományok után erdQfelújítási kötelezettség alá került területek 
felújítására (erdQszerkezet átalakítására) irányult. ErdQtelepítést elsQsorban csereerdQsítésként 
végzünk bizonyos erdQterületek természetvédelmi célból történQ mezQgazdasági m_velésbe 
vonásának (gyeppé alakításának) ellentételezéseként. 
 
ErdQsítési (ültetési) feladatok: 
ElsQ kivitellel érintett terület:        9,86 ha 
Pótlással érintett terület:      17,97 ha 
Összesen:        27,83 ha 
 
 
ErdQfelújítás:  
Az igazgatóság erdQfelújítási kötelezettség alá vont területe: ő32,21 ha. Befejezésre 106,ő8 ha 
erdQfelújítás került 2020-ban.  
Az erdQfelújítások elsQ kivitele 9,86 ha-on történt meg. EbbQl 7,18 ha mesterséges felújítás, 
2,68 ha természetes felújítás. Növelni szeretnénk a természetes nyár sarjfelújítás arányát. 
2020-ban 2,68 ha-on történt természetes felújítás.  
 
ErdQfelújításaink célja legtöbb esetben az erdQszerkezet átalakítása, de korábban kötelezettség 
alá vont területek újraerdQsítése is feladat. A biodiverzitás növelése érdekében Qshonos fa és 
cserjefajokkal elegyítjük a fQfafajokat, minimum 20%-nyi elegyben. Az erdQfelújításaink 
célállomány-típusai elsQsorban: hazai nyáras, egyéb lombelegyes – hazai nyáras erdQk, 
néhány helyen a kocsányos tölgy - egyéb lomb, f_z - egyéb lomb,  mézgás éger - egyéb lomb. 
Kiemelt cél a természetes folyamatokra alapozott erdQgazdálkodási tevékenységek, 
módszerek bevezetése, arányának növelése a saját vagyonkezelés_ erdQterületeinken. Így 
csökkenthetjük az erdQfelújítások során a teljes talaj-elQkészítés alkalmazásának arányát. 
 
2020-ban nem keletkezett erdQsítési hátralékunk. 
 
ErdQtelepítés 2020-ban nem történt.  
 
Mag, csemetetermelés és beszerzés:  
Az igazgatóságnak önálló csemetetermesztése nincs. 2020-ban az erdészeti szaporítóanyag 
beszerzésünk összesen 1ŐŐ 7ő0 db. A vásárolt Qshonos csemetefajok: SZNY, FTNY, KST, 
KT, NYI, MAK, MÉ. Beszerzett Qshonos cserjefajok: EGG, CSKR. A szaporítóanyag 
kisebbik részét tavasszal, a nagyobbik hányadát Qsszel szereztük be. 
  
ErdQápolási feladatok: 
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A folyamatban lévQ erdQfelújításainkban, illetve erdQtelepítéseinkben elültetett facsemetéket 
ápoltuk. A sorápolásokon saját brigádunk és vállalkozók egyaránt dolgoztak. Kézi 
munkaerQvel a sorápolás 191,17 ha-on történt. Sorközápolásokat a saját gépeinkkel végeztük 
el 151,90 ha-on. Csak a géppel nem ápolható erdQrészletekben végeztettünk kézi 
sorközápolást.  
 
ErdQvédelmi tevékenység: 
A megnövekedett nagyvadállomány jelenléte miatt fokozott vadkárelhárításra kényszerülünk. 
Ezt hatékonyan vadkárelhárító kerítések létrehozásával lehet megtenni. 2020-ban 4980 fm 
kerítést építettünk vállalkozóval 13.944.000.-Ft beszerzési értékben. A kerítésekhez saját 
termelés_ akác oszlopokat használtunk föl, a vadhálót vásároltuk. Elegyfafajokat sok helyen 
csak kerítés védelmében lehet felnevelni, megQrizni az erdQfelújításokban. 
 
ErdQt_z: 2020-ban nem volt t_zeset az erdQterületeinken. ErdQt_z megelQzés céljából a 
t_zveszélyes területeinken lévQ nyiladékokat, útszéleket t_zvédelmi szempontból 
karbantartottuk. 
 
Tájidegen fásszárúak irtása: 2020-ban nagyszabású (közbeszerzéssel útján megvalósult) 
vegyszeres inváziós irtásra került sor 255,57 ha-on. Bócsán kb. 100 ha-on és Kaskantyún kb. 
155 ha-on, összesen nettó 59 954 277 Ft értékben. A vegyszerezéssel érintett 256 ha-nyi 
területen belül az inváziós fafajokkal borítottság mértéke állományszintekre levetítve elérte a 
100 ha-t.  
2020-ban sor került a 2019-ben elvégzett inváziós irtások garanciális (utó)munkálataira is. A 
két évben elvégzett inváziós irtás így közel (teljes területen) 300 ha-on valósult meg a 
meglévQ borókás-nyaras és homoki gyep élQhelyek kedvezQbb állapotba hozása érdekében. 
A saját erdészeti brigáddal végzett vegyszeres kezelések 12,8 ha-on kerültek megvalósításra 
nagyrészt az erdQfelújításokban, de egy, a bugacpusztaházi volt lQtér szélében levQ bálványfás 
folt felszámolása is elindult.  
 
KNPI 2020. évi erdQm_velési tevékenységeinek összefoglaló táblázata 
 

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

Teljes talaj-elQkészítés szántás 2,31 2,31 0,00 

Tuskó-eltávolítás 
 

0,00 0,00 0,00 

ErdQsítés elsQ kivitel 9,86 0,40 9,46 

  pótlás 26,42 18,82 7,60 

ErdQsítés összesen:  36,28 19,22 17,60 

Ápolás sorápolás (kézi) 191,17 32,23 158,94 

 
gépi 
sorközápolás 151,90 151,90 0,00 

Inváziós fafajok irtása 
 

268,37 12,80 255,57 

 
Fahasználati tevékenység: 
Az erdQkezelési tevékenységünk kiemelt célja az idegenhonos faállományok átalakítása 
Qshonos fafajúakká. Ezen erdQszerkezet átalakítás leghatékonyabban mesterséges úton 
történhet, melynek elsQ intézkedése a területen lévQ faállomány kitermelése. Fahasználataink 
túlnyomórészt ezen tarvágások végrehajtására  irányultak. A nevelQvágások végrehajtása 
során javítjuk az erdQszerkezetet, az Qshonos fafajok elegyarányát, visszaszorítjuk az inváziós 
fafajokat. LehetQség szerint hagyásfa foltok és holtfa visszahagyásával Qrzünk meg 
élQhelyeket. Holtfát mesterségesen is elQállítunk. 
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KNPI fahasználati feladatainak teljesítése fahasználati módonként 2020-ban 
 

Fahasználati mód Terület 
(ha) 

Fatömeg 
(br.m3) 

tarvágás 0,20 7 
törzskiválasztó 
gyérítés 

0,00 
 

0 

növedékfokozó 
gyérítés 

4,24  30 

tisztítás 0,00 0 
egyéb termelés 13,91 241 
összesen: 18,35 278 

 
A fakitermeléseket kiseladásos lábon értékesítési formában valósítottuk meg. 
 
 
Értékesítés: 

 

Kiseladásos lábon értékesítés 
Nettó 

fatömeg  
(m3) 

Árbevétel    
(nettó Ft) 

egyéb termelésbQl 160 1 516 045,00 

fásításból 225 1 218 000,00 

gy_jtött holtfa  24,6 169 000,00 

egyéb (pl. nyiladékokra bedQlt 
faanyagból) 98 1 608 721,00 

összesen 507,6 4 511 766,00 

KészletrQl  70 912 000,00 

összesen 70 912 000,00 

Mindösszesen 577,6 5 423 766,00 
 
 
Vállalkozók által végzett erdészeti munkák, beszerzések összesítése: 
 

Beszerzések, 
vállalkozói munkák megnevezése 

2020. év 

Mennyiség  
(ha, db, m栃, fQ) 

Beszerzés nettó értéke 
(Ft) 

ErdQfelújítás 

Ültetés 32 900 db 1 579 200 

Ápolás 158,97 ha 6 771 950 

Csemetebeszerzés 144 750 db  5 441 500 

összesen:   13 792 650 

Inváziós fafajok irtása  255,57 ha 59 954 277 

Fakitermelés  94,18 m3 602 080 

Vadkárelhárító kerítés építése  9910 fm 13 874 000 

Szolgálati ruha beszerzés  3 fQ 1 440 200 

  Mindösszesen:   89 663 207   
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KNPI erdészeti tevékenységében résztvevQ dolgozók száma 2020-ban: 
 

  
SzerzQdéses 
(fQ) 

KormánytisztviselQ 
(ebbQl kerületvezetQ erdész és 
természetvédelmi QrkerületvezetQ) 
(fQ) 

KNPI központ - 1 
KNPI DunamentiTE Erdészeti Csoport - 3 (2) 
KNPI Tiszamenti TE Erdészeti Csoport - 2 
KNPI Homokhátság TE Erdészeti Csoport - 7 (4) 
KNPI Hhomokhátság TE Erdészeti brigád 5 - 
 Összesen  5 13 (6) 

 
ErdQtervezés: 2020-ban a Kisteleki erdQtervezési körzet körzeti erdQtervezése lezárult, a 
Marosszög-Csanádi, a Kiskunhalasi, és az Alsó-Duna menti erdQtervezési körzet körzeti 
erdQtervezése megindult. Utóbbiak közül az Alsó-Duna menti erdQtervezési körzet nem érint 
KNPI vagyonkezelés_ erdQterületet, a Kiskunhalasi pedig csupán igen kis kiterjedésben, a 
Kéleshalmi homokbuckák területén. A Marosszög-Csanádi erdQtervezési körzet fQként a 
Mártélyi Tájvédlemi Körzet, kisebbrészt a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területén érint 
KNPI vagyonkezelés_ erdQket, összesen kb. 200 ha kiterjedésben.  
 
5.8. Vadászterületek, vadgazdálkodás 
 
Mikla-puszta vadászterület, 03-602250-302: 
Hasznosítás módja: haszonbérbe adva 2037-ig. 
Nettó vadászterület: Ő1ő7 ha. 
Vadászatra jogosult: Szelíd Vt. 
Földtulajdonosi képviselQ: 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 képviselQ: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
KNP Bócsai vadászterület, 03-603150-302: 
Hasznosítás módja: saját vadászterület 
Nettó vadászterület: őŐ0Ő ha. 
Vadászatra jogosult: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
Földtulajdonosi képviselQ: Kurmai Péter 
 
JellemzQk: 
Természetvédelmi célú, különleges rendeltetés_ vadászterület (EVgF/283-8/2018). A KNPI  
bócsai vadászterületébQl ő3ő0 ha (a terület 99%-a) a KNPI VI. számú „Űugac” nemzeti parki 
törzsterületére esik. A fokozottan védett területek kiterjedése 368ő (68%). A Natura 2000 
területek kiterjedése: az érintett Űócsa-bugaci homokpuszta (HUKN2002Ő) ő03ő hektárja, 
ami a nettó terület 93%-a. Legfontosabb közösségi jelentQség_ élQhelytípusai: 1ő30 pannon 
szikes sztyeppék és mocsarak, 6260 pannon homoki gyepek, 91N0 pannon homoki borókás-
nyárasok. 
A KNPI vagyonkezelésében lévQ területek kiterjedése ő022 ha (a nettó terület 93%-a). EbbQl 
erdQ 3899 ha (72%), rét, legelQ: 1132 ha (21%) 
ÉlQhelyi sajátságok: a vadászterület zömmel homokbuckás, nyílt és zárt homoki gyep 
vegetációjú, valamint nyáras-borókás Qshonos erdQtársulásokkal jellemezhetQ, gyenge 
vadeltartó képesség_ terület.  
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A területen megtalálható, jelentQsebb védett- és fokozottan védett természeti értékek: tartós 
szegf_ (Dianthus diuthinus),  homoki kikerics (Colchicum arenarium), bugaci nQszQf_ 
(Epipactis bugacensis), homoki nQszirom (Iris arenaria), gyapjas csüdf_ (Astragalus 
dasianthus), fóti boglárka (Plebejus sephirus), bütyköshátú ormányos (Herpes porcellus), 
homoki gyík (Podarcis taurica), kígyászölyv (Circaetus gallicus), lappantyú (Caprimulgus 
europaeus), erdei pacsirta (Lullula arborea), nyuszt (Martes martes).   
 
2 fQ természetvédelmi Qr teljesít szolgálatot egyben hivatásos vadászként is (mindketten 
felsQfokú vadgazdálkodási képesítéssel): Kurmai Péter tájegységvezetQ, Lucza Márk 
természetvédelmi Qrkerület-vezetQ. 
A védett természeti értékek védelme érdekében megvalósítandó vadgazdálkodási- és 
vadászati tevékenységek: 

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

A területen az élQhelyek és fajok védelmi helyzetének elQsegítése érdekében az alábbi 
természetvédelmi célú projektek valósultak meg a KNPI közrem_ködésével: 

o „A pannon bennszülött tartós szegf_ védelme” (LIFE06 NAT/H/00010Ő). 
o „ÉlQhely-rekonstrukciós tevékenységek a Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóság területén” KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0014. 
 

Vadgazdálkodás, vadászat: 
 

Teríték adatok (2020.03.01.- 2021.02.28.): 
Gímszarvas: 
o Terv: ő példány (1 fiatal bika, 2 tehén, 2 borjú). 
o Tény: Ő példány (2 tehén, 2 borjú).  
Dám: 
o Terv: 1 példány (fiatal bika) 
o Tény: 2 példány (2 fiatal bika, ebbQl 1 eü. elejtés) 
Pz: 
o Terv: 19 példány (9 bak, 6 suta, Ő gida). 
o Tény: 19 példány (9 bak, 6 suta, Ő gida). 
Vaddisznó: 
o Terv (ASP: BK/EBAO/657-3Ő/2020. sz. határozat alapján): 

7ő példány (6 kan, 20 koca, Ő1 süldQ, 8 malac).  
o Tény: 61 példány (8 kan, 17 koca, 29 süldQ, 7 malac). 
SzQrmés és szárnyas ragadozó fajok terítéke: 
o Róka teríték: 1ő példány. 
o Űorz teríték: Ő példány. 
o Aranysakál teríték: 10 példány. 
o Szarka teríték: 1ő példány. 
o Dolmányos varjú teríték: 20 példány. 
 
A tervben szereplQ trófeás vadból 8 Qzbakot belföldi bérvadásznak értékesítettünk, 1 fiatal 
selejt bakot hivatásos vadász ejtett el. 1 fiatal selejt dámbikát és egy egészségügyi okból 
elejtett fiatal csapos dámbikát (hurok volt a fején, ami belenQtt a koponyacsontba) szintén a 
hivatásos személyzet ejtett el. A hivatásos vadászok által a terv teljesítése érdekében, vagy 
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egészségügyi okból elejtett egyedek trófeái a KNPI tulajdonát képezik, leltárba kerültek. Az 1 
példány fiatal selejt gímszarvas bikát idén nem sikerült terítékre hozni. 

 
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-három óra munkaidQ ráfordítással. 
10 mobil magaslest helyeztünk ki a túráskárral veszélyeztetett gyepek és a rágáskárral érintett 
erdQsítések közelében. 
8 sózót üzemeltetünk a vadászterületen. 
6 itatót m_ködtettünk, amiket madár- és denevéritatóként védett fajok is rendszeresen 
használtak. 
3 szálastakarmány etetQt helyeztünk ki a vadászterületre, de feltöltésüket csak extrém 
idQjárási körülmények esetén írja elQ az üzemterv (idén nem volt rá szükség). 
A karbantartási és ellenQrzési feladatokat a hivatásos vadászok folyamatosan ellátják. 
 
 
Mintaadási kötelezettség: 
Afrikai sertéspestis: A Űács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala a 
BK/EBAO/657-3Ő/2020. számú határozatában aktív közrem_ködésre kötelezte a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóságot, vaddisznók ASP diagnosztikai célú kilövésével kapcsolatban. A 
kilövési szám irreálisan magas, a valós becslési adatok alapján a vadászati hatóság által 
megállapított éves kilövési terv 188%-a volt. Ezt még úgy sem sikerült teljesítenünk, hogy a 
teljes érintett szakszemélyzet és a hivatásos vadász, aktívan és rendszeresen, minden 
megengedett vadászati módot igénybe véve helyezte intenzív vadászati nyomás alá a területet. 
2020-ban ráadásul egész évben folyamatosan jelen volt a vaddisznó a vadászterületen, ami 
általában nem jellemzQ. Nyáron nem volt érzékelhetQ elvándorlás és a szomszédos 
jogosultaktól is folyamatos volt a beáramlás. 
Az állategészségügyi hatóság ugyanebben a határozatban 2Ő db vaddisznó vér- és 
mandulamintájának leadására kötelezte a KNPI-t. Ezt teljesítettük, minden minta negatív lett. 
 
Takarmány felhasználás: 
10 tonna szemes kukorica a szórók üzemeltetésére. 
Vadföldünk: 3 ha, vadlegelQként a 10 hektáros visszagyepesített szántók (Űócsa 0196/v) 
vannak feltüntetve a vadgazdálkodási jelentésben. 
 
Apaji vadászterület, 13-578250-301: 
Hasznosítás módja: haszonbérbe adva 2037-ig. 
Nettó vadászterület: 7ő63 ha. 
Vadászatra jogosult: Apaj-ürbQpusztai TermészetvédQ Vadásztársaság 
Földtulajdonosi képviselQ: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

 
KNP. Kunszentmiklósi vadászterület, 03-600550-302: 
Hasznosítás módja: saját vadászterület 
Nettó vadászterület: 9199 ha. 
Vadászatra jogosult: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
Földtulajdonosi képviselQ: Pálinkás űsaba 
 
JellemzQk 
A KNPI kunszentmiklósi nettó 9199 ha kiterjedés_ (bruttó 10239 ha) társult hasznosítású 
vadászterületébQl 6681 ha (a nettó terület 72%-a) a KNPI I. számú „FelsQ-Kiskunság” 
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nemzeti parki törzsterületére esik Kunszentmiklós település határában. A fokozottan védett 
területek kiterjedése 1281 ha, amely a teljes vadászterület 13 %-a. Az ex-lege védett területek 
kiterjedése 16ő ha, ami a teljes nettó vadászterület 2%-a. A Ramsari területek kiterjedése 
7127 ha (77%). A MAŰ Űioszféra Rezervátum területek kiterjedése Ő390 ha (Ő8%). A 
vadászterület 100%-a Natura 2000 terület, az érintettek: FelsQ-Kiskunsági szikes puszta 
(HUKN20001), FelsQ-Kiskunsági szikes puszták és turjánvidék (HUKN10001). A 
legfontosabb közösségi jelentQség_ élQhelytípus a 1ő30 Pannon szikes sztyeppék és 
mocsarak. 
A KNPI vagyonkezelésében lévQ területek kiterjedése ő272 ha (a nettó terület ő7%-a). 
 
ÉlQhelyi sajátságok: a vadászterület jellemzQen nyílt pusztai élQhely-mozaikból áll: szikes 
gyepek ő290 ha (ő8%), szántóterületek 3189 ha (3ő%). A település a nettó terület 62Ő ha 7%-
át teszi ki, az erdQsültség rendkívül alacsony ŐŐ ha (0,Őő%). A védett területek és a KNPI 
vagyonkezelésében lévQ területek magas aránya kedvezQ a védett fajok számára, ugyanakkor 
a terület gyenge vadeltartó képesség_nek tekinthetQ. A KNPI nagy kiterjedésben valósított 
meg élQhely-fejlesztési beavatkozásokat, elsQsorban szántó területek visszagyepesítésével. 
FQként túzokvédelmi szempontok miatt a vadászterületen magas az ugarterületek aránya, ami 
a védett fajokon túl a vadászható fajok állományának is kedvez. 
A területen megtalálható, jelentQsebb védett- és fokozottan védett természeti értékek:  

Túzok (Otis tarda): fokozottan védett, Natura 2000 jelölQfaj. A területen 
található a Kárpát-medence legnagyobb dürgQhelye (Nagy-rét), amely a 
párzási idQszakban mintegy 2ő0-260 példánynak ad otthont. Ez a 
magyarországi túzokállomány 1ő-20%-át teszi ki. További jelentQs dürgQhely 
a Lapos-rét. A költQállomány a teljes területen mintegy 1ő-20 pld-ra tehetQ. (A 
terület jellegébQl adódóan jellemzQen dürgQhely. A költQ madarak száma az 
utóbbi években érezhetQen megnQtt, részben a vadgazdálkodási tevékenység 
eredményeként, részben a pontosabb monitoring tevékenység miatt, ami 
szintén a vadgazdálkodási tevékenységre vezethetQ vissza. A gazdálkodásunk 
kezdetekor ez a szám ő-10 között volt, jelenleg a 1ő-20 reális becslés, bár 
inkább 20 körüli.) 

o Ugartyúk (Burhinus oedicnemus): fokozottan védett, Natura 2000 jelölQfaj 
KöltQ- (8-10 pár) és gyülekezQ állománya is jelentQs a területen. 

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

o Parlagi sas (Aquila heliaca): fokozottan védett, Natura 2000 jelölQfaj. A 
vadászterület fontos táplálkozóhelye, kiemelt vadgazdálkodási jelentQsége van. 

o Vetési varjú (Corvus frugilegus): védett, a vadászterületen 3 telepe is van, 
vadgazdálkodási szempontból jelentQs fajnak minQsül. 

o Hamvas rétihéja (Circus pygargus): fokozottan védett, Natura 2000 jelölQfaj. 
Kiemelt jelentQség_ faj a vadászterületen, rendszeres költQállománya 2-3 párra 
tehetQ. 

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

2 fQ természetvédelmi Qr teljesít szolgálatot egyben hivatásos vadászként is (vadgazdálkodási 
technikusként): Lóránt Miklós természetvédelmi terület-felügyelQ, Pálinkás űsaba Ferenc 
természetvédelmi tájegységvezetQ. A túzok védelme Magyarországon” (LIFE0Ő 
NAT/HU/000109) keretében fel lett véve 1 fQ hivatásos vadász, Tóth Tamás. A hatékony 
ragadozó gazdálkodás megvalósításában részt vesz további egy fQ (GyQrfy Hunor).  
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A felsorolt védett természeti értékek védelme érdekében megvalósuló speciális 
vadgazdálkodási- és vadászati tevékenységek: 

o Hatékony ragadozógazdálkodás: a talajon fészkelQ madárállományok és 
apróvadfajok védelme érdekében elsQsorban territórium-térképezésen és 
csapdázási módszereken alapuló ragadozó-gazdálkodás alkalmazása, különös 
tekintettel a róka (Vulpes vulpes), borz (Meles meles), dolmányos varjú 
(Corvus cornix) és szarka (Pica pica), valamint potenciálisan az aranysakál 
(Canis aureus) fajokra. A ragadozó-gazdálkodás részét képezQ lQfegyveres 
gyérítés során a Ramsari területek magas arányára való tekintettel a KNPI a 
közeljövQben kizárólag acélsörétes lQszert használ. 

o A vaddisznó (Sus scrofa): jelentQs túráskárt okozhat a védett és fokozottan 
védett gyepterületeken, az európai közösségi jelentQség_ pannon szikes gyepek 
degradációját eredményezve (az inváziós lágyszárú növényfajok 
megtelepedését és terjedését is elQsegítve). KedvezQtlenül befolyásolja az 
élQhelyfejlesztési célú visszagyepesítések folyamatát is. Érzékeny károkat 
okozhat a talajon fészkelQ madárállományokban (pl. túzok). Rendszeresen 
elQforduló váltóvadként van jelen a területen. Állományának teljes 
visszaszorítása kiemelt természetvédelmi érdek, amit elsQdlegesen megfelelQ 
élQhely-kezeléssel valósít meg a KNPI, kiegészítve a hagyományos vadászati 
módokkal. 

o Az apróvad vadászata a vadászterületen nem szolgál természetvédelmi célt, így 
hasznosításukat állományuk jelentQs mérték_ megerQsödéséig nem tervezi a 
KNPI. Tekintettel arra, hogy a vadászterület 77%-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 elsQdlegesen csapdázásos módszerek alkalmazása a ragadozó-
gazdálkodás során, kíméleti idQszakok és területek kialakítása az Qz vadászata 
során). 

 
A területen az élQhelyek és fajok védelmi helyzetének elQsegítése érdekében az alábbi 
természetvédelmi célú projektek folytak a KNPI közrem_ködésével: 

o „A túzok védelme Magyarországon” (LIFE0Ő NAT/HU/000109). 
 

Vadgazdálkodás, vadászat: 
 
Teríték adatok (2020.03.01.- 2021.02.29.): 

- Pz: 
o Terv: 80 példány (30 bak, 20 suta, 30 gida). 
o Részeredmény: 79 példány (30 bak, 16 suta, 33 gida). 

- Vaddisznó: 
o Terv: 1-1 példány (váltóvad csupán).  
o Részeredmény: nem történt elejtés. 

- SzQrmés és szárnyas ragadozó fajok terítéke (részeredmény). 
o Róka teríték: 2Ő példány (tervben 2Ő pld kötelezettség). 
o Űorz teríték: 2 példány (tervben 2 pld kötelezettség). 
o Aranysakál teríték: 0 példány, a területen szerencsére még nem jelent meg. 
o Szarka teríték: 80 példány (tervben 80 pld kötelezettség). 
o Dolmányos varjú teríték: Ő0 példány (tervben Ő0 pld kötelezettség). 
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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 Qzes és rókás helyeken.  
3 sózót üzemeltetünk a vadászterületen. 
Itatót nem m_ködtetünk, mert a területet teljesen behálózzák a csatornák és az árkok. A vadak 
a legaszályosabb években is találnak vizet a területen. 
A karbantartási és ellenQrzési feladatokat a hivatásos vadászok folyamatosan ellátják. 
 
Mintaadási kötelezettség: 
Sertéspestis, afrikai sertéspestis: A közepes kockázatú területbe sorolták a KNPI-t. A 
vaddisznó váltóvad, de a mostani vadgazdálkodási évben nem került terítékre ezért kötelezQ 
vér- és mandulaminta leadás egyetlen egy esetben sem történt. 
 
 
Takarmány felhasználás: 
Gyakorlatilag az egész kunszentmiklósi Nagy-rét vadföldként, illetve vadlegelQként 
funkcionál a gazdálkodás extenzív jellege miatt. Formálisan is kijelölt ő0 hektárnyi vadföld és 
100 hektárnyi vadlegelQ. 

5.9. Halgazdálkodási vízterületek 
 

Név  Víztérkód Leírás Természet-
védelmi 

besorolás 
űsászár-
töltési 
tQzeggödrök 

03-0009-1-
4 

űsászártöltés határában a löszpart alatt húzódik a Vörös-mocsár. 
A mocsár az egykori Duna-mederben keletkezett, több százezer 
évvel ezelQtt. A lassú feltöltQdés által több méter vastag 
tQzegtelepek képzQdtek. A tQzeget évtizedek óta bányásszák. Az 
így keletkezett tQzeggödrökben fajokban gazdag vizes élQhelyek 
alakultak ki. 

természetvé-
delmi terület 

Szelidi-tó 03-0013-1-
5 

A Szelidi-tó a Duna-völgy alföldi szakaszán a Kalocsai 
síkságon helyezkedik el. A jégkorszak után a Dunából 
lef_zQdött jellegzetes morotvató. Ez az egyetlen mély viz_, 
szikes jelleg_ tó hazánkban. Vize a szikesekre jellemzQ nátrium- 
kálium- és magnéziumsók mellett minimális jódot is tartalmaz. 

természetvé-
delmi terület 

Keceli 
tQzegtavak 

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 ezelQtt. A lassú feltöltQdés által több méter vastag 
tQzegtelepek képzQdtek. A tQzeget évtizedek óta bányásszák. Az 
így keletkezett tQzeggödrökben fajokban gazdag vizes élQhelyek 
alakultak ki. 

természetvé-
delmi terület 

Kiskunsági-  
fQcsatorna 
vízrendszer 

03-0051-1 A Kiskunsági-fQcsatorna a fQváros és a Duna-Tisza közének 
egyik legkedveltebb horgászvize. A Ráckevei-Dunából ágazik 
ki és Akasztónál csatlakozik a Duna-völgyi-fQcsatornába. A 
múlt század hatvanas, hetvenes éveiben épült és a hajdan volt 
mocsaras, késQbb labilis vízellátottságú Duna-völgy 
mezQgazdasági céljait hivatott kiszolgálni. Több mint ő0 
kilométeren át kacskaringózik Akasztóig, ezért is ragadt rá a 
Kígyós név. Szélessége átlagban Ő0-ő0 méter, mélysége 1,6-2,0 
méter, pontos hossza ő8,7ő cskm, területe 303 ha. 

nemzeti park 

Lakitelek, 
Szikrai Holt-
Tisza I. 

03-0057-1-
1 
 

A holtág a Tisza szabályozása során az 18ő0-es években 
végrehajtott 80. számú átmetszéssel alakult ki, a Tisza jobb parti 
nyárigáttal védett árterületén helyezkedik el. Közigazgatásilag a 
Űács-Kiskun megyei Tiszaalpár, Lakitelek és Tiszaug 
községekhez tartozik. Közvetlenül az Alpári Holt-Tisza fölött 

nemzeti park 
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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, 
vagyonkezelQje a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. 
Medrének feliszapoltsága közepes mérték_, vízi növényzettel 
való benQttsége eléri a 30%-ot. Vize a "tiszta", illetve "kissé 
szennyezett" kategóriába tartozik. A Tiszából alacsony vízállás 
esetén a holtág déli végén lévQ szivattyútelep segítségével 
szivattyúsan tölthetQ. 2000-ben a 2,3 km hosszú Ugi-rétségi 
csatorna felújításával megoldották a holtág északi részének felsQ 
vízpótlását is. Gravitációsan a Tisza felé üríthetQ, vize az 
összekötQ csatornán keresztül az Alpári Holt-Tiszába. Funkciói: 
belvíztározás, öntözQvíz-tározás, halászat, horgászat, 
természetvédelem, strandolás.  

Tiszaalpári 
Holt-Tisza 

03-0081-1-
4 

A holtág a Tisza szabályozása során az 18ő0-es években 
végrehajtott 80. számú átmetszéssel alakult ki, a Tisza jobb 
parti, nyárigáttal védett árterületén helyezkedik el. 
Közigazgatásilag a Űács-Kiskun megyei Tiszaalpár (ez Alpár és 
Tiszaújfalu egyesítésébQl jött létre) és a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Tiszasas községek területéhez tartozik. Hossza 9,9 km, 
átlagos szélessége 1Ő8 m, területe 1Ő7 ha, átlagos vízmélysége 
1,6 m, víztérfogata 2,3 millió m3. Feliszapoltsága közepes 
mérték_, vízfelületét Ő0%-ban borítja vízi növényzet, fQleg nád, 
gyékény és tavirózsa. Szivattyúsan és gravitációsan tölthetQ a 
Tiszából (a szomszédos Szikrai-holtágból átvezetett vízzel), de 
belvizekbQl és szivárgás útján is töltQdik. Funkciói: 
belvíztározás, öntözQvíz-tározás, halászat, horgászat, strandolás. 
Természeti és tájképi értékekben gazdag, értékes élQvilággal 
rendelkezQ holtág.  

nemzeti park 

Körtvélyesi 
Holt-Tisza 

06-0008-1-
1 

A holtág a Tisza-szabályozás során végrehajtott 87. számú 
átmetszéssel 1862 - 1887 között alakult ki a folyó bal parti 
hullámterében. Közigazgatásilag HódmezQvásárhely városhoz 
tartozik. Hossza Ő,7 km, átlagos szélessége 128 m, területe 60 
ha, átlagos vízmélysége 3 m, víztérfogata 1,8 millió m3. 
Tulajdonosa a Magyar Állam, kezelQje az Alsó-Tisza vidéki 
Vízügyi Igazgatóság. Medre közepes mértékben feliszapolódott, 
vízi növényezettel való benQttsége elQrehaladott. A Tiszához az 
alsó végén lévQ hullámtéri csatornán keresztül kapcsolódik. 
Szivárgó vízbQl és az árhullámokból töltQdik. A Körtvélyesi 
szivattyútelepen keresztül belvizekbQl is tölthetQ (a 1őő 
km2 kiterjedés_ Kenyereéri belvízöblözet vizeinek befogadója). 
LeüríthetQ a holtág alsó végén lévQ hullámtéri csatornán 
keresztül. Vizének minQsége változó, általában a "kissé 
szennyezett" kategóriába tartozik. Tájképi szempontból 
kitüntetett figyelmet érdemlQ terület, élQvilága 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 HódmezQvásárhely 
városhoz tartozik. Hossza Ő,6 km, átlagos szélessége 100 m, 
területe Ő6 ha, átlagos vízmélysége 2 m, víztérfogata 920 ezer 
m3. Az élQ Tiszával alsó végén torkolati tiltós m_tárggyal 
ellátott tápcsatorna köti össze. A Magyar Állam tulajdona. 
KezelQje az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság. Medrének 
feliszapoltsága és vízi növényzettel való benQttsége közepes 
mérték_. VízminQsége változó, idQnként az eutrofizálódás jelei 
mutatkoznak. A holtág a környezQ területek belvizeinek 
befogadója. Közepes tiszai vízállás esetén gravitációsan, míg 
alacsony tiszai vízállásnál szivattyúsan tölthetQ. LeüríthetQ a 
holtág alsó végén lévQ zsilipen keresztül. Rendeltetése: 
öntözQvíz-tározás és öntözQvíz-szállítás, belvíztározás, 

tájvédelmi 
körzet 
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horgászat, üdülés. A holtág hatásterületén folytatott 
tevékenységek közül kiemelkednek az üdülQtelephez 
kapcsolódóak, úgymint a strandolás, a pihenés és a vízisportok. 
A Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozik. A festQi táj az 
egykori tiszai ártér értékes maradványait Qrzi.  

Atkai Holt-
Tisza 

06-0031-1-
1 

A patkó alakú holtág a Tisza szabályozásakor, 1862 - 1889 
között végrehajtott 88. számú átmetszéssel alakult ki. A jobb 
parti ármentesített területen helyezkedik el, közigazgatásilag a 
űsongrád megyei Sándorfalva és AlgyQ községekhez tartozik. 
FelsQ ágának hullámtéri folytatása a Sasér. Hossza 6,8 km, 
átlagos szélessége 122 m, területe 83 ha, átlagos vízmélysége 
3,ő m, víztérfogata 2,9 millió m3. Tulajdonosa a Magyar Állam. 
A holtág medrének feliszapoltsága elQrehaladott, vízi 
növényzettel való benQttsége csekély. FeltölthetQ belvizekbQl, 
magas tiszai vízállás esetén a folyóból (zsilipen keresztül), 
végül - szivattyúsan - az AlgyQi öntözQrendszerbQl. LeüríthetQ 
gravitációsan, illetve magas tiszai vízállás esetén 
szivattyúzással. A vízminQségi mutatók értékei alapján vize 
"kissé szennyezett" (II. osztályú), de öntözQvízként és 
halgazdasági hasznosításra megfelelQ. Rendeltetése: 
belvíztározás, öntözQvíz-tározás, horgászat.  

tájvédelmi 
körzet 

Labodári 
holtág 

 A holtág a Tisza-szabályozás során az 1863 - 1886 között 
végrehajtott 8ő. számú átmetszéssel keletkezett, a Tisza jobb 
parti hullámterén helyezkedik el. Közigazgatásilag a űsongrád 
megyei FelgyQ és űsanytelek községekhez tartozik. Hossza 7ő0 
m, átlagos szélessége 120 m, területe 9 ha, átlagos vízmélysége 
1,ő m, víztérfogata 180 ezer m3. Tulajdonosa a Magyar Állam. 
Feliszapoltsága és vízi növényzettel való benQttsége közepes 
mérték_. Vize a tiszai árvizekbQl és szivárgásból pótlódik. 
Rendeltetése: természetvédelem. A holtág a fokozottan védett, 
kiemelkedQ természeti jelentQség_, 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 génmegQrzési szempontból különleges rendeltetés_ 
halgazdálkodási vízterületek 
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság m_ködési területén egy kihirdetett különleges 
rendeltetés_ halgazdálkodási vízterület található: Kis-Tisza, Tiszasas, víztérkód: 03-098-2-1. 
Igazgatóságunk a következQ területeket javasolta még természetvédelmi és génmegQrzési 
szempontból különleges rendeltetés_ halgazdálkodási vízterületnek: Labodári-holtág (Tisza), 
tiszaalpári Sulymos-tó, Saséri-holtág (Tisza), atkai Kis-Tisza, apaji Sóderbánya-tó, XXXI. 
számú csatorna védett szakasza, lakiteleki Dög-Tisza, tiszaalpári ŰecsQ, tiszaalpári Kis-Tisza, 
tiszaalpári Sulymos-tó, tiszaalpári TQzegbánya-tó, tiszaalpári Nagy-tó. 
 
ő.9.2. Védett természeti területen található halastavak 
 
Az egyre gyakoribbá váló száraz idQszakok miatt, amikor a természetes vízfelületek száma 
erQsen megfogyatkozik a Duna-Tisza közén, a halastavak, mint mesterségesen fenntartott 
vizes élQhelyek természetvédelmi jelentQsége egyre nQ, ezért a KNPI kiemelt figyelmet fordít 
a hozzájuk kötQdQ természeti értékek fenntartási szempontjainak, és a természetvédelmi 
jogszabályoknak megfelelQ üzemeltetés biztosítására, akár saját vagyonkezelésben lévQ, akár 
idegen tulajdonú tavakról van szó. 
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Az alábbi táblázat az igazgatóság saját vagyonkezelés_ halastavait illetQen a 2020. december 
31-i állapotot tükrözi (ezeknél a területeknél a Magyar Állam képviseletében bejegyzett 
tulajdonos az ingatlan-nyilvántartásban a KNPI): 
 

Halastavak 
Összesen 

(ha) 

KNPI által 
vagyonkezelt 
terület (ha) 

Nem a KNPI által 
vagyonkezelt (ha) 

Megbízási 
szerzQdéssel kiadott 

(ha) 
KNP (Apaji-halastó) 160,9 0,1 160,8 0 
Pusztaszeri TK (Csaj-tó) 981,9 758,1 223,8 223,8 
Pusztaszeri TK (szegedi Fehér-tó) 1 925,55 393,18 1 532,37 328,09 
Péteri-tavi Madárrezervátum TT 170,13 170,13 0 0 
Meggyesi-tó 2,28 2,28 0 2,28 
Összesen: 3 240,76 1 323,79 1 916,97 637,45 
 
Az Igazgatóság vagyonkezelésében négy halastórendszer és egy 2,3 ha kiterjedés_ halastó 
van, összesen 1323,79 ha kiterjedésben; ebbQl három saját hasznosítású. Megbízási 
szerzQdéssel az igazgatóság összesen 637,Ő6 ha-t hasznosított: a szegedi Fehér-tóból az 
Igazgatóság vagyonkezelésében álló tóegységeket 2020-ban megbízási szerzQdéssel a 
Szegedfish Kft. m_ködtette 328,09 ha-on; a 2,3 ha-os csanyteleki Meggyesi-tavat a 
űsanyteleki Horgász Egyesület tagjai kezelték; a tömörkényi űsaj-tó területébQl 307,08 ha 
volt megbízással hasznosítva. 
 
Saját hasznosítású halastavak 2020-ban:  
 
Apaji-halastó (Apaj): A három tóegységbQl álló rendszer, amióta az igazgatóság 
vagyonkezelésében van, nem üzemelt halastóként, mert a medrek kialakítása során 
átszakították a vízzáró réteget, így a tavak feltöltését követQen az állandó vízszint tartása csak 
folyamatos, aránytalan erQforrást igénylQ vízutánpótlással lenne megoldható. A három 
tómederbQl kettQ részleges feltöltését száraz években Qsszel szokta megkezdeni a KNPI, 
május végéig tartóan. Utána a szikes tavaknak megfelelQ vízdinamikát utánozva hagyjuk 
kiszáradni. A száraz medret kaszáltatjuk, vagy kilegeltetjük. A tavak átlagos vízmélysége az 
idQszakosan feltöltött állapotban sem haladja meg a 0,ő métert. 2020-ban – hasonlóan a 
korábbi évekhez – nem történt vízpótlás a tavakon. 
Péteri-tó (Pálmonostora, PetQfiszállás): Az egykori halastórendszer három tóegységbQl áll. 
2020-ban egyik tóban sem folyt halgazdálkodás. A tavak fenntartásának célja, hogy 
táplálkozó- és fészkelQhelyet biztosítsanak vízimadarak számára. A tavak feltöltése a 
szomszédos Dong-éri-fQcsatornából lehetséges, amennyiben az megfelelQ vízmennyiséget 
szállít. A tavak átlagos vízmélysége 0,6 méter.  
Tömörkényi-halastavak (Tömörkény): A tórendszer halastavaiból az Igazgatóság 
vagyonkezelésében 751,8 ha halastó van, és ebbQl saját hasznosításában két tóegység van (Ő. 
és 8. számú tó). A 2020-as év során az elnádasodott 8. számú tó medrét bivalyok (Ő1 egyed) 
legeltetésével hasznosítottuk, vízfeltöltés nem történt. A tavakat csak a Tiszából átemelt 
vízzel lehet feltölteni, ennek díja igen magas. A nagyobbik, Ő. számú tó feltöltésére kerül sor 
minden évben. 2020-ban 800.000 m³ víz került a tóba szivattyúzás útján a Tiszából. 
Halgazdálkodás itt sem folyik, a feltöltés célja vizes élQhely biztosítása a környék vízimadarai 
számára. 2020-ban haltelepítés a Ő. tóba nem történt. A többi tóegység megbízási szerzQdéssel 
lett kiadva, 223,8 ha mértékben. 
A megbízási szerzQdéssel kiadott halastavakon 2020-ban a természetvédelmi szempontokat 
figyelembe vevQ gazdálkodás folyt. 
 
ő.10. Természetvédelmi mentQtevékenység 
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A KNPI Természetvédelmi Prszolgálata telefonos ügyeleti rendszert üzemeltet. A 
Természetvédelmi Prszolgálat Ügyeleti száma: +36-30-555-61-71. A telefonszám számos 
kiadványban, a KNPI honlapján fel van tüntetve, valamint a KNPI vonalas telefonján 
munkaidQ után a telefonközpont bemondja az ügyelet elérhetQségét, így munkaidQ után is 
elérhetQek vagyunk.  
 
Az ügyeleti telefonszám m_ködtetésében, a hívások fogadásában és a bejelentések 
kezelésében 8 fQ természetvédelmi Qr és 1 fQ nyilvántartási referens vesz részt, heti 
váltásokban munkaidQ után. MunkaidQben az igazgatóság telefonközpontjába érkeznek a 
hívások, és a telefonközpontos kolléga fogadja azokat. 
Az ügyeleti telefonszámra érkezQ hívások leggyakoribb kérdései: 

 Madármentés, állatmentés; 
 Nemzeti Park látogathatósága, programokról, megközelíthetQségrQl érdeklQdés; 
 Haszonbérlettel kapcsolatos kérdések; 
 Ügyintézés, ügyfélfogadás rendje.  

 
2020-ban több mint 1000 hívás érkezett az ügyeleti számra. Továbbra is jelentQs a védett 
állatok mentése. M_ködési területünkrQl Ő2 faj 197 egyedét mentettük, fQleg a Szegedi 
Vadaspark, illetve a Kecskeméti Vadaspark közrem_ködésével. Igazgatóságunk m_ködési 
területén a lakosság is közrem_ködik a sérült állatok eljuttatásában a vadasparkokba. 
 

Mentett védett és vagy fokozottan védett faj neve Példányszám 
barázdabillegetQ 1 
barna rétihéja 2 
bölömbika 2 
búbosbanka 1 
bütykös hattyú 1 
daru 4 
denevérfajok 3 
egerészölyv 15 
erdei fülesbagoly 12 
fehér gólya 27 
fekete gólya 1 
fekete rigó 11 
füleskuvik 2 
füstifecske 7 
görög teknQs 12 
gyöngybagoly 5 
gyurgyalag 1 
házi rozsdafarkú 2 
jégmadár 1 
karvaly 3 
kígyászölv 1 
kuvik 12 
macskabagoly 6 
mocsári teknQs 1 
molnárfecske 22 
nagy fakopáncs 1 
nagy kócsag 1 
nyaktekercs 1 
parlagi sas 1 
pusztai ölyv 1 
rétisas 1 
sárgarigó 1 
sarlósfecske 1 
szalakóta 1 
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széncinege 1 
szürke gém 1 
sün 16 
vadászgörény 1 
vetési varjú 1 
vörös vércse 12 
zöld küllQ 1 

 

6. Tájvédelem 
 
6.1. Egyedi tájértékek (településenkénti kimutatás, változások) 
 
Egyedi tájérték felmérésre 2020-ban nem került sor, a KNPI nyilvántartásában szereplQ 
egyedi tájértékek száma év végén változatlanul 28őŐ. A felmért települések száma 69 (a 
m_ködési területhez egészében vagy nagyobb hányaddal tartozó 1Ő2-bQl). 
  

Településnév Felmérés éve Tájértékek száma 

Apaj 2017 34 

Ágasegyháza 2010 51 

Űácsbokod 2013 70 

Űácsborsód 2010 27 

Űácsszentgyörgy 2012 26 

Baks 2010 30 

Űallószög 2010 27 

Űátya 2013 65 

Űordány 2017 28 

Űugacpusztaháza 2010 20 

Csanytelek 2010 39 

űsávoly 2013 55 

űsengQd 2017 28 

űsikéria 2015 33 

Dóc 2017 21 

Drágszél 2012 17 

Dunaegyháza 2016 106 

Dunaszentbenedek 2010 39 

Dunatetétlen 2016 46 

Érsekhalma 2015 13 

FelsQlajos 2010 15 

Fülöpháza 2010 42 

Fülöpjakab 2010 23 

Fülöpszállás 2010 79 

Gátér 2010 21 

Géderlak 2010 41 

Harkakötöny 2017 51 

Harta 2018 60 

Helvécia 2010 47 

Imrehegy 2010 14 

Izsák 2010 48 

Kaskantyú 2010 10 

Katymár 2017 93 

Kerekegyháza 2010 (2016) 111 

Kunadacs 2010 17 
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Kunbaja 2015 43 

Kunbaracs 2018 70 

Kunfehértó 2016 60 

Kunszállás 2010 20 

Lakitelek 2010 15 

Mátételke 2013 25 

Ordas 2010 37 

Orgovány 2010 70 

ÖregcsertQ 2015 42 

Öttömös  2010 23 

Páhi 2010 38 

Pirtó 2010 22 

Pusztamérges 2010 17 

Pusztaszer 2010 71 

Rém 2010 35 

Solt 2018 78 

Soltszentimre 2017 19 

Szabadszállás 2018 137 

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   2854 
 

6.2. Településrendezési eszközök és területrendezési tervek, valamint településképi arculati 
kézikönyv és településképi rendelet véleményezése, közrem_ködés az elkészítésben, 
adatszolgáltatás 
 
Az Igazgatóság természetvédelmi kezelQként részt vett a településrendezési eszközök 
módosításával kapcsolatos tervezési eljárásokban, 2020-ban 6Ő települést érintQen, összesen 
13ő ügyben tett ügyféli nyilatkozatot. Az esetek zömében az Igazgatóságnak nem kellett a 
természetvédelmi közérdek érvényesítése érdekében érdemi jelentQség_ módosítási javaslatot 
tennie. Amely ügyekben tett ilyet, az legtöbbször a Országos Ökológiai Hálózat olyan, 
természetközeli állapotú élQhelyeinek megóvására irányult, amelyek védett természeti 
területnek vagy Natura 200 területnek nem képezik részét. A tervezQk a legerQsebb jogi 
oltalom alatt álló, védett természeti területeken és Natura 2000 területeken túlmenQen, 
jellemzQen figyelembe veszik az ökológiai hálózat által jelentett tervezési korlátokat, de az 
esetek egy részében az igazgatóság ügyféli nyilatkozata szükséges a természetvédelmi 
közérdek érvényesítéséhez. 
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Településképi arculati kézikönyvek és a helyi településképi rendeletek készítésével és 
módosításával kapcsolatos megkeresés 2020-ban nem érkezett az Igazgatósághoz. 
 
6.3. Fejlesztési koncepciók és egyéb tervek véleményezése, közrem_ködés az elkészítésben 
 
2020-ban Űács-Kiskun, űsongrád-űsanád és Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési 
koncepcióinak tervezése során adott véleményt a KNPI. 
 
6.Ő. Tájvédelmi jelentQség_ beavatkozások 
 
A településrendezési eszközök és területrendezési tervek véleményezésén túl közel 130, 
érdemi tájvédelmi jelentQséggel bíró ügyben tett természetvédelmi kezelQi nyilatkozatot a 
KNPI. A szóban forgó eljárások leggyakoribb típusai: 
 
 
- nagyberuházások létesítése, állattartó telepek fejlesztése, bQvítése, valamint védett, Natura 
2000 területeket, illetve egyéb természetvédelmi oltalom alatt álló területeket érintQ egyéb 
építési ügyek – 27 db;  
- közlekedési infrastruktúra fejlesztése (közút, vasút, kerékpárút) – 25 db; 
- hírközlési infrastruktúra és villamoshálózat fejlesztés és vezetékjogi eljárások – 41 db; 
- napelemparkok és egyéb energetikai beruházások – 21 db, 
- bányászati tevékenységgel kapcsolatos ügyek – 14 db. 
 
A vonalas infrastruktúra-fejlesztések esetében, ahol ennek komoly természetvédelmi 
jelentQsége van, az Igazgatóság nyomvonal-változtatásra vonatkozó javaslatot is ki szokott 
dolgozni (m_út és kerékpárút létesítések, villamosenergia-hálózat nyomvonalának 
optimalizálása). 2020-ban zajlott az M8-as gyorsforgalmi út M8 gyorsforgalmi út Dunavecse-
Kecskemét közötti szakaszának tervezése, az Igazgatóság elsQsorban az élQvilágvédelmi 
szempontokat figyelembe véve tett javaslatokat.  
Tájvédelmi szempontból jelentQs a Paks és Albertirsa közötti Ő00 kV légvezeték létesítése is, 
ezzel kapcsolatban 2020-ban indult a tervezés. A KNPI teljesen új nyomvonalvezetésre tett 
javaslatot annak érdekében, hogy a légvezeték a lehetQ legkisebb mértékben érintsen védett 
természeti területeket, Natura 2000 területeket. A tervezQk által is támogatott nyomvonal 
tájképvédelmi szempontból szintén sokkal elQnyösebb.  
A kisebb teljesítmény_ fotovoltaikus rendszerek létesítése mellett ugrásszer_en megnQtt a 
jelentQs területigény_ (rendszerint 60-80 ha között) napelem-parkok létesítésével kapcsolatos 
ügyek száma. A megújuló energia hasznosítását célzó beruházásokat általánosságban, a 
környezetvédelmi közérdekre tekintettel, az Igazgatóság támogatni igyekszik, azonban ahol 
indokolt, ott a természetvédelmi közérdek érvényesítésének lehetQségeit figyelembe véve a 
KNPI kezelQi nyilatkozataiban a természetközeli állapotú élQhelyek átalakításával járó, 
zöldmezQs beruházások helyszínének áttervezése mellett szokott állást foglalni. 
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7. Projektek (természetvédelmi, informatikai, turisztikai stb. projektek célja, elQrehaladása, eredményei) 

„Vizes élQhely 
rekonstrukciója és a 
fokgazdálkodás 
lehetQségének 
megteremtése a tiszaalpári 
Nagy-tó területén” – 
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00010 

2015.07.10.2 – 
2020.06.29. 
 

ERFA A projekt célja kb. 7 hektáros mély, nyílt 
vízfelület kialakítása az alpári Nagy-tó 
területén, illetve a terület részét képezQ 
tQzegbányató megtisztítása a 
gumiabroncsoktól. 

HUKN20028 
Tisza Alpár-
Űokrosi ártéri 
öblözete 
HUKN10004 
Tisza Alpár-
Űokrosi ártéri 
öblözete 

150 ha 358 840 311 
Ft 

358 840 311 Ft 2020-ban az alábbi monitoring 
eszközök kerültek beszerzésre: 2 db 
spektív, 1 db drón, 6 memóriakártya 
és 1 db memória kártyaolvasó. 
A projekt 2021.06.29-én lezárult, a 
záró szakmai beszámolót az IH 
2020.09.22-én fogadta el. 

„Vizes élQhelyek 
rehabilitációja és 
természetvédelmi kezelése 
a Közép-Tisza mentén” - 
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00069 

2017.01.01.- 
2021.07.29. 

ERFA A projekt célja a Közép-Tisza menti vizes 
élQhelyek természeti állapotának megQrzése 
és javítása, valamint a természetvédelmi 
kezelés infrastruktúrájának fejlesztése. 
 

Tiszakécskei 
Holt-Tisza, 
helyi 
védelemre 
tervezett 
terület 

150 ha 1 200 000 
000 Ft 

KNPI-re esQ 
támogatás 
összege: 1ő 900 
000 Ft  

A projektterületen a kivitelezés 
ütemterv szerint zajlott. A 
kivitelezés 2020.12.31-re elérte a 
33%-os készültségi szintet. 
A KNPI beszerezte a vállalkozót a 
tanösvény táblák tervezésére és 
kivitelezésére vonatkozóan, a 
vállalkozási szerzQdés 2020.07.1ő-
én került aláírásra. A vállalkozó az 
1. részfeladatát (tanösvény táblák 
tervezése) 2020.09.30-án 
teljesítette. 

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

2017.01.01.-
2021.12.31. 

ERFA A projekt célja a Natura 2000 vizes 
élQhelyek bemutatása. A beruházás a KNPI 
kezelésében lévQ Ő védett területen valósul 
meg tanösvények és bemutatóhelyek 
fejlesztése révén. A beruházás elemei: 
Kolon-tavi FürkészQ, Ps-Dunai kalandok a 
Vörös-mocsárban, Kurgán 
Természetvédelmi Űemutatóház és a 

HUKN30003 
Izsáki Kolon-
tó 
HUKN20032 
Dél-Prjeg 
(űsászár-
töltés) 
HUKN10007 

- 270 000 000 
Ft 

270 000 000 Ft Az MT minQségbiztosítása I. 
körben megtörtént, az AM 
jóváhagyása rendelkezésre áll. A 
kommunikációs tervet az IH 
jóváhagyta. 
A Kolon-tavi FürkészQ és a Vörös-
mocsár bemutatóhely kivitelezési 
tervdokumentációja elkészült. 

                                                           
1 Már a pályázat benyújtása elQtt történt szerzQdéskötés – a projekt kezdete azért korábbi, mint a pályázat benyújtásának dátuma 

Projekt címe IdQtartama 
Forrás 
megne
vezése 

Projekt célok, tevékenységek 
röviden 

Célterület Pályázat 
költségvet

ése 
(Ft) 

Támogatás 
összege 

(Ft) 

Pályázat 
2020. évi 
teljesítése 

megnevezés
e 

kiterj
edése 
(ha) 
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mórahalmi Natura 2000 információs pont Alsó-
Tiszavölgy 
(Szatymaz) 
Mórahalom 

Megtörtént a közbeszerzési 
dokumentáció összeállítása, ezt 
követQen a közbeszerzés kiírható. 
A beruházások terveinek 
tervellenQrzése céljából tervellenQr 
beszerzése történt. A szerzQdés 
hatályba lépése 2020.03.26. A 
tervek tervellenQrzése lezárult. 
A beruházások kivitelezésére 
vonatkozó m_szaki ellenQrzési 
feladatok ellátására kötött szerzQdés 
2020.07.10. napján lépett hatályba. 

„Egy fenntartható, 
természetkímélQ 
tájhasznosítás újjáélesztése: 
a fokgazdálkodás XXI. 
századi lehetQségeinek 
megteremtése a Mártélyi 
Tájvédelmi Körzetben” - 
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00070 
 

2017.04.01.- 
2022.02.28. 

ERFA A projekt célja a Mártélyi Tájvédelmi 
Körzet legértékesebb „magterületének” 
tekinthetQ Körtvélyes (komplex élQhely-
rendszer) kiemelkedQ természeti értékeinek 
hosszú távú, költséghatékony megQrzése. 
Ennek érdekében a Körtvélyesi Holt-Tisza 
tiszai vízállástól független, megújuló 
energia felhasználásával folyamatos 
vízpótlás biztosítása a cél a holtághoz 
közvetlenül csatlakozó fokok egyszeri 
felújításával, ill. a T_farok (a holtág alsó 
vége) m_tárgyának szabályozhatóvá 
tételével (a tiltó rekonstrukciója). Az 
élQhely-revitalizáció központi m_szaki 
eleme a víz folyamatos szivattyúzását 
biztosító „hajómalom” Tiszára telepítése. A 
fejlesztés szerves részeként a helyi 
kulturális programkínálatba integrált, aktív 
turizmusra és élménypedagógiai 
módszerekre épített, szervezett és irányított 
bemutatás feltételeinek megteremtésére 
kerül sor (interaktív bemutatóhely kiállítása 
a m_emléki jelentQség_ „Körtvélyesi 
Révházban” és környezetében). 

HUKN10007 
Alsó-
Tiszavölgy 
HUKN20031 
Alsó-Tisza 
hullámtér 

1020 
ha 

200 000 000 
Ft 

200 000 000 Ft Az élQhelyrekonstrukció 
kivitelezésére, a hajómalom 
gyártására vonatkozó tervek 
tervellenQrzése céljából tervellenQr 
beszerzése történt. A szerzQdés 
hatályba lépése 2020.03.26. A 
tervek tervellenQrzése 2020.12.21-
én lezárult. 
Az élQhelyrekonstrukció és a 
hajómalom kivitelezési feladatainak 
ellátására vonatkozó közbeszerzési 
eljárást indító felhívás 2020.11.12-
én megjelent, amelyre 6 
ajánlattevQtQl érkezett ajánlat. Az 
eljárás eredményessége esetén a 
szerzQdéskötés várhatóan 2021. év 
elsQ negyedévében történik meg. 
A m_szaki ellenQrzési feladatok 
ellátására kötött szerzQdés 
2020.07.10. napján lépett hatályba. 
A KNPI Két víz köze nev_ 
kiadványának 2020. tavaszi száma a 
projektbQl került finanszírozásra a 
hatályos, jóváhagyott 
kommunikációs terv alapján. 
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„A Péteri-tó természetes 
mederalakulatának 
helyreállítása” - KEHOP-
4.1.0-15-2016-00080 
 

2017.04.01.- 
2022.02.28.  

ERFA A projekt célja az 1976-ban 
természetvédelmi oltalom alá helyezett 781 
hektáros Péteri-tavi Madárrezervátum 
kiemelkedQ természeti értékeinek 
megQrzése és jobb bemutathatósága 
érdekében a korábbi szikes tó helyén 
egykor kialakított halastó-rendszer 
természetvédelmi szempontú átalakítása, 
rekonstrukciója: a két legnagyobb tómedret 
elválasztó töltés és földút felszámolása, 
egységes tómeder kialakítása; a tavat övezQ 
töltések megerQsítése; felhagyott, leromlott 
állapotú halgazdálkodási létesítmények 
(zsilipek, ivadéknevelQ tavak, gátak, 
épületmaradványok, stb.) felszámolása; a 
természetvédelmi célú vízvisszatartást 
szolgáló m_tárgyak felújítása; a fejlesztés 
eredményeit, és a terület természeti értékeit 
bemutató alapinfrastruktúra kiépítése 
(kiállítás, tanösvény, kilátó, magasles és 
madármegfigyelQ ház). 

HUKN20027 
Péteri-tó 

781 ha 329 900 000 
Ft 

329 900 000 Ft Az MT minQségbiztosítása 
megtörtént, az AM jóváhagyása 
rendelkezésre áll. A 
projektdokumentáció benyújtásra 
került. Átfordulás megvalósítási 
szakaszba 2020.05.19-én 
megtörtént. 
A benyújtott forrásráemelési igény 
jóváhagyása eredményeként a 
projekt támogatási összege 
megemelkedett 29 900 000 
forinttal. 
Az élQhelyrekonstrukciós 
kivitelezési feladatok 
megkezdQdtek, 2020 végére elérték 
a 94%-os készültségi szintet. 
A kivitelezés megkezdéséhez 
számos médiamegjelenés 
kapcsolódott (sajtóközlemények, 
rádiónterjú). 
A projektben megvalósítani kívánt  
ökoturisztikai feladatok ellátására 
vonatkozó vállalkozási szerzQdés 
2020.11.02-án lépett hatályba. A 
tervezési feladatok elkezdQdtek. 
Az ökoturisztikai beruházás 
terveinek tervellenQrzése céljából 
tervellenQr beszerzése történt. A 
szerzQdés hatályba lépése 
2020.03.26. A tervek 
tervellenQrzése folyamatosan 
történik. 
Az ökoturisztikai beruházás 
kivitelezésére vonatkozó m_szaki 
ellenQrzési feladatok ellátására 
kötött szerzQdés 2020.07.10. napján 
lépett hatályba. 
A KNPI Két víz köze nev_ 
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kiadványának 2020. Qszi száma a 
projektbQl került finanszírozásra a 
hatályos, jóváhagyott 
kommunikációs terv alapján.  

„űsatornák, rizskalitkák, 
tájsebek, tanyahelyek 
felszámolása, tájba 
illesztése a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóság 
m_ködési területén” – 
VEKOP-4.2.1-15-2016-
00007 
 

2016.08.01.-
2021.06.29. 

ERFA A projekt célja mintegy 1Ő0 kilométernyi, 
üzemen kívüli csatorna és gát felszámolása, 
a csatornákhoz kapcsolódó m_tárgyak 
megszüntetése, felhagyott tanyahelyek 
felszámolása, tájidegen özönnövények 
visszaszorítása; gödrök, tájsebek 
felszámolása. A célterület (1ő00 ha) 
jelentQs része közösségi szempontból 
kiemelt jelentQség_ pannon szikes 
élQhelytípus, melynek állapotát jelentQsen 
javítani fogja a tervezett beavatkozás. A 
terület a hazai túzokállomány egyik 
legfontosabb fészkelQ- és szaporodóterülete 
is egyben. A beavatkozásokkal nem csak új 
élQhelyek keletkeznek a faj számára, de a 
csatornák és a tájidegen ezüstfások 
elt_nésével csökken a túzokállományra 
veszélyes ragadozófajok (róka, borz, 
dolmányos varjú, szarka) élQhelye és 
állománynagysága, így a túzok életfeltételei 
is jelentQsen javulnak. A projekt 
közvetlenül folytatása a Közép-
Magyarországi Operatív Program keretében 
hasonló céllal megvalósított két korábbi 
projektnek. 

HUKN10001
FelsQ-
Kiskunsági 
puszták és 
turjánvidék 
HUKN2001 
FelsQ-
kiskunsági 
szikes puszta 

1500 
ha 

420 655 896 
Ft 

420 655 896 Ft A kivitelezési munkálatok 
2020.02.14-én érték el a 100%-os 
készültségi szintet. Ezzel 
egyidej_leg a m_szaki ellenQr és a 
tervezQi m_vezetQ 100%-os 
teljesítése is megvalósult. 
2020.08.27-én a KNPI kérelmet 
nyújtott be a Pest Megyei 
Kormányhivatal Ráckevei Járási 
Hivatalának Földhivatali 
Osztályához a projekttel érintett 
ingatlanok m_velési ágának 
módosításához (kivett 
csatornáról/árokról/kivett sh. útról 
rétre, illetve legelQre), a terület 
m_velésbe vonásához.  
Űeszerzésre került: 1 db 
fényképezQgép tartozékokkal, 1 db 
távcsQ és 1 db spektív 
tartozékokkal. 

„A puszta kapuja, 
természeti, kulturális és 
történelmi örökségeink 
bemutatása, fogadótér 
kialakítása Űugacon” –
KEHOP-4.1.0-15-2016-
00052 

2016.09.01. – 
2022.02.28. 

ERFA A projekt keretében megvalósuló beruházás 
a természeti, kulturális és történelmi 
örökségeink bemutatását szolgáló bugaci 
fogadótér létrehozását célozza meg, 
melynek elemei: Natura 2000 Központ – 
"KNP Űugac kapuja” fogadóépület és a 
„Homoki erdQk emlékútja” tanösvény 
létesítése, túraútvonal kialakítása, továbbá a 

HUKN20024 
KNP Űócsa-
Bugac 
buckavilága 
és a 
homokpuszta 
 

11660 
ha 

206 982 000 
Ft 

206 982 000 Ft A projekt fQ beruházási elemére, a 
Puszta kapuja fogadóépület 
kivitelezésére vonatkozó tervek 
tervellenQrzése céljából tervellenQr 
beszerzése történt, a szerzQdés 
hatályba lépése 2020.03.26.  
A fogadóépület áttervezési és 
kivitelezési feladatainak ellátására 
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szemléletformálást segítQ tájékoztató és 
oktatási kiadványok, túrák és 
foglalkoztatások kialakítása, m_ködtetése. 

vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz 
szükséges dokumentáció 
összeállításra került, az eljárást 
indító felhívás 2020.10.01-én 
megjelent, amelyre nem érkezett 
ajánlat. Az eljárás eredménytelenül 
zárult. Az eljárás újbóli indítására, 
valamint a szerzQdéskötésre 
várhatóan 2021. év elsQ 
negyedévében kerül sor. 
A m_szaki ellenQrzési feladatok 
ellátására kötött szerzQdés 
2020.07.10. napján lépett hatályba. 

„A közösségi jelentQség_ 
természeti értékek hosszú 
távú megQrzését és 
fejlesztését, valamint az EU 
Űiológiai Sokféleség 
Stratégia 2020 
célkit_zéseinek hazai szint_ 
megvalósítását megalapozó 
stratégiai vizsgálatok” - 
KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-
2016-00001 
(KNPI Konzorciumi 
partner) 

2016.10.01- 
2021.10.31. 

ERFA Közösségi jelentQség_ madárfajok 
állományainak állapotfelmérése, a 
keletkezQ adatok szintézise és elemzése 
történik meg a projekt keretében. 
(Közösségi jelentQség_ fajok kiválasztása, 
pontosítása, vizsgálati területek azonosítása, 
közösségi jelentQség_ értékek felméréséhez 
kapcsolódó módszertan kidolgozása)  
Kedvezményezett konzorciumvezetQ:  
Földm_velésügyi Minisztérium 
További konzorciumi partnerek:  
Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai 
Kutató Központ 
MTA Agrártudományi Kutatóközpont 
Talajtani és Agrokémiai Intézet 
Agrárgazdasági Kutatóintézet 
Űudapest FQváros Kormányhivatala 
Földmérési 
Távérzékelési és Földhivatali FQosztály 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

Országos  1 070 000 
000 Ft 
 

KNPI-re esQ 
támogatás 
összege: 60 178 
819 Ft 

2020-ban lezajlottak az erre az évre 
tervezett madártani felmérések, 33 
db UTM négyzetre vonatkozóan, 3 
vállalkozó bevonásával. 
A madárfajokat veszélyeztetQ 
elektromos szabadvezetékek 
aktualizált országos térinformatikai 
adatbázisának összeállítása tárgyú 
szolgáltatás vonatkozásában az 
vállalkozó 2020.11.10-én 
teljesítette a 2. és a 3. részfeladatát, 
valamint 2020.12.15-én a Ő. sz. 
részfeladatát. 

„A területi jelenlét és 
természetvédelmi Qrzés 
hatékonyságának javítása a 
Kiskunsági Nemzeti Park 

2016.09.19-
2021.06.30.  

ERFA A természetvédelmi Qrszolgálati jelenlét 
erQsítése a Duna–Tisza közén, hatósági 
ellenQrzések eredményességének javítása a 
KNPI m_ködési területén. A 

Kiskunsági 
Nemzeti Park 
Igazgatóság 
m_ködési 

 139 000 000 
Ft 

139 000 000 Ft A Péteri-tavi ingatlan 
f_téskorszer_sítésének kivitelezési 
munkálatai befejezQdtek. A 
Kunpeszér, Peszéradacsi rétek 
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Igazgatóság 
természetvédelmi 
Qrszolgálatának komplex 
fejlesztésével” - KEHOP-
4.2.0-15-2016-00009 

természetvédelmi kezelést megalapozó 
adatok, szervezett gy_jtésének elQsegítése, 
monitoring feladatok hatékonyságának 
növelése. közmunkaprogramban dolgozók 
koordinálásának segítése, oktatásban, 
szemléletformálásban való részvétel 
javítása. 

területe m_velés alól kivett területein 10 db 
automata talajvízszint-észlelQ kút 
kivitelezési munkálatai 
befejezQdtek. A Ődb terepjáró 
személygépkocsi beszerzése 
esetében eredményes lett a 
közbeszerzési eljárás, a szerzQdések 
2020.01.14-én kerültek megkötésre, 
a vállalkozó az autókat 2020.03.20-
án szállította le és adta át. Az 
eszközbeszerzések továbbra is 
folytatódtak. A 2 db tároló konténer 
beszerzésének elQkészítése is 
elindult. 
A projekt keretében beszerzendQ 3 
db pick up tehergépjárm_ 
beszerzésére irányuló közbeszerzési 
eljárás sikeresen lezajlott és a 
szerzQdés megkötésre került 
2020.12.09-én. A szerzQdés 
hatályba lépése 2021. 1. félévére 
várható. 

„Natura 2000 jelölQ füves 
élQhelyek és a 
természetvédelmi szántók 
kezelése”-KEHOP-4.1.0-
15-2016-00045 
 

2016.09.01.-
2022.12.31. 

ERFA A projekt célja a FelsQ-Kiskunsági puszták, 
a FelsQ-kiskunsági tavak és a Kolon-tó 
környéki füves élQhelyek kezelését végzQ 
Qshonos állatállomány tartásához szükséges 
infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, illetve 
a területekhez kapcsolódó szántók 
természetvédelmi célú kezelése során 
alkalmazott gépek és eszközök beszerzése. 
Emellett a projekt célkit_zései között 
említhetjük a Kunszentmiklós-nagyállási 
állattartó telepen kialakítandó, látogatható 
Qshonos állatbemutatót is, amely 
idegenforgalmi célok mellett igen jelentQs 
marketing értékkel is bír majd. 

HUKN30003 
Izsáki Kolon-
tó 
HUKN20001 
Kunszent-
miklós-
Űösztörpuszta
, HUKN10001 
FelsQ-

Kiskunsági 
szikes puszták 
és turjánvidék  
HUKN20009 
FelsQ-
Kiskunsági 

1590 
ha 

352 182 180 
Ft 

352 182 180 Ft 2020. évben befejezQdött az 
állattartó telepek tervellenQrzése és 
a közbeszerzési dokumentáció 
összeállítása, megindult az ex-ante 
ellenQrzés.  
Megtörtént a munkagépek árainak 
indikatív vizsgálata és összeállításra 
került közbeszerzési dokumentáció. 
A közbeszerzés részajánlattételi 
lehetQséggel, 8 részben kerül 
kiírásra egybevonva a KEHOP-
4.1.0-15-2016-000Ő6 sz. és a 
KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 sz. 
projektek munkagépeinek 
beszerzésével. Lezajlott az ex-ante 

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
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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szikes tavak 
és 
Miklapuszta  

ellenQrzés és kiírásra került a 
közbeszerzés, mely sikeres lezárása 
után az adás-vételi szerzQdések 
megkötésre kerültek 2020 
decemberében, amelyek hatályba 
lépésének napja a projekt 
átfordulása a megvalósítási 
szakaszba, ami 2021-re datálható.  
Pontosításra és véglegesítésre 
kerültek a megvalósítandó 
villanypásztorépítés nyomvonalai 
és m_szaki paraméterei, valamint 
megtörtént a piaci ár felmérése. A 
közbeszerzési felhívás a KEHOP-
4.1.0-15-2016-00046 sz. projekt 
vadkárelhárító kerítés és 
vadkárelhárító villanypásztor 
építésével kerül összevontan 
kiírásra, 8 részajánlati szakaszban. 
A közbeszerzési eljárás sikeresen 
lezajlott, a nyertes vállalkozóval a 
szerzQdés megkötésre került 
2020.11.25-én. A szerzQdések 
hatályba lépésének napja a projekt 
átfordulása a megvalósítási 
szakaszba, ami 2021-re datálható. 
Megtörtént a gépbeszerzések 
második szakaszának közbeszerzési 
dokumentáció összeállítása 
összevontan a KEHOP-4.1.0-15-
2016-00046 sz. projekttel. 

„Tájidegen fafajokból álló 
erdQk átalakítása Natura 
2000 jelölQ élQhelyekké a 
Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság védett 
természeti területein”-

2016.08.01.-
2021.12.31. 

ERFA A KNPI kiemelt célja a tájidegen erdQk 
arányának a csökkentése, az Qshonos fafajú 
erdQk arányának növelése a 
vagyonkezelésében álló területeken.  
Az igazgatóság elegyes Qshonos fafajú 
célállományokat hoz létre, vadkizárás 

HUKN20031 
Alsó-Tisza 
hullámtér, 
HUKN20024 
Űócsa-bugaci 
homokpuszta, 

735 ha 230 000 000 
Ft 

230 000 000 Ft 2020. évben kidolgozásra került a 
pontos m_szaki tartalom és 
megtörtént az erdészeti 
munkagépek árainak piaci 
vizsgálata és elkészült a 
közbeszerzési dokumentáció, 
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KEHOP-4.1.0-15-2016-
00046 
 

alkalmazásával. 
A projekt kiemelt célja az alkalmazandó 
erdQszerkezet-átalakítási technológiákhoz 
szükséges, de rendelkezésre nem álló gépek 
és eszközök beszerzése. 

HUKN30003 
Izsáki Kolon-
tó, 
HUKN20022 
KiskQrösi 
turjános, 
HUKN20015 
Ágasegyházi-
orgoványi 
rétek, 
HUKN20011 
Fülöpházi 
buckavidék, 
HUKN20003 
FelsQ-
kiskunsági 
turjánvidék, 
HUKN20002 
Peszéri-erdQ 

valamint sikeresen lezárult az ex-
ante ellenQrzés. A közbeszerzés 
részajánlattételi lehetQséggel, 8 
részben kerül kiírásra egybevonva a 
KEHOP-4.1.0-15-2016-00045 sz. 
és a KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 
sz. projektek munkagépeinek 
beszerzésével. A közbeszerzési 
eljárás sikeresen lezajlott és 2020 
decemberében megkötésre kerültek 
az adás-vételi szerzQdések, amelyek 
hatályba lépésének napja a projekt 
átfordulása a megvalósítási 
szakaszba, ami 2021-re datálható.  
Továbbá pontosításra és 
véglegesítésre került a 
megvalósítandó vadkárelhárító 
kerítés és vadkárelhárító 
villanypásztor építés nyomvonalai 
és m_szaki paraméterei, valamint 
megtörtént a közbeszerzés ex-ante 
ellenQrzése.  A KEHOP-4.1.0-15-
2016-00045 sz. projekt 
villanypásztor építésével kerül 
összevontan kiírásra, 8 részajánlati 
szakaszban. A sikeresen lezajlott 
közbeszerzési eljárás után a felek 
elálltak a szerzQdéskötéstQl a 
vállalkozó kapacitáshiánya miatt. 
Megtörtént a gépbeszerzések 
második szakaszának közbeszerzési 
dokumentáció összeállítása 
összevontan a KEHOP-4.1.0-15-
2016-00045 sz. projekttel. 

„Pannon szikes vízi 
élQhelyek helyreállítása a 
Kiskunságban”, -LIFE12 

2013.10.01.– 
2021.12.31. 

LIFE+ 
Nature 

A projekt a Kárpát-medence egyik 
legnagyobb kiterjedés_ és természetvédelmi 
jelentQség_ idQszakos szikes taván és annak 

HUKN20009 
FelsQ-
kiskunsági 

2345 
ha 

KNPI teljes 
költségvetés
e:  

KNPI részére: 
 
EU-s támogatás 

A természetvédelmi célú 
földvásárlás eredményeként a KNPI 
mintegy őŐ,ő367 hektár 
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NAT/HU/001188 
 
 

vízgy_jtQ területén célozza az eredeti 
vízviszonyok és a természetes élQhelyek 
helyreállítását, a Kiskunság középsQ részén. 
Az itt található nyílt szikes tófelületek a 
hasonló élQhelyek országos 
összállományának 18%-át teszik ki. A 
projekt célterületén található Űöddi-szék 
kiemelt jelentQség_ részét képezi a Natura 
2000 hálózatnak, hazai törvényi 
szabályozás révén már 1997 óta területi 
oltalmat élvez.  
FQ kedvezményezett: 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
További kedvezményezettek: 
Dunatáj Közalapítvány, 
Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület 

szikes tavak 
és Mikla-
puszta 
(Űöddi-szék) 

6 457 169 
Euro 
 
(KME: 
143 649 
Euro, 
Dunatáj 
Közalapítvá
ny: 598 505 
Euro)  
 
(A projekt 
tervezett 
összköltség
vetése 7 199 
323 Euro) 

összege: 
4 706 588 Euro; 
 
Minisztériumi 
társfinanszírozás 
összege: 
1 424 805 Euro 
 
(A teljes projekt 
EU támogatása 
5 399 492 Euro) 

földterületet vásárolt meg 2020-
ban, mellyel ŐŐŐ,881ő hektárra 
növelte a projekt keretében 
megvásárolt területnagyságot.  
A természetes vízjárás 
helyreállítása célú tevékenység 
engedélyeztetési eljárása során a 
vízügyi kezelQ hozzájárulását 
megkaptuk.   
Az állattartás infrastrukturális 
hátterét a Maka-széki nyári 
szállásra alkalmas terület 
megvásárlásával minden 
területegység kezelését lehetQvé 
téve megalapoztuk.  
A legeltetés elQkészítését a 
földvásárlás elQrehaladásával 
kialakult legelQegységekben a 
mocsári és nádas növényzet 
visszaszorítására irányuló 
biomassza redukcióval elvégeztük, 
így minden KNPI által kialakított 
legeltetési egységben megalapoztuk 
a szarvasmarha legeltetést. 
A projekt partner Dunatáj 
Közalapítvány 300 magyar merinó 
juh állatbeszerzése és az állattartást 
szolgáló építmények 
helyreállításának elQrehaladása 
révén a legeltetéses területhasználat 
valósult meg a Űöddi-szék északi 
oldalán is.   
Projekt keretében lefolytatni 
tervezett kivitelezési munkák 
(árkok és csatornák partján meglévQ 
földanyag átmozgatása csatornák és 
árkok medrébe a betemetés 
helyszínén a talaj tömörítése és a 
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terep rendezése) tárgyú 
közbeszerzési eljárások 
elQkészítésének folyamata elindult, 
a közbeszerzési eljárás tervezett 
lefolytatása 2021. év elsQ féléve. 

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

2014.09.01.–
2020.09.30. 

LIFE+ 
Nature 

A projekt keretében megvalósuló fQ 
tevékenységek: fészkelQhelyek kialakítása 
Különleges Rendeltetés_ Madárvédelmi 
Területeken Magyarországon (17 területen) 
és Romániában (1ő területen), fészkelQ- és 
táplálkozóhelyek állapotának javítása 
három karakterisztikus projekt területen, a 
madarak mortalitását csökkentQ 
beavatkozások (20 kV-os oszlopok 
szigetelése), hosszú távú fenntartható 
fajvédelem biztosítása a „Farmers for 
Roller” program keretében, szalakótabarát 
gazdálkodási módszerek használatának 
népszer_sítése Natura 2000-területeken, 
szemléletformálás (Szalakóta Látogató 
Központ építése a Szegedi Fehér-tónál) 
FQ kedvezményezett: 
Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület 
További társkedvezményezettek: 
MILVUS Csoport, 
Űükki Nemzeti Park Igazgatóság, 
DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt., 
Szatmárnémeti Környezetvédelmi 
Ügynökség (Románia) 
 

HUKN10008 
Űalástya-
Szatymaz 
környéki 
homokvidék 
HUKN30001 
űsongrád-
Űokrosi Sóstó 
HUKN30003 
Izsáki Kolon-
tó 
HUKN10001 
FelsQ-
kiskunsági 
szikes puszták 
és turjánvidék 
HUKN30002 
Gátéri Fehér-
tó 
HUKN10002 
Kiskunsági 
szikes tavak 
és az Qrjegi 
túrjánvidék 
HUKN10007 
Alsó-
Tiszavölgy 

12523
5 ha 

KNPI teljes 
költségvetés
e: 566 406 
Euro 
 
(A teljes 
projekt 
költségvetés
e: 5 046 097 
Euro) 
 

KNPI részére: 
 
EU-s támogatás 
összege: 237 119 
Euro; 
 
Minisztériumi 
társfinanszírozás 
összege: 23Ő 662 
Euro 

A projekt fizikai megvalósítása 
2020.09.30-ig befejezQdött. A 
beltéri berendezési tárgyak 
beszerzésének utolsó üteme is 
megvalósult.  A parkosítás és 
kültéri installációk telepítése 
lezárult. A szalakóta populációk 
éves felmérése és monitorozása 
folyamatos volt 2020. évben is. A 
Szalakóta Látogatóközpont mellé 
tervezett kilátó kivitelezése 
megvalósult. A projekt teljes 
pénzügyi beszámolóját 
benyújtottuk, a könyvvizsgálat 
megkezdQdött. A záró elszámolásra 
2021-ben kerül sor. 
 

„A parlagi sas védelme a 
Pannon-régióban az ember 
okozta halálozás 
visszaszorításával” - 
LIFE15/HU/000902 

2016.10.01-
2022.03.31 

LIFE 
Nature 

A Pannon-régióban található parlagi sas 
állomány növelése a nem-természetes 
elhullásra visszavezethetQ tényezQk 
(mérgezés, lelövés) jelentQs 
csökkentésével.  

HUKN10001 
FelsQ-
kiskunsági 
szikes puszták 
és 

 KNPI teljes 
költségvetés
e: 364 195 
Euro 
 

KNPI részére:  
 
EU-s támogatás 
összege: 
159 928 Euro 

A természetvédelmi Qrszolgálat 
2020-ban is rendszeres 
monitoringtevékenységet folytatott 
a m_fészkek környékén és az ismert 
természetes fészkek 
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(KNPI 
Társkedvezményezett 

FQ kedvezményezett: 
Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME) 
További társkedvezményezettek: 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 
Vychodoslovenská distribucná a.s (Szlovákia), 
Raptor Protection of Slovakia (Szlovákia), 
Czech Society for Ornithology (Csehország), 
Ministry of the Environment of the Czech 

Republic (Csehország), 
BirdLife Österreich (Ausztria), 
WWF Österreich (Ausztria), 
Bird Protection and Study Society of Serbia 

(Szerbia), 
Institute for Nature Conservation of Vojvodina 

Province (Szerbia) 

turjánvidék; 
HUKN10007 
Alsó-
Tiszavölgy; 
HUKN10002 
Kiskunsági 
szikes tavak 
és az Qrjegi 
turjánvidék; 
 

(A teljes 
projekt 
költségvetés
e: 3 583 577 
Euro) 
 

 
Minisztériumi 
társfinanszírozás 
összege: 
139 026 Euro 
 
 

vonzáskörzetében. A méreg- és 
tetemkeresQ kutyával végzett Qri 
feladatok teljesítése folytatódott, a 
keresQkutya az éves minQsítQ 
vizsgát sikeresen teljesítette. 

"A meszes homoki 
erdQssztyepp-komplex 
ökoszisztéma 
szolgáltatásainak 
helyreállítása a Peszéri-
erdQben" - LIFE16 
NAT/HU/000599 
 
(KNPI 
Társkedvezményezett) 
 
 

2017.08.01. – 
2022.12.31. 

LIFE 
Nature 

A projekt céljai az inváziós fajok 
visszaszorítása; aktív élQhely-
rekonstrukciós munkák végzése; a kiemelt 
jelentQség_ közösségi élQhelytípusok 
kiterjedésének növelése és azok 
természetvédelmi helyzetének javítása; a 
közösségi jelentQség_, kedvezQtlen 
természetvédelmi helyzet_ állatfajok 
(díszes tarkalepke, szarvas álganéjtúró) 
számára alkalmas élQhelyek kiterjedésének 
növelése; a helyreállított élQhelyekre 
célzottan visszatelepítendQ, közösségi 
jelentQség_ növényfajok (homoki nQszirom, 
mocsári kardvirág) állományainak 
növelése; a legfontosabb ökoszisztéma 
szolgáltatások helyreállítása; a régióban 
megvalósítandó komplex, oktatási-
szemléletformálási tevékenységekkel a 
társadalmi felelQsségvállalás és 
környezettudatos magatartás növelése; a 
különbözQ típusú, helyben elvégzett 

HUKN20002 
Peszéri-erdQ 

1628,
46 ha 

KNPI teljes 
költségvetés
e: 
685 929 
Euro 
 
(A teljes 
projekt 
költségvetés
e:  
2 685 487 
Euro) 
 

KNPI részére:  
 
EU-s támogatás 
összege:  
515 500 Euro 
 
Minisztériumi 
társfinanszírozás 
összege:  
148 266,42 Euro 

Az erdQkezelési munkák keretében 
inváziós fásszárú növényfajok 
szelektív kezelése 23 ha területen, 
kocsányos tölgy egyedeket elnyomó 
cserjeegyedek tQelválasztása 32 ha 
területen, mikrotisztások kialakítása 
érdekében cserjeegyedek 
visszaszorítása 21 ha területen 
valósult meg. Pshonos növényfajok 
szaporítóképleteinek gy_jtése és 
vetése/ültetése történt utak, 
nyiladékok és tisztások területén. A 
kocsányos tölgy csemetekert 
ápolása folyamatosan zajlott. Erdei 
legeltetés hatásvizsgálata zajlott. 
ErdQkezelési tábor lett 
megrendezve, valamint az alföldi 
erdQk természetvédelmi kezelésérQl 
szóló gyakorlati egyetemi tantárgy 
oktatására került sor. Interaktív 
tanórák, tematikus kirándulások 

http://mme.hu/
http://mme.hu/
http://www.hnp.hu/hu
https://www.vsds.sk/edso/domov
http://www.dravce.sk/web/index.php/en/
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
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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beavatkozások alapján, gyakorlatban 
tesztelt ajánlások megfogalmazása a 
hasonló problémákkal szembesülQ 
területkezelQk/gazdálkodók részére. 
FQ kedvezményezett: 
KEFAG Zrt.  
További társkedvezményezettek: 
Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME) 

kerültek megtartásra. 

„A túzok határon átnyúló 
védelme Közép-
Európában” - LIFE15 
NAT/AT/000834 
 
(KNPI 
Társkedvezményezett) 

2016. 07.11. – 
2023. 12. 31. 
 

LIFE 
Nature 

A pályázat a túzok határon átnyúló 
védelmének erQsítését célozza meg Ő 
ausztriai és ő magyarországi területen, a 
védelmi tevékenységek összehangolásával. 
Intenzív információcsere és kommunikáció 
tervezett Ausztria, Magyarország, 
Németország, Szlovákia, űsehország és 
Szerbia között, megvalósítva a teljes közép-
európai túzokállomány egységes védelmét. 
A projekt fQ célkit_zése a kifejlett túzokok 
elsQszámú veszélyeztetQ tényezQje, a 
repülés közbeni ütközések gyakoriságának 
csökkentése középfeszültség_ légvezetékek 
földkábellel történQ kiváltásával. 
Intenzív tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenység keretében egy túzokvédelmi 
oktató- és látogatóközpont, valamint egy 
minimum ő állomásos tematikus tanösvény 
kerül kialakításra a FelsQ-Kiskunságban 
(Kunszentmiklós), ami képzési, oktatási és 
bemutató programok helyszínéül fog 
szolgálni a Natura 2000 területek és értékek 
megismerésének és a védelmi intézkedések 
megértésének elQsegítése érdekében. 
FQ kedvezményezett: 
Österreichische Gesellschaft 
Großtrappenschutz (Ausztria) 
További társkedvezményezettek: 

1HUKN10001 
FelsQ-
kiskunsági 
szikes puszták 
és turjánvidék 
HUKN20001, 
FelsQ-
Kiskunsági 
szikes puszta 
 
 

15776
,02 ha 

KNPI teljes 
költségvetés
e: 
1 615 783 
Euro 
 
(A teljes 
projekt 
költségvetés
e: 8 399 265 
Euro) 

KNPI részére:  
 
EU-s támogatás 
összege: 1 211 
837 Euro 
 
Minisztériumi 
társfinanszírozás 
összege: 382 601 
Euro 

A Túzokvédelmi Látogatóközpont 
kivitelezésére irányuló elsQ 
közbeszerzési eljárás 
eredménytelenül zárult, ismételten 
kiírásra került a felhívás. 
Az apróvadállomány 
monitorozásához szükséges 
eszközök (vadkamerák, hQkamerák) 
beszerzése megtörtént. 
A vadcsapdák beszerzésének utolsó 
üteme is eredményesen lezárult.  
Az apróvadállomány felmérés 
szakmai koordinációjára, valamint a 
gy_jtött adatok értékelésére 
irányuló külsQ szakértQ 
beszerzésének elQkészítése 
megtörtént.  
A következQ EU támogatás 
lehívásához szükséges Midterm 
report elkészült, benyújtásra került, 
az ellenQrzés és jóváhagyás 
folyamatban van. 
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ELM^ Hálózati Elosztó Korlátolt 
FelelQsség_ Társaság, 
Űükki Nemzeti Park Igazgatóság, 
KQrös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, 
Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME), 
Amt der Űurgenländischen 
Landesregierung - Abteilung 5 – 
Anlagenrecht, Umweltschutz und Verkehr 
(Ausztria), 
Netz Niederösterreich GmbH (Ausztria), 
Netz Burgenland Strom GmbH (Ausztria), 
Amt der Niederösterreichischen 
Landesregierung - Abteilung Naturschutz 
(Ausztria) 

A rákosi vipera 
természetvédelmi 
helyzetének javítása a 
Pannon régióban - LIFE18 
NAT/HU/000799  
 
(KNPI 
Társkedvezményezett)  

2019.08.01-
2025.03.31. 

LIFE 
Nature 

A rákosi vipera Kiskunságban található 
élQhelyeinek javítása a következQ ő évben, 
különbözQ akciótervekkel: 
- rákosi vipera élQhelyeken a vadászatra 

jogosultakkal együttm_ködési 
megállapodás a dúvad gyérítésben.  

- bugaci homokpuszta területen 
élQhelyösszekötés gyeprekonstrukcióval 

- alsó peszéri élQhelyeken láptó 
rekonstrukciók 

- többletvízhatással érintett földterületek 
vásárlása, amelyek alkalmasak lehetnek 
viperák számára megfelelQ élQhelyek 
kialakítására 

- kunpeszéri Látó-hegyen Ő ha kiterjedés_ 
vadkizáró hálórendszer felállítása, így 
teljes ragadozó kizárás elérése (ragadozó 
madarakat és  emlQsöket beleértve) 

- alsó és felsQ peszéri gyepek 
diverzifikáltságának növelése 

- rákosi vipera monitoring módszerek 
fejlesztése a peszéri és bugaci 

HUKN20024 
HUKN20003 

223 ha KNPI teljes 
költségvetés
e: 
1 461 180 
Euro 
 
(A teljes 
projekt 
költségvetés
e:  
4 162 182 
Euro) 
 

KNPI részére: 
EU-s támogatás 
összege:  
1 095 880 Euro 
 
Minisztériumi 
társfinanszírozás 
összege: 361 3ő8 
Euro 

Két, összesen 12,8376 ha 
kiterjedés_ szántóterület került 
megvásárlásra, a rákosi vipera 
számára alkalmas élQhelyek 
bQvítése érdekében. Az 
élQhelyösszekötés keretében a 23 
ha-os területen 10 ha-on 
veresnadrág csenkesz vetése, 6 ha-
on szürkekáka vetése, a teljes 
területén inváziós fajok 
visszaszorítása valósult meg. A 
vizes élQhely rekonstrukciós 
munkák keretében rekettyefüzesek 
gyökérzónás kotrása és lápteknQk 
eredeti morfológiájának 
helyreállítása valósult meg 3,ő ha 
területen. A vadászatra 
jogosultakkal való együttm_ködés 
keretében a projektben beszerzett 
összesen Ő0 db csapda átadásra 
került, amelyek üzemeltetésével 
vörös róka, borz, aranysakál, 
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élQhelyeken 
FQ kedvezményezett: 
MME 
További társkedvezményezettek: 
DINPI, FHNPI, FÁNK 

dolmányos varjú és szarka gyérítése 
zajlott. Vaddisznó kizárást szolgáló 
villanypásztor-rendszerhez 
szükséges anyagbeszerzés valósult 
meg. Megépült a Ő ha kiterjedés_ 
vadkizáró hálórendszer. A 
monitoring tevékenység során 
ragadozó felmérést, élQhely 
monitoringot, hüllQ denzitás 
monitoringot végeztek a 
szakemberek. Létrejött a 
rákosivipera-keresQ kutyás egység. 
Interaktív tanórák, tematikus 
kirándulások kerültek megtartásra. 

A pannon gyepek és 
kapcsolódó élQhelyek 
hosszú távú megQrzése az 
Országos Natura 2000 
Priorizált Intézkedési Terv 
stratégiai intézkedéseinek 
megvalósításával - LIFE17 
IPE/HU/000018 
 
(KNPI 
Társkedvezményezett)  
 
 

2019.01.01-
2026.12.31 

LIFE 
IPE 

A LIFE IP GRASSLAND-HU projekt célja 
a füves élQhelyek és az ezekhez kötQdQ 
fajok természetvédelmi helyzetének javítása 
és hosszú távú megQrzése, amit többek 
között az alábbi tevékenységekkel kíván 
elérni: 
- Gyepekhez kötQdQ zászlóshajó fajok 

hazai és nemzetközi akcióterveinek 
elkészítése,/revíziója.  

- TermészetmegQrzési tanácsadó szolgálat 
kezdi meg m_ködését a gyepterületek 
megfelelQ gyakorlati kezelését, illetve 
megQrzését elQsegítQ országos tanácsadó 
hálózat. A tanácsadók közvetlenül 
tájékoztatják a Natura 2000 területeken 
gazdálkodókat a jó kezelési 
gyakorlatokról, igénybe vehetQ 
támogatásokról, jogszabályi elQírásokról, 
valamit az adott terület fenntartási 
tervében foglaltakról és a vonatkozó 
kötelezettségekrQl. A tanácsadó szolgálat 
tagjai emellett részt vesznek biotikai 
adatok gy_jtésében és a társadalom 

HUKN20019 
Baksi-puszta 

1463 
ha 

KNPI teljes 
költségvetés
e: 1 179 371 
Euro 
 
(A teljes 
projekt 
költségvetés
e: 17 258 
307 Euro) 

EU-s támogatás 
összege: 707 623 
Euro 
 
Minisztériumi 
társfinanszírozás 
összege: Ő71 7Ő8 
Euro 
 
 
 

ÉlQhelytérképezés keretén belül a 
rehabilitációs beavatkozások átfogó 
hatásainak szemléltetéséhez 
megalapozó Á-NÉR (2011) alapú 
élQhely-térkép készítése, továbbá a 
2020. évi terepi adatok gy_jtésével 
és digitális térinformatikai adatbázis 
készítése valósult meg.  Az élQhely 
térképezés során az élQhely-
komplexek beazonosítása is feladat 
volt, a dominancia viszonyok 
egyértelm_ megjelölésével, illetve 
az egyes élQhely-típusok Németh-
Seregélyes féle természetességi 
értékének hozzárendelésével. 
Vízjogi létesítési engedélyezési 
tervhez szükséges elQzetes 
tanulmányok elkészítése 
megtörtént: geodéziai felmérés 
készítése, hidrológiai és 
hidrodinamikai megalapozó 
vizsgálat készítése, talajmechanikai 
szakvélemény készítése. 
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természetmegQrzési szempontú 
tudatformálásában is. 

- Alapállapot-felmérés és változások 
monitorozása 

- Szemléletformálás és információátadás 
- ÉlQhelyrekonstrukció a Űaksi-puszta 

területén , vízkormányzási m_tárgyak 
felújítása a természetvédelmi célokkal 
összhangban. 

FQ kedvezményezett: Herman Ottó Intézet 
Társkedvezményezettek: 
Balaton-felvidéki NP., Űükki NP., Duna-
Ipoly NP. FertQ-Hanság NP. Hortobágyi 
NP. Körös-Maros NP. Prségi NP. , 
Űudapesti Erdészet Zrt. Nemzeti 
Agrárkamara, Magyar Természettudományi 
Múzeum, Magyar Madártani és 
Természetvédelmi E., Zöld Akció E. 

A vízjogi létesítési engedélyezési 
tervdokumentáció elkészítése és az 
engedélyezési eljárás lefolytatása 
megvalósult. 
A Természetvédelmi Gyepterület 
Kezelési Tanácsadók részére a 
feladat ellátásához szükséges 
eszközök (fényképezQgépek, 
spektívek, kézi távcsövek, 
laptopok) beszerzése megtörtént. 
A projekt keretében 2 db pick up 
négy kerék meghajtású 
tehergépjárm_ beszerzésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindult, szerzQdéskötés 2021 év 
elején várható. 

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

  A projekt célja a Pusztaszeri Tájvédelmi 
Körzet részét képezQ Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékparkban található, a 
honfoglaló magyarság 1100 éves múltjának 
(örökségének) megismertetésére 
összpontosító bemutató rendszer 
kiegészítése természeti örökségünkrQl szóló 
elemekkel (a Duna–Tisza köze 
tájtörténetének napjainkig történQ vázlatos 
bemutatása, a jelenlegi természeti állapot és 
természetvédelmi helyzet, védett és európai 
közösségi jelentQség_ természeti értékeink 
megjelenítése szemléletformáló és 
bemutatóterek létrehozásával); az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, 
és a benne kialakított természetrajzi-
természetvédelmi bemutatási elemek 
integrálása a térségben található 
természetvédelmi bemutatóhelyek 

Ópusztaszer, 
HUKN10007 
Alsó-
Tiszavölgy 
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hálózatába. 
„A Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság védett 
természeti területein 
található védett és 
közösségi jelentQség_ 
természeti értékek 
megQrzését szolgáló 
vízgazdálkodási rendszer 
kialakítása” - KEHOP-
4.1.0-15-2016-00084 
(a pályázat tartaléklistás, 
támogatási szerzQdéssel 
nem rendelkezik) 
 
 

  A projekt célja a természetvédelmi 
igényeket is kielégítQ vízszintek és 
vízkormányzás biztosítása, illetve a vízzel 
való gazdálkodás lehetQségének 
megteremtése a célterület (Miklapuszta, 
FelsQ-Kiskunsági szikes puszták, FelsQ-
Kiskunsági szikes tavak, Pusztaszeri 
Tájvédelmi Körzet) védett és közösségi 
jelentQség_ természeti értékeinek 
megQrzése érdekében: a vízvisszatartás – 
tározás, illetve az összegyülekezési-, 
levonulási idQk meghosszabbításához 
szükséges m_szaki feltételek megteremtése; 
az eltérQ vízminQség_ területek vizeit 
mesterségesen összekötQ árkok 
megszüntetése; a használaton kívüli utak, 
töltések felszámolása. 

HUKN10001
FelsQ-
Kiskunsági 
puszták és 
turjánvidék 
HUKN2001 
FelsQ-
kiskunsági 
szikes puszta 
HUKN10002 
Kiskunsági 
szikes tavak 
és az Qrjegi 
turjánvidék 
HUKN20009 
FelsQ-
kiskunsági 
szikes tavak 
és Mikla-
puszta 
HUKN10007 
Alsó-
Tiszavölgy 
HUKN20019 
Baksi-puszta 
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8. Jogi és ügyiratforgalommal kapcsolatos tevékenység  
 
8.1. Az igazgatóság ügyiratforgalma 
 
8.1.1. Szakvéleményadás/adatközlés/belföldi jogsegély a hatóságok számára 
(természetvédelmi-, környezetvédelmi-, erdészeti-, földügyi hatóság, önkormányzat, MVH 
stb. bontásban) 
 

  FQszám Alszám Összesen 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi  és 
Természetvédelmi FQo. 

575 
(519) 

1806  
(1737)  

2381 
 (2256) 

Erdészeti hatóság 41  
(17) 

69 
(34) 

  110 
(51) 

Önkormányzat 60 
(58) 

194  
(188)  

254 
(246)  

NFA 14  
(13) 

25  
(48)  

39  
(61) 

MVH 12  
(7) 

30  
(103) 

42  
(110) 

Agrárminisztérium 177  
(166) 

390 
(559) 

567  
(725) 

Ügyfelek, egyéb hatóságok* 2690 
(3065) 

6885 
(6547) 

9575 
(9612)  

Ügyiratforgalom 3569 
(3845) 

9399 
(9216) 

12968 
(13061) 

Zárójelben a 2019-es adatok feltüntetve, összehasonlításul.     

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

A hatóságokkal, közigazgatási szervekkel történQ együttm_ködés keretében kiadandó 
természetvédelmi kezelQi nyilatkozatok kapcsán a KNPI TermészetmegQrzési Osztálya közel 
két és fél ezer bejövQ ügyirattal foglalkozott. Ezek egy része önmagában is összetett, sok 
részdöntést igénylQ eljárás (például erdQtervezéssel kapcsolatos ügyek, nagyberuházások 
stb.).  
A megkeresQ hatóságok jellemzQen figyelembe veszik, döntéseikbe beépítik a 
természetvédelmi kezelQi nyilatkozat tartalmát. Igaz ez az erdészeti hatósági döntések 
többségére is, bár ezek között a legnagyobb azok aránya, amikbe nem, vagy csak módosított 
formában épült be a természetvédelmi kezelQi nyilatkozat. Ennek oka többnyire az eltérQ 
szakmai álláspont (például az erdQ felújításának módszerét, a véghasználatból kimaradó 
hagyásterületek kiterjedését és számát, vagy az inváziós növényfajok elleni vegyszeres 
védekezés szükségességét illetQen).  
Ahogyan az az önálló természetvédelmi hatóság létrejötte óta minden évben (200ő-ben történt 
meg a természetvédelmi hatósági és kezelQi feladatkör szervezeti elkülönítése), úgy 2020-ban 
is elmondható volt, hogy a KNPI természetvédelmi kezelQi tényállás-tisztázása, 
adatszolgáltatása és szakértQi javaslatai nélkül nem m_ködne a természetvédelmi hatósági 
döntéshozatal, mivel az illetékes kormányhivatali szervezeti egységek saját személyi, 
szakemberi kapacitási korlátaik, igen gyenge terepi tényállás-tisztázási lehetQségeik,  a 
természeti értékek aktuális terepi állapotára vonatkozó ismereteik permanens hiánya miatt 
nem tudják önállóan ellátni az ügyek jelentQs részében feladatukat. Nincs még egy olyan 
elsQfokú hatósági szerv, ami ilyen mértékben rászorulna alapfeladatainak ellátásában egy 
elsQsorban nem hatósági típusú államigazgatási szerv - jelen esetben a természetvédelmi 
kezelQi feladatokat ellátó nemzeti park igazgatóság - napi közrem_ködésére, mint a 
természetvédelmi hatóság. Ez a csapatmunkában történQ szakmai döntés-elQkészítés elQnyein 
túl hátrányokat is magában hordoz, egyebek között azért, mert megnehezíti az irányító 
szervek, illetve döntéshozók számára a természetvédelmi hatósági döntések teljes munkaerQ- 
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és költségigényének, azok intézmények közötti  megoszlásának áttekintését, és az erQforrások 
szükség szerinti mérték_ és eloszlású biztosítását.  
A KNPI és a természetvédelmi hatóság közötti együttm_ködés jó, rendszeresek a hivatalos 
ügyiratváltáson túli egyeztetések is ügyintézQi szinten a szakmai alapelvekrQl, koncepciókról. 
A legnagyobb jelentQség_ ügytípusok, szakmai kérdések kapcsán vezetQi szint_ 
egyeztetésekre is sor kerül.  
2020-ban is igen sok megkeresés érkezett a kormányhivataloktól az érzékeny természeti 
területeken (ÉTT) tervezett m_velési ág váltások – erdQtelepítések és felszántások - ügyében 
(ÉTT-n a természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött a gyep és nádas m_velési ág 
megváltoztatása).   
A KNPI továbbra is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az ügyfelektQl, magánszemélyektQl 
érkezQ, a természetvédelmi hatóság részérQl engedélyköteles tevékenységekre vonatkozó 
elQzetes tájékoztatás-kéréseket magas színvonalon válaszolja meg. Az elQzetes tájékoztatás-
kérésekre bíztatja ügyfeleit is. Az ilyen kommunikáció révén ugyanis számos késQbbi, 
engedélyezési szakaszban jelentkezQ konfliktus megelQzhetQ, és ez az ügyfeleknek és a 
természetvédelmi közérdeket képviselQ államigazgatási szerveknek egyaránt érdeke.  
Az erdészeti hatóságtól érkezQ megkeresések számának csökkenése az erdészeti hatósági 
engedélyezési eljárások számát csökkentQ szabályozás-módosítás egyenes következménye.  
Az ügyintézési feladatterhet legjobban jellemzQ fQszámok összesített mennyisége 2020-ban 
enyhén csökkent a korábbi évhez képest, bár az alszámok mennyisége ennél nagyobb 
mértékben nQtt. Ennek jelentQs részben bürokratikus eljárási okai vannak: egyértelm_en nQtt a 
köztes döntésekrQl szóló, papíron érkezQ értesítések, végzések, stb. száma, ami azt 
eredményezte, hogy az eljárások során a hatóságok (különösen a kormányhivatal) által 
elhasznált papírmennyiség növekedett, minden ellenkezQ szándék, és az elektronikus 
ügyintézés elterjesztésére vonatkozó akarat ellenére.   
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a még hatékonyabb, költségkímélQbb, 
környezetbarát és elektronikus ügyiratkezelés érdekében 2020-ban úgy döntött, hogy átáll a 
Poseidon iratkezelési rendszerre. Az ehhez szükséges elQkészítések zajlottak le 2020. második 
félévében, az éles indulásra 2021 év elején került sor. 2019-ben sikeresen csatlakoztunk az 
elektronikus ügyintézéshez, aminek keretében e-papír szolgáltatással a kaszálási bejelentQk 
intézhetQek. Az Igazgatóság 2020 évben a DMS One Zrt. DMS One rendszerét használta az 
iktatás során, melyrQl 2021 évre váltott az SDA DMS Zrt. Poseidon rendszerére. MindkettQ 
program megfelel a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel 
szemben támasztott követelményekrQl szóló 3/2018. (II. 21.) ŰM rendelet elQírásainak. 
Jelenleg az Igazgatóság további e-ügyintézésre történQ átállást nem tervez. 
 
Az igazgatósághoz érkezQ megkeresések körülbelül 90%-a érkezik elektronikus úton, KÉR-en 
keresztül vagy e-mail-ben. Ezek nagy többsége azonban papíron kinyomtatásra kerül, így 
történik meg a szignálás, a szervezeten belüli ügyelosztás. A kimenQ ügyiratok tervezeteinek 
többsége is papíron kerül vezetQi ellenjegyzésre. A kimenQ iratok hozzávetQleg 1ő%-a kerül 
postai úton továbbításra, a többi elektronikus úton (beszkennelt ügyiratok vagy eredetileg is 
elektronikus levél formájában). Az elektronikus aláírással történQ ügyintézés terjedése 
jellemzQ a bíróságokkal való kapcsolattartásban is.  
 
Igazgatóságunk a munkáltatói intézkedéseket elektronikusan kézbesíti az e-HR rendszeren 
keresztül. Az igazgatóság kormánytisztviselQi, munkavállalói mind rendelkeznek 
Ügyfélkapuval, amely szükséges feltétele az e-HR rendszer m_ködtetésének.  
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8.1.2. Jelentési feladatok az AM számára: természetvédelmi szakmai fQosztályok, 
költségvetési, HEO stb. bontásban 
 

Szervezeti egységek FRszám Alszám 

Földvagyon-gazdálkodási FRo. 17 36 

TermészetmegRrzési FRo. 30 46 

Költségvetési FRo. 10 40 

Nemzeti Parki és Tájvédelmi FRo. 45 101 

Intézményfelügyeleti és Perképviseleti 
FRo. 

0 0 

Összesen:           102 223 

 

2020-ban 63 esetben nyújtott adatszolgáltatást az igazgatóság az AM részére, beleértve az 
egyes jogszabálytervezetek véleményezését is. 
 
8.1.3. Ügyfelekkel történQ levelezés, egyeztetés 
 
Ügyiratforgalmunk (3ő69 fQszám 2020-ban) közel 80 %-át az ügyfelekkel való levelezésünk 
teszi ki az alábbi leggyakoribb esetkörökben:  
- elQvásárlási jog gyakorlása tárgyában érkezett megkeresés;  
- földvásárlással kapcsolatos megkeresések; 
- földhaszonbérleti pályázatokhoz kapcsolódó levelezés; 
- legeltetési, kaszálási ügyekkel kapcsolatos megkeresések, bejelentések; 
- építési ügyekben, m_velési ág változtatásával, területhasználat módosításával 
kapcsolatos ügyekben elQzetes egyeztetés, ügyféli tájékoztatáskérések (ha ezek száma nQ, az 
örvendetes, mert a társadalom környezettudatosságának növekedését jelzi); 
- fásítással, fakitermeléssel kapcsolatos egyeztetések; 
- védett állatokkal kapcsolatos megkeresés, kártalanítási ügyek; 
- támogatásokhoz kapcsolódó együttm_ködés, támogatás iránti megkeresés; 
- adatszolgáltatások kérése ügyfél által beadandó Natura hatásbecslésekhez, környezeti 
hatástanulmányokhoz.  
 
8.2. Szabálysértés 
Űugacpusztaházi falopás miatt tett a KNPI szabálysértési feljelentést a rendQrségen. 
Űalástyai Natura 2000 területen elhelyezett ismeretlen anyag miatt tett bejelentést az 
Igazgatóság az illetékes talajvédelmi hatóságnál. 
Kunadacsi engedély nélküli zárttéri vadtartás miatt tett bejelentést a KNPI az illetékes 
vadászati hatóságnál. 
Kunadacsi illegális hulladékelhelyezéssel kapcsolatban élt az Igazgatóság bejelentéssel a 
kunadacsi jegyzQnél.  
 
8.3. Természetvédelmi bírság 
Védett és vagy Natura 2000 gyepterület károsítása miatt három esetben, engedély nélküli 
legeltetésekkel kapcsolatban két esetben, védett és fokozottan védett madarak engedély 
nélküli riasztása miatt egy esetben indított a KNPI eljárást az illetékes természetvédelmi 
hatóságnál. Natura 2000 gyepterület károsítása miatt egy esetben 100.000 Ft 
természetvédelmi bírságot szabott ki a ŰKMKH valamint kötelezés helyreállítását írta elQ. 
Engedély néküli legeltetés miatt egyik esetben felszólítás a másik esetben ő0 – 50.000 Ft 
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bírságot, a védett és fokozottan védett madarak engedély nélküli riasztás ügyében szintén 
100.000 Ft bírságot szabott ki a hatóság. 
Védett területen engedély nélküli horgászat miatt egy esetben kezdeményezett eljárást. , 
melynek eredményeképpen ő0.000 Ft természetvédelmi bírság került kiszabásra. 
Sándorfalvi Natura 2000 gyepterületen engedély nélkül végzett hígtrágya kijuttatással 
kapcsolatban tett bejelentést. A űSűSMKH 12ő.000 Ft természetvédelmi bírság 
megfizetésére kötelezte az elkövetQt. 
Mórahalmon kialakuló partifecske telep károsítása miatt tett az Igazgatóság bejelentést a 
természetvédelmi hatóságnál. Feljelentés után a természetvédelmi hatóságtól nem érkezett 
még válaszlevél, csak a szegedi RK-tól. 
Ex lege védett lápterületet, illetve Natura 2000 területet érintQ, akasztói illegális vízelvezetés 
miatt kezdeményezett hatósági eljárást a KNPI. Kötelezés írt elQ a hatóság az áteresz 
felszámolására, bírság ez esetben nem volt. 
Szatymazi Natura 2000 gyepterületen elhelyezett illegális építési hulladék miatt szintén az 
Igazgatóság által kezdeményezett eljárás indult. A űSűSMKH kötelezte a helyreállításra az 
illetQt, bírságot nem szabott ki. 
Engedély nélküli fakivágással kapcsolatban, Kunszentmiklós külterületet érintQen tett 
bejelentést a KNPI. ŰKMKH hivatalból közigazgatási hatósági eljárást indított 
 
8.4. BüntetQügyek 
Madármérgezéssel kapcsolatban két esetben, egy alkalommal pedig mocsári teknQsök 
tömeges mérgezése miatt tett büntetQ feljelentést a KNPI az illetékes rendQrkapitányságokon. 
Az egyik madármérgezés ügyében az eljárást a rendQrség felfüggesztette, mivel nem volt 
megállapítható az elkövetQ személy, a másik ügy folyamatban. Mocsári teknQsök ügyében  
tart még a nyomozás, mivel azóta is folyamatosan kerültek elQ újabb mérgezett tetemek. 
Szanki orvvadászat miatt egy alkalommal kezdeményezett rendQrségi eljárást. Az eljárást a 
rendQrség felfüggesztette, mivel nem volt megállapítható az elkövetQ személye. 
ŰüntetQ feljelentést tett emellett kecskeméti panelházban telelQ denevérek károsítása és 
partifecsketelep károsítása miatt is. Mindkét esetben  a rendQrség megsz_ntette az eljárást, 
mivel nem volt megállapítható, hogy b_ncselekmény történt. 
Szénabálák lopása miatt szintén általa kezdeményezett eljárás indult a Kunszentmiklósi 
RendQrkapitányságon. A rendQrség felfüggesztette az eljárást, mert az elkövetQ kiléte nem 
volt megállapítható. 
 
8.5. Polgári perek  
2020-ban 3 peres ügye volt az igazgatóságnak. Egy pere az igazgatóságnak már sok éve 
húzódik, ebben belvízbQl eredQ kárt, elmaradt hasznot követel a felperes (akinek állítása 
szerint az igazgatóság vízmegQrzései miatt alakult ki káros belvízhatás az ingatlanjain, az 
igazgatóság pedig ezt vitatja). A második perünkben a felperes a védett természeti területek 
védettségi szintjének helyreállításáról szóló törvény miatt kért kártalanítást a KNPI-tQl. 
SzakértQ állapította meg a földek értékét, ami alapján az elsQfokú bíróság a felperesre nézve 
kedvezQ döntést hozott az ügyben. Itt az igazgatóság még 2019-ben fellebbezett a döntés 
ellen. 2020-ban a másodfokú bíróság az elsQfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és az alperes 
KNPI érvelését elfogadva hozott ítéletet. Ezen döntés ellen a felperes nyújtott be 
felülvizsgálati kérelmet a Kúriához, itt még döntés nem született. A harmadik esetben pedig 
másodfokon is lezárult a munkaügyi pere a KNPI-nek. 
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9. Természetvédelmi Prszolgálat  
 
9.1. Alapadatok 
 
9.1.1. Személyi feltételek 
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Prszolgálata 2020. április 1-ig 28 
fQ természetvédelmi Qrrel látta el feladatait, beleértve a Pannon Eagle LIFE program méreg- 
és tetemkeresQ kutyás természetvédelmi Qrét. Rajtuk kívül egy fQ nyilvántartási referens volt 
tagja a szervezeti egységnek. Ezt az idQpontot követQen az Igazgatóság rendszere 
átszervezésre került. Három tájegységi szervezeti egység (TE) lett kialakítva (Dunavidéki TE, 
Homokhátság TE, Tiszavidéki TE), a természetvédelmi Qrök közvetlen feletteseivé pedig a 
tájegységi vezetQk váltak. A természetvédelmi Qrszolgálat vezetQje a Területkezelési Osztály 
vezetésével lett megbízva, emellett az Qrszolgálat egészének irányításáért felel. 
2020-ban 3 fQ kerületvezetQ erdész a meglévQ feladatai mellé természetvédelmi Qri 
feladatokat is kapott, amik ellátása érdekében mindhárom kolléga sikeres természetvédelmi 
Qri vizsgát tett. Emellett 1 fQ természetvédelmi Qr állt munkába Mikla-pusztán. Így 2020. 
december 31-én 33 fQ tartozott a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi 
Qrszolgálatának kötelékébe (és közülük egyes szakemberek nem csak Qri feladatokat láttak 
el). A természetvédelmi Qrök közé tartozó tájegységvezetQk természetvédelmi Qrkerülettel 
nem rendelkeznek, miként a tájegységi szervezeti egységek keretén belül m_ködQ Qrszolgálati 
csoportvezetQk sem. (Pk a természetvédelmi Qrszolgálati hierarchiában a természetvédelmi 
terület-felügyelQknek felelnek meg). 
 
A személyi állomány 2020. december 31. állapot szerinti összetétele: 
 

Természetvédelmi Prszolgálat FelsQfokú 
végzettség_ 

Középfokú 
végzettség_ 

Alapfokú 
végzettség_ Összesen 

Természetvédelmi Qr 31 2 - 33 

Összesen: 31  2 - 33 
 
A Természetvédelmi Prszolgálat tagja közül 31 fQ rendelkezik felsQfokú szakirányú 
végzettséggel. Természetvédelmi Qri vizsgával, maroklQfegyver vizsgával és rendészeti 
vizsgával valamennyi természetvédelmi Qr rendelkezik. Egy üzemi vadászterületen és egy 
Földtulajdonosok Közössége által üzemeltetett vadászterületen Ő fQ természetvédelmi Qr 
hivatásos vadászi feladatokat is ellát, valamint 3 fQ kerületvezetQ erdész természetvédelmi Qri 
feladatokat is végez. Szolgálati célú kisgéphajó-vezetQi vizsgával 11 fQ rendelkezik, Qk a 
KNPI m_ködési területén található Duna folyamszakaszra, illetve Tisza folyószakaszra 
szakaszvizsgával rendelkeznek. 
 
A természetvédelmi Qrkerülettel rendelkezQ Qrök (28 fQ) esetében az egy fQre esQ m_ködési 
terület, illetve védett természeti terület: 
 

 Átlagosan Minimum Maximum 

Egy fQre esQ m_ködési terület, 
természetvédelmi Qrkerület (ha) 

35 924 5 605 169 666 

Egy fQre esQ védett természeti terület (ha)  2943,6 128 6689 

file:///C:/Users/ludnait/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/22S9QQ0U/KNPI_évesjelentés2017_júl_legutolsó%20(2).docx%23_Toc288113475
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9.1.2. Technikai felszereltség 
A Természetvédelmi Prszolgálat technikai eszközökkel való ellátottsága, a m_ködési 
feltételei megfelelQek. 2020-ban 33 fQ természetvédelmi Qr rendelkezett alkalmas minQség_ 
szolgálati távcsQvel, a vizes, illetve pusztai területen dolgozó természetvédelmi Qrök 
állványos távcsQvel. 28 fQ rendelkezett szolgálati maroklQfegyverrel, az új kollégák a 
fegyvertartáshoz szükséges vizsgát letették, a fegyverszerzést elindították, két fegyver a 
fegyvertároló helyen egy vadászboltba került elhelyezésre az átadásig.  
A Természetvédelmi Prszolgálat tagjai számára a terepi egyenruha kiegészítQ és védQ 
elemekkel együtt biztosítva van; társasági egyenruhával 28 fQ ellátott. A 2020-ban felvett, 
illetve természetvédelmi Qri feladatokat kapott kollégák egyenruhával való ellátása 
megkezdQdött.  
A Természetvédelmi Prszolgálatnál rendszeresített 10 db EDR kézi rádió adó-vevQ készülék 
használatára 2020-ban nem került sor. Szolgálati telefonszámmal és telefonnal bír minden 
Qrszolgálati munkatárs. Űár GPS készülékkel a régebb óta foglalkoztatott természetvédelmi 
Qrök mind rendelkeztek, azonban a meghibásodott készülékek aránya tovább nQtt 2020-ban, 
több készülék használhatatlanná vált, ezek pótlása még nem megoldott. 2020-ban a méreg- és 
tetemkeresQ kutyás egység feladatait elláttuk.  
 
A KNPI Természetvédelmi Prszolgálata 2020-ban 27 db szolgálati gépjárm_vet, 2 db 
kisgéphajót, 2 db ladikot használt, a gépjárm_vek m_szaki állapota jellemzQen tovább 
gyengült. A magas színvonalú feladatellátáshoz szükséges a folyamatos eszközfejlesztés, a 
felszerelések minQségi javítása. Ezt szolgálja a jelenleg futó KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 
pályázat, aminek keretében a beszerzésekhez szükséges elQkészítések és megvalósítások 
egyaránt történtek 2020-ban. A pályázati támogatásból gépjárm_vek, informatikai eszközök 
és a terepi megfigyeléseket támogató eszközök kerültek beszerzésre. 
Az Igazgatóság központjában a természetvédelmi Qrök által használt munkaállomások egy 
kivétellel más szervezeti egységeknek lettek átadva. Kialakításra kerültek ugyanakkor a 
tájegység központok, ahol a természetvédelmi Qrök munkaállomásai is helyet kaptak. 
Pályázati forrásból két tájegységi természetvédelmi Qrszolgálati iroda került kialakításra az 
Igazgatóság vagyonkezelésében lévQ ingatlanokon, Izsákon és Pálmonostorán. Saját forrásból, 
egyelQre átmeneti tájegységi iroda lett kialakítva Kunszentmiklóson. 
 
9.1.3. Polgári természetQrök 
2020-ban a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 118 fQ polgári természetQrrel állt 
kapcsolatban természetvédelmi Qrein keresztül. A polgári természetQrökkel a kapcsolattartás 
folyamatos, többségük, mintegy 30 fQ, aktívan segíti az Qrszolgálat munkáját. Pk 
tájékoztatják a természetvédelmi Qr kollégákat az általuk megfigyeltekrQl, akár érdekes 
természeti jelenségekrQl, ritka fajok észlelt elQfordulásáról, akár a természetkárosításokról.  
 
9.2. Feladatellátás 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Prszolgálata hatósági feladatait a 
vonatkozó jogszabályok szerint végezte 2020-ban. A 2012. évi űXX. törvény 23. szakaszában 
meghatározottak alapján a rendészeti feladatokat ellátó személyekre vonatkozó rendészeti 
vizsgával 33 fQ természetvédelmi Qr rendelkezik. Az éves kötelezQ lQgyakorlatot valamennyi 
természetvédelmi Qr teljesítette. A jogszabályban meghatározott kényszerítQ eszközzel 27 fQ 
természetvédelmi Qr rendelkezik. 
 
9.2.1. Hatósági feladatellátás 
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A Természetvédelmi Prszolgálat által végzett hatósági munka mérQszámai, a jelentési 
rendnek megfelelQen:  
 

Hatósági intézkedések megnevezései Összesen 
Figyelmeztetés 45 

Helyszíni bírság 2 
Szabálysértési/büntetQ feljelentés 10 

Közig. hatóság felé tett feljelentés 17 
Közig. határozatok ellenQrzése 730 

KényszerítQ eszköz használat 0 
Közös szolgálat ellátás más hatósággal 37 

Helyszíni bírság érték (Ft)  25 000 
Természetvédelmi Qr által intézett ügyirat  272 

Természetvédelmi Qr közrem_ködésével 
intézett ügyirat  

1008 

Rendkívüli események 14 

 
77 db természetvédelmi Qri jelentés (természetkárosítás, gyepfeltörés, beszántás, fakivágás, 
mérgezés gyanúja, engedély nélküli legeltetés, szemetelés, rongálás stb.) érkezett be 2020-
ban. EbbQl 1Ő db szólt rendkívüli eseményrQl, 8 esetben védett madarak pusztulásáról, 1 
alkalommal legyengült madárról, ő esetben mérgezésgyanús esetrQl. 
Az Igazgatóság által intézett államigazgatási ügyek közül – amik többségében a 
kormányhivatalok környezetvédelmi és természetvédelmi fQosztályaival, mint 
természetvédelmi hatósággal történik az eljárási kapcsolattartás - hozzávetQleg 1000 esetben 
m_ködtek közre természetvédelmi Qrök a KNPI természetvédelmi kezelQi nyilatkozatának 
összeállításában.  
Összességében a természetvédelmi Qrök munkaidejének – az Qrkerület jellegétQl, 
elhelyezkedésétQl függQen – mintegy 10-50%-át teszi ki a természetvédelmi hatósági úton 
történQ természetvédelmi érdekérvényesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása. A 
természetvédelmi Qrszolgálat saját hatósági fellépése általában a munkaidQ ő-15%-át teszi ki. 
A hatósági úton történQ érdekérvényesítéssel együtt járó feladatok mellett végzik a 
természetvédelmi Qrök a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos szakmai feladatokat 
(biotikai adatgy_jtésQl, monitorozástól a haszonbérletek szakmai követelményeire tett 
javaslatokig, a KNPI saját legeltetési, kaszálási, erdQkezelési, stb. terveinek összeállításában 
történQ részvételig), a közvetlen vagyonkezelési (Qrzési, ellenQrzési) feladatokat, az 
ismeretterjesztéssel, ökoturizmussal kapcsolatos feladatokat, a védett állatok mentését, stb. 
 
9.2.2. Együttm_ködés más hatóságokkal 
 
RendQrséggel való együttm_ködés: 13 nap közös járQrnapot teljesítettek a természetvédelmi 
Qrök, javarészt a Űács-Kiskun Megyei RendQr-fQkapitányság és a űsongrád Megyei RendQr-
fQkapitányság illetékes körzeti megbízottjaival. 
A közös ellenQrzések célja: területellenQrzések, általános kör_ külterületi szolgálatok, 
vadászati és horgászati ellenQrzések, falopások észlelése, a rendQrség által szervezett 
akciókban való részvétel (tanya akció), közös szolgálat a szabálysértQ terepmotorosokkal 
szembeni intézkedés érdekében, közös helyszínelés mérgezésgyanús esetek kapcsán, 
tanúkihallgatások korábbi ügyekkel kapcsolatban. Továbbá a közös szolgálatok a 
természetvédelmi érdekekkel össze nem egyeztethetQ tevékenységek megakadályozására, 
visszatartására irányultak védett és fokozottan védett területeken.  
 
A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársával 2020-ban a madármérgezés gyanús esetekben és a 
korábbi években indult ügyekben m_ködött együtt az Qrszolgálat. 
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A Csongrád Megyei RFK Határrendészeti kirendeltség kollégáival közös szolgálatokra 2020-
ben is sor került, elsQsorban a határzónában védett természeti területet vagy értéket érintQ 
ügyekben. 
 
2012 végén együttm_ködési megállapodásokat kötöttünk az egyes rendészeti feladatokat 
ellátó személyek tevékenységérQl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni 
fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi űXX. törvényben foglaltak szerint a Űács-
Kiskun Megyei RendQr-fQkapitánysággal, a űsongrád Megyei RendQr-fQkapitánysággal, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei RendQr-fQkapitánysággal és a Pest Megyei RendQr-
fQkapitánysággal. Ennek értelmében, a hatályos együttm_ködési megállapodások alapján, az 
igazgatóság 2019-ben is havi rendszerességgel elektronikus úton tájékoztatást küldött a 
természetvédelmi Qrszolgálat szolgálatellátásának rendjérQl, valamint egyéb tevékenységérQl.  
 
Vízirendészettel való együttm_ködés: 2020-ben 6 alkalommal volt közös szolgálat a Tiszai 
Vízirendészet kollégáival, több alkalommal kisgéphajós szolgálatellátás történt. Az 
ellenQrzések célja a területellenQrzés, hullámtér ellenQrzés, halászati, horgászati, falopás 
megelQzési, valamint a vízi közlekedési szabályok betartása. 
 
Katasztrófavédelemmel való együttm_ködés: 2020-ban 9 rendkívüli jelentéssel is jelentett 
t_zeset volt, azonban kisebb t_zeseteket, fQleg február hónapban emellett is észlelt az 
Qrszolgálat. 2020. március–április hónapban, a vegetációtüzek idQszakában közös 
területbejárások, területellenQrzések történtek a t_zveszélyes területeken. Éves tiszti 
értekezleteken, valamint a Űács-Kiskun és űsongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
T_zmegelQzési Űizottság által szervezett szabadtéri tüzek megelQzésével kapcsolatos 
munkacsoport munkájában rendszeresen részt vettek a KNPI szakemberei. A űsongrád 
Megyei és Űács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok, az erdQgazdálkodók és a 
KNPI Természetvédelmi Prszolgálata közös erdQt_zoltási gyakorlata a járványhelyzet miatt 
elmaradt. Mindkét megyében a Katasztrófavédelmi Igazgatóságokkal hatékonyan m_ködött 
együtt az Igazgatóság 2020-ban is.  
Márciusban a űovid-19 járványügyi helyzet miatt az Agrárminisztérium Közigazgatási 
Államtitkára felé tájékoztatást küldtünk a KNPI eszközei és alkalmazottai rendelkezésre 
állásáról, arra az esetre, ha biztosítani kell Qket a koronavírus elleni küzdelemben a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság(ok) közrem_ködésével, irányításával. Erre végül nem került 
sor. 
 
Ezek az együttm_ködések azzal is segítik a természetvédelmi érdekérvényesítést, hogy 
sürgQsen intézendQ ügyekben, vészhelyzetekben a bejáratott, személyes ismeretségekkel is 
jellemzett munkakapcsolatoknak köszönhetQen gyorsabb, gördülékenyebb, hatékonyabb az 
ügyintézés, az összefogást igénylQ intézkedés.  
 
Egyéb hatóságok, intézmények, szervek, amelyekkel együttm_ködési megállapodással nem 
szabályozott módon tartott fenn szorosabb kapcsolatot és együttm_ködést a KNPI 
Természetvédelmi Prszolgálata: 
Űács-Kiskun Megyei és űsongrád Megyei Kormányhivatalok; 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság; 
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság; 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Űács-Kiskun Megyei Vám- és PénzügyQri Igazgatósága; 
Építésügyi hatóságok; 
Űányakapitányságok;  
DALERD Délaföldi Erdészeti Zrt., KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.  
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Települési önkormányzatok; 
Szomszédos nemzetipark-igazgatóságok: DINPI, DDNPI, KMNPI, HNPI; 
Vadásztársaságok; 
Űács-Kiskun megyei Horgászegyesületek Szövetsége  
PolgárQri szervezetek;  
 
Közigazgatási határozatok ellenQrzése: 2020-ban 730 alkalommal került sor ellenQrzésre, 
elsQsorban kaszálások, legeltetések, téli legeltetések, vadászatok kapcsán, illetve az erdészeti 
és a természetvédelmi hatóság által kiadott határozatok, vízjogi üzemeltetési engedélyek 
végrehajtásának kontrolljaként. 
 
Ügyiratforgalom: A Természetvédelmi Prszolgálati Osztály, majd a Területkezelési Osztály 
közrem_ködésével 2020-ban mintegy 1000 – az osztályra szignált és/vagy átadott vagy a 
természetvédelmi Qrök bevonását igénylQ ügyirat ügyintézése történt. 
 
Agrárgazdálkodási ellenQrzések:  
Lásd a 3.Ő. fejezetben. 
 
9.2.3. Nem hatósági feladatok ellátása 
 
KNPI-rendezvényeken való részvételek: A Covid-19 járvány miatt a rendezvények nagyrészt 
elmaradtak, beleértve a Természetvédelmi Prök Országos Találkozóját is, aminek a KNPI 
adott volna otthont. 
 
Ifjú KócsagQr Program: A Természetvédelmi Prszolgálat népszer_sítésére indított országos 
programban a pandémiás helyzet miatt elmaradt.  
 
A KNPI Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály környezeti neveléssel és 
természetvédelmi szemléletformálással kapcsolatos oktatási, ismeretterjesztési, ökoturisztikai 
és közönségszolgálati feladatainak ellátásában a természetvédelmi Qrök is közrem_ködnek, 
valamint az igazgatóság kiadványaihoz is hozzájárultak információval, fényképanyaggal. A 
KNPI Két Víz Köze cím_ idQszakos kiadványában több cikk, illetve egy tematikus szám is a 
természetvédelmi Qrök munkájáról szólt. 
 
Pályázatokban való részvétel: A KNPI Természetvédelmi Prszolgálata részt vett az osztály 
szakterületét érintQ pályázatok elQkészítési és lebonyolítási szakaszában, a szakmai 
konzultációkban és véleményezésekben, együttm_ködve az Igazgatóság más osztályain 
dolgozó, a pályázattal érintett szakterületen tevékenykedQ munkatársakkal. Összesen 20 fQ 
természetvédelmi Qr vesz részt különbözQ pályázatokban. 
A LIFE1ő NAT/HU/000902 számú „A parlagi sas védelme a Pannon Régióban az ember 
okozta pusztulás csökkentésével” cím_ LIFE projektben folytatódott a kutyával végzett Qri 
feladatellátás. Ennek keretében két, határon túli megkeresésnek is eleget tettünk: Szerbiában, 
Törökkanizsa település határában mérgezés gyanúja miatt került sor kutyás szolgálatra, 
Ausztriában pedig a ŰirdLife Austria felkérésére, házkutatás céljából, Meggenhofen 
településen. A helyszínen méreganyag került elQ nagy dózisban. 
 
Jogi és Igazgatási Osztállyal való együttm_ködés: A Jogi és Igazgatási Osztályhoz, valamint a 
Természetvédelmi Prszolgálati Osztályhoz tartozik a Űelügyminisztérium által üzemeltetett 
Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer.  
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Monitorozási feladatokban való részvétel: A KNPI Természetvédelmi Prszolgálata 
közrem_ködött az Igazgatóság m_ködési területén a Védett Természeti Területek 
Törzskönyve és a Védett Természeti Értékek Törzskönyve (Törzskönyvek) adatainak 
gy_jtésében a Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) által meghatározott struktúra 
szerint. A monitorozási adatok gy_jtése az év elején kiadott terv alapján folyt, azonban a 
kiadott feladatot nem sikerült hiánytalanul teljesítenünk. 
 
KNPI vagyongazdálkodási feladataiban való részvétel: A KNPI Természetvédelmi 
Prszolgálata közrem_ködött az Igazgatóság természetvédelmi kezelési munkáinak 
elQkészítésében, végrehajtásában. A haszonbérleti pályázatok ellenQrzésében a területükkel 
érintett természetvédelmi Qrök vettek részt.  
 
Ügyeleti rendszer: A KNPI munkaidQ után is elérhetQ telefonos ügyeleti rendszert üzemeltet. 
Az ügyeleti telefonszám m_ködtetésében, a hívások fogadásában és a bejelentések 
kezelésében 6 fQ természetvédelmi Qr és 1 fQ nyilvántartási referens vesz részt heti 
váltásokban. Az ügyeleti telefonszámra érkezQ hívások fogadása, munkaidQben az 
Igazgatóság központi számán történik, munkaidQ után - beleértve a hétvégi és ünnepnapokat 
is - az ügyeletes természetvédelmi Qr fogadja a hívásokat és szervezi meg a bejelentésre 
születQ válaszreakciót. Az ügyeleti számra érkezQ hívások fogadásába további 
természetvédelmi Qröket vontunk be, mentesítve a tájegységvezetQket a feladat alól. 
 
Képzések teljesítése: A KNPI természetvédelmi Qrei a következQ képzésekben részt vettek a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében a vízgazdálkodás fogalma és legfontosabb 
sajátosságaival kapcsolódó képzésen. Természetvédelmi Qri vizsgát Ő fQ tett, a 
természetvédelmi Qri rendészeti vizsgát ő fQ, az erdészeti szakszemélyzet rendészeti vizsgáját 
3 fQ teljesítette. A méreg-és tetemkeresQ kutya (Samu) az éves vizsgát ugyancsak teljesítette. 
A Természetvédelmi Prszolgálatnak központilag szervezett konfliktuskezelQ tréning a 
járványügyi helyzet miatt elmaradt. Az éves kötelezQ lQgyakorlatot mindenki teljesítette. 
 
Elismerések: Föld Napja alkalmából miniszteri elismerQ oklevélben részesült 2 fQ. 
 
Képviselet hazai vagy nemzetközi testületekben: A KNPI Természetvédelmi Prszolgálatából 6 
fQ természetvédelmi Qr képviseli az igazgatóságot 10 hazai vagy nemzetközi testületben. 
 
10. Költségvetés és vagyon  
 
10.1. Kiadások (területkezelésre, védett természeti területek, nem védett Natura 2000-
területek) 
 

Megnevezés Eredeti 
elQirányzat 

E Ft 

Módosított 
elQirányzat 

E Ft 

Teljesítés 
2019.12.3

1 
E Ft 

Teljesítés %-a 
eredeti 

elQirányzathoz 

Személyi juttatások 783501 877260 877260      111,9 % 
Munkaadókat terhelQ járulékok 118595 148408 148408 125,1 % 
Dologi kiadások 553336 1243037 1217538 220,0 % 
Egyéb m_ködési célú kiadások 0 31125 1863 - 
Támogatásérték_ felhalmozási kiadások 0 0 0 0 
Űeruházások 176297 1279713 308852       175,18 % 
Felújítások 0 12700 4636 - 
Felhalmozási célú visszatérítendQ támogatások 31125 31125 0 0 
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1662854 3623368 2558557        153,9% 
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A teljesített kiadások tervezettQl történQ eltérésének oka elsQsorban a KEHOP és LIFE 
pályázatokban megvalósult beruházások és dologi kiadások teljesülése. A pályázati forrásból 
megvalósuló felhalmozási kiadások a közbeszerzési eljárások elhúzódásából adódó 
bizonytalanság miatt nem jól tervezhetQk. A módosított elQirányzatok kötelezettségvállalással 
terheltek. 
 
10.2. Bevételek 
 

Megnevezés Eredeti 
elQirányzat 

E Ft 

Módosított 
elQirányzat 

E Ft  

Teljesítés 
2019.12.31

. 
E Ft 

Teljesítés %-a 
eredeti 

elQirányzathoz 

M_ködési célú támogatások 216500 384423 384423 177,5% 
Felhalmozási célú támogatások 0 419673 419673 - 
M_ködési bevételek 449000 449000 419370 93,4 % 
Felhalmozási bevételek 0 2465 2465 - 
M_ködési célú átvett pénzeszközök 0 6649      6649 0 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 212 212 - 
Finanszírozási bevételek 963129 2332286 2332286         242,1 % 
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1628629 3594708 3565078 218,9% 
 
A m_ködési célú bevételek többletét elsQsorban az agrártámogatások hektikus folyósítása 
okozza. A finanszírozási bevételek módosított elQirányzatát a KEHOP és LIFE pályázatok 
folyósított elQlegei tartják magas értéken. 
 
Intézményi saját bevételeink fQbb jogcímenként az alábbiak szerint realizálódtak 2020-ban:  
 

Megnevezése Egyedi gy_jtQ Összeg 
E Ft 

T_zifa B40101-21 2485 
Egyéb készlet értékesítés B40101-210 1505 
Szalámi értékesítés B40101-211 679 
Lábonálló f_termés értékesítése B40101-212 817 
Kitermelt fa értékesítés B40101-213 0 
Űögre értékesítés  B40101-214 0 
Szarvasmarha trágya B40101-215 7883 
Marha értékesítés B40101-22 89674 
Könyv B40101-23 137 
Kiadványok B40101-24 157 
Marhahús értékesítés B40101-25 6724 
Vadhús értékesítés B40101-26 1918 
Hulladékfa értékesítés B40101-27 43 
Lábon álló nád B40101-28 4680 
Lábonálló fa B40101-29 3169 
Készletértékesítés bevételei B40101 400 
Készletértékesítés bevételei B40104 250 
Földterület bérlet B40201-21 5239 
Terembérlet B40201-22 80 
Egyéb ingatlan hasznosítás B40201-24 13338 
Szállásdíj B40201-25 4363 
Egyéb bérlet B40201-26 5429 
Nád terület bérlet B40201-27 0 
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Lakbér B4029901-01 2143 
Rezsi B4029901-02 380 
Telefon B4029901-03 318 
Magáncélú gk.  használat B4029901-04 61 
ŰelépQjegy B4029903-21 218 
Védett természeti ért. bemutatása B4029903-22 1047 
Oktatás B4029903-23 32 
Kerékpár kölcsönzés B4029903-24 23 
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B4029903 3326 
Közvetített szolgáltatás B40399 35 
Vadászati jog bérbeadásából származó bevételek B40401 3398 
Központi alrendszer üzemeltetésébQl származó 
bevétel B4049901 4713 
Központi alrendszer haszonbérbe adásból 
származó bevételei B4049904 

         
193983 

Államháztartáson kívüli adott kölcsön, 
visszatérítendQ támog B4082029906 

0 
 

Deviza- és valutakészletek forintra átváltása 
miatti árfolyam különbözet B409204 0 
Űiztosítók által fizetett kártérítési bevételek B410 11201 
Foglalkoztatott, ellátott, hallgató, tanuló 
kártérítési bevétele B4110101 25 
Egyéb kártérítési bevételei B4110102 945 
Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek 
elQirányzata be B4110103 4878 
Egyéb költség-visszatérítések, utólagos egyéb 
térítések bevétel B4110203 2985 
Egyéb különféle m_ködési bevételek B4119906 0 

Általános forgalmi adó B406 
         

18010 
Általános forgalmi adó visszatérülése B407 17697 
Intézményi m_ködési bevételek összesen:   414370   
Egyéb gép, berendezés Qs felszerelés 
értékesítésének bevétel B5302 8 
Járm_ értékesítésének bevételei B5303 2457 
Tenyészállat értékesítésének bevételei B5304  
Intézményi felhalmozási bevételek összesen:   2465 
Egyéb vállalkozástól m_ködési célú átvett 
pénzeszköz B6508 6649 
Europai Uniótól m_ködési célú átvett pénzeszköz B6509 0 
M_ködési célú átvett pénzeszközök  6649 
Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendQ 
tám. B7404 212 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  212 
Intézményi m_ködési és felhalmozási 
bevételek összesen:   417047 

 
10.3. Vagyon 
 
10.3.1. Befektetett eszközök 
 
Nyilvántartás szerinti vagyon (e Ft)  Bruttó érték  Értékcsök-

kenés 
Nettó érték 

Vagyoni érték_ jogok  222.192 190.491 31.701 
Szellemi termékek  18.507 18.507 0 
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Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni érték_ 
jogok 

Földterület 7.215.629 0 7.215.629 

 Telek 47.770 0 47.770 
 Épület 1.109.311 384.399 724.912 
 Építmény 4.837.402 1.960.820 2.876.582 
 ErdQ 67.917 0 67.917 
Gépek, berendezések, felszerelések Ügyviteli 72.777 64.612 8.165 
  Egyéb 530.961 421.640 109.321 
 KépzQm_vészeti 

alkotások 
5.578 0 5.578 

Járm_vek  665.886 624.738 41.148 
Tenyészállatok  332.408 238.192 94.216 
Űeruházások, felújítások (folyamatban 
lévQ) 

 435.128 0 435.128 

Kis érték_ tárgyi eszközök  203.461 203.461 0 
Összesen  15.764.927 4.106.860 11.658.067 
 
 
 

10.3.2. Forgóeszközök 
 

Megnevezés E Ft 
Vásárolt készletek 100 189 
Növendék, hízó és egyéb 
állatok 

222 282 

Késztermékek       104 145 
Készletek összesen 426 616 

 
Pénzeszközök E Ft 
Forintszámlák 973 764 
Idegen pénzeszközök 
(deviza) 

1 174 627 

Pénzeszközök összesen:  2 148 391 
 

10.4. Épületek  
 
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték_ jogok 2020.12.31-i dátum szerint: 
 

Megnevezés:  Bruttó érték (eFt) Écs. (eFt) Nettó érték (eFt) 
Földterület 7.215.629 0 7.215.629 

Telek 47.770 0 47.770 
M_emlék jell. épület 51.632 0 51.632 
Épületek 1.018.901 346.785 672.116 
Építmények 3.508.439 631.857 2.876.582 
ErdQk 67.917 0 67.917 
0-ig leírt épület 36.882 36.882 0 
0-ig leírt építmény 1.328.963 1.328.963 0 
Ing-hoz kapcs. vagyoni ért. 
jogok 

1.896 732 1.164 

Összesen:  13.278.029 2.345.219 10.932.810 
 
10.5. Eszközök 
 
Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévQ épületek: 
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az épület típusa Száma (db) növekedés 2019-ben (db) 

M_emlék jelleg_ épületek 6 0 

Székház 1 0 

Természet Háza 1 0 

Erdei Iskola 2 0 

Tanya 11 0 

Szociális épület 2 0 

Révház 1 0 

Állattartó épület 16 1 

Szakmár lQtér 1 0 

Szolgálati lakás 5 0 

Mázsaház 1 0 

Géptelep 1 0 

Rákosi Viperaház 1 0 

Takarmánytároló 1 0 

Gulyásszállás 3 0 

Kutatószállás 4 0 

ÜdülQépület 2 0 

Pásztormúzeum 1 0 

PásztorpihenQ 1 0 

Oktatóépület 2 0 

Erdészház 1 0 

Űioszféra MérQállomás 1 0 

Magtár 1 0 

Űoncoló 1 0 

Juhászszállás 1 0 

 
Az Igazgatóság tulajdonában nyilvántartott eszközök: 
Eszköz 
megnevezése 

Száma 
(db) 

Növekedés 
2020-ban 
(db) 

Forrás Beszerzés indoka 

mezQgazdasági 
munkagépek, 

vontatók 
65 0 

  

személygépkocsi (a 
terepjárókat 

kivéve) 
24 4 

ズ "KEHOP-4.2.0-15-
2016-00009" A területi 
jelenlét és 
természetvédelmi Qrzés 
hatékonyságának javítása 
a Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság 
természetvédelmi 
Qrszolgálatának komplex 
fejlesztésével. 

Természetvédelmi kezelQi 
feladatok ellátása 

terepjáró 39 0   
kerékpár 105 0   

vízi járm_ 18 0   



110 

 

hQkamera 10 6 

ズ IFE15NAT/AT/000834 
A túzok határon átnyúló 
védelme Közép-
Európában 

nagy termet_ állatfajok, 
túzok predátorok éjszakai 
észlelése  

digitális 
fényképezQgép 

94 14 

ズ "VEKOP-4.2.1-15-
2016-00007" űsatornák, 
rizskalitkák, tájsebek, 
tanyahelyek felszámolása, 
tájba illesztése a 
Kiskunsági Nemzeti Park 
területén 
ズ "LIFE IP 
GRASSLAND-HU LIFE 
17 IPE / HU / 000018 
"Pannon gyepek és 
kapcsolódó élQhelyek 
hosszútávú megQrzése a 
priorizált intézkedési terv 
intézkedéseinek 
megvalósításával 
ズ "KEHOP-4.1.0-15-
2016-00071" Natura 2000 
vizes élQhelyek 
bemutatása a Duna-Tisza 
közén 
ズ "KEHOP-4.2.0-15-
2016-00009" A területi 
jelenlét és 
természetvédelmi Qrzés 
hatékonyságának javítása 
a Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság 
természetvédelmi 
Qrszolgálatának komplex 
fejlesztésével. 

terepi biotikai adatrögzítés, 
befogás nélküli határozáshoz 
fényképfelvételek készítése, 
kiállítási anyaghoz 
fotódokumentáció készítés 

távcsQ 173 4 

ズ "LIFE IP 
GRASSLAND-HU LIFE 
17 
IPE/HU/000018"Pannon 
gyepek és kapcsolódó 
élQhelyek hosszútávú 
megQrzése a priorizált 
intézkedési terv 
intézkedéseinek 
megvalósításával 
"VEKOP-4.2.1-15-2016-
00007" űsatornák, 
rizskalitkák, tájsebek, 
tanyahelyek felszámolása, 
tájba illesztése a 
Kiskunsági Nemzeti Park 
területén;  
ズ intézményi elemi 
költségvetés 

biotikai adatgy_jtés 
pályázati feladatok 
ellátásához;  

sztereomikroszkóp 35 0   
éjjellátó készülék 7 0   

számítógép 119 16 

ズ elemi költségvetés;  
ズ "KEHOP-4.2.0-15-
2016-00009" A területi 
jelenlét és 

alapfeladatok ellátása 
(tönkremenetel, elavulás 
ellensúlyozása); 
pályázati feladatok ellátása 
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természetvédelmi Qrzés 
hatékonyságának javítása 
a Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság 
természetvédelmi 
Qrszolgálatának komplex 
fejlesztésével. 

munkaállomás 6 0   

notebook 91 18 

ズ elemi költségvetés; 
ズ „LIFE18 / NAT/ HU/ 
00079" A rákosi vipera 
természetvédelmi 
helyzetének javítása a 
Pannon régióban. 
"LIFE IP GRASSLAND-
HU LIFE 17 
IPE/HU/000018"Pannon 
gyepek és kapcsolódó 
élQhelyek hosszútávú 
megQrzése a priorizált 
intézkedési terv 
intézkedéseinek 
megvalósításával 

alapfeladatok ellátása 
(tönkremenetel, elavulás 
ellensúlyozása); 
pályázati feladatok ellátása 

monitor 135 12 

ズ elemi költségvetés; 
ズ "KEHOP-4.2.0-15-
2016-00009" A területi 
jelenlét és 
természetvédelmi Qrzés 
hatékonyságának javítása 
a Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság 
természetvédelmi 
Qrszolgálatának komplex 
fejlesztésével. 

alapfeladatok ellátása 
(tönkremenetel, elavulás 
ellensúlyozása); 
pályázati feladatok ellátása 

nyomtató 44 8 

ズ intézményi elemi 
költségvetés 
ズ "KEHOP-4.2.0-15-
2016-00009" A területi 
jelenlét és 
természetvédelmi Qrzés 
hatékonyságának javítása 
a Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság 
természetvédelmi 
Qrszolgálatának komplex 
fejlesztésével. 
 

alapfeladatok ellátása 
(tönkremenetel, elavulás 
ellensúlyozása); 
pályázati feladatok ellátása 

GPS 82 0   

spektív 47 5 

ズ "KEHOP-4.1.0-15-
2016-00010" Vizes 
élQhely rekonstrukciója és 
a fokgazdálkodás 
lehetQségének 
megteremtése a tiszaalpári 
Nagy-tó területén. 
ズ "LIFE IP 
GRASSLAND-HU LIFE 
17 IPE / HU/ 000018 
"Pannon gyepek és 
kapcsolódó élQhelyek 

biotikai adatgy_jtés 
pályázati feladatokhoz;  
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hosszútávú megQrzése a 
priorizált intézkedési terv 
intézkedéseinek 
megvalósításával 
ズ "VEKOP-4.2.1-15-
2016-00007" űsatornák, 
rizskalitkák, tájsebek, 
tanyahelyek felszámolása, 
tájba illesztése a 
Kiskunsági Nemzeti Park 
területén 

mobiltelefon 199 15 
ズ intézményi elemi 
költségvetés; 
 

alapfeladatok ellátása 
(tönkremenetel, elavulás 
ellensúlyozása); 

 
 
 
 

11. Bemutatás, oktatás, társadalmi kapcsolatok  
 
A KNPI-ben a környezeti nevelés és az ökoturizmus szakmai irányítója a kecskeméti 
központban m_ködQ Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály (ÖKNO). A 2020. elsQ 
negyedévi szervezeti átalakulás után az osztályon kilenc fQ dolgozik. A KNPI két erdei 
iskolája (Naprózsa, Kontyvirág) és Kecskeméten kívüli két látogatóközpontja (Tisza-völgyi 
bemutatóház, Naprózsa Ház) szervezetileg egy-egy tájegységhez tartozik. Az ÖKNO a 
tájegységek környezeti nevelési és ökoturisztikai tevékenységét koordinálja, és ellátja a 
Természet Háza látogatóközpont ökoturisztikai és környezeti nevelési feladatait. Az ÖKNO 
üzemelteti a nemzeti park honlapját és közösségi oldalát, koordinálja a tanösvények 
fenntartási megújítási feladatait, a szakvezetéses túrákat, és az e-kerékpáros túrák vezetését. A 
tájegységekben dolgozó környezeti nevelQk önállóan is szerveznek programokat, és szoros 
kapcsolatot tartanak fenn az ÖKNO munkatársaival. 
 
11.1. Ökoturisztikai és környezeti nevelési infrastruktúra  
 
11.1.1. Látogató-, és oktatóközpontok  
A KNPI központi helyzet_ látogatóközpontja a kecskeméti Természet Háza, ezen kívül a 
Tisza-völgyi Űemutatóházat (Pusztaszeri TK) és a Naprózsa Házat, mint Natura 2000 
bemutatóházat üzemelteti az igazgatóság. 2019-ben került átadásra a Szalakóta 
látogatóközpont a szegedi Fehér-tónál, melyet a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület bérel üzemeltetés céljából.  
A Természet Házában minden, a nemzeti park látogatásával kapcsolatos információt 
megkapnak a látogatók. Állandó és idQszaki kiállítások, természetismereti foglalkozások, 
elQadások, konferenciák és természethez kötQdQ rendezvények helyszíne az épület. A 
látogatóközpontban az óvodások és iskolások részére változatos, az életkorukhoz és az iskolai 
tananyaghoz is igazított interaktív foglalkozásokat tartunk. A benti foglalkozásokon túl 
tematikus szabadtéri programokon keresztül ismerkedhetnek meg a Hankovszky-liget 
élQvilágával. A felnQttek részére QsztQl tavaszig az Ötórai Zöldtea elQadássorozat keretében 
tartunk elQadásokat, kéthetente pedig a Világjáró Klub Egyesület elQadásainak adunk helyet. 
2020-ban az Egy a Természettel Nonprofit Kft támogatásával, 6.6Ő9.000 Ft felhasználásával 
korszer_sítettük az elQadóterem prezentációs rendszerét, és a kiállítótérben egy „kiterjesztett 
homokasztal” (AR) került kialakításra. 3 új foglalkozás interaktív  programja is elkészült, 
„űsodálatos növények”, „Alkalmazkodás”, valamint „Gulipán Dóri és Gólyatöcs Nóri” 
(szikes vizek madarai) címmel. A űovid-járvány miatt elmaradt 3 idQszaki kiállításunk. 
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A Tisza-völgyi Bemutatóház a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben, a szegedi Fehér-tó 
közelében áll, a tájvédelmi körzet környezeti nevelési és ökoturisztikai központja. Látogatni 
elQre egyeztetett idQpontokban, illetve a meghirdetett programok során lehet. Zöld jeles 
napokon (madarak és fák napja, környezetvédelmi világnap, múzeumok éjszakája, magyar 
nemzeti parkok hete stb.) foglalkozásokat, rendezvényeket szervezünk a bemutatóházban. Az 
évente megrendezett „Fehértavi darvadozás” cím_ rendezvény egyik terepi központja. 
A Naprózsa Ház (a Fülöpházi-buckavidék területén) Natura 2000 bemutatóközpont. 
ElsQsorban szervezett gyerek- és felnQttcsoportok számára biztosít programokat. Mivel egy 
telken áll a Naprózsa Erdei Iskolával, szállást is tud biztosítani a környezeti nevelési és 
szakmai terepi programokhoz. 
 
2020-ban a Covid-járvány az Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési programjaira 
is rendkívül negatívan hatott. Az évre tervezett ökoturisztikai rendezvényeink közül semmit 
nem tudtunk megvalósítani, az erdei iskolai programjaink jelentQs része elmaradt, a tavaszi, 
nyári iskolás kirándulók, táborozók csak szórványosan keresték fel az igazgatóságot. A 2020. 
március 17. és június 18. közötti idQszakban egyáltalán nem fogadtunk vendégeket. Ebben az 
idQszakban a Természet Házába 1Ő óvodás csoport és 17 iskolás csoport mondta le 
látogatását. 
 
11.1.2. Tanösvények 

Az igazgatóság kezelésében jelenleg 2ő látogatható tanösvény van. A tanösvények 
kategóriájában tartjuk nyilván a nemzeti park geológiai értékeit bemutató helyszíneket, az 
Érsekhalmi és a Tiszaalpári Földvárat, a Vaskúti Halmokat és a Dunatetétlen határában levQ 
űsárda-halmot.  
2020-ban felújításra kerültek a következQ tanösvények: Sirály tanösvény (szegedi Fehér-tó), 
Űáránypirosító tanösvény (Fülöpházi-buckavidék), Űoróka tanösvény és Sáskajárás sétaút 
(Űugac), Kékmoszat tanösvény (Dunapataj, Szelidi-tó TT). A felújított tanösvények a űovid-
járvánnyal összefüggésben (egyéb szabadidQs lehetQségek sz_külése) nagy forgalmat 
bonyolítottak le az egyéni rekreációs célokra használható közösségi helyeink közül, 
2020-ban az ÖKNO munkatársai felmérték a KNPI m_ködési területén található tanösvények 
állapotát. Az állapotfelmérés alapján javaslat készült a felújításukra, egyes esetekben a 
felújítás megvalósulásáig a tanösvény látogatásának szüneteltetésére. A megújításra kerülQ 
tanösvények információs tábláinak újratervezését, szükség esetén bQvítésének lehetQségét is 
kidolgozták az osztály munkatársai. 
Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK) kezdeményezésére a Lakitelek-
TQserdQn levQ Kontyvirág tanösvény része lett a Digitális Vándor mobil alkalmazáson 
elérhetQ tanösvény hálózatnak.  
2020-as tapasztalataink alapján a szabadon látogatható tanösvények egy jelentQs részén 
megsokszorozódott a korábbi évekre jellemzQ látogatói létszám, hétköznapokon és 
hétvégéken egyaránt. Volt olyan tanösvényünk, ahol a nagy tömeg miatt meg kellett szervezni 
a hétvégi természetvédelmi Qri jelenlétet az esetleges károkozás elkerülése érdekében. 
 
11.1.3. Egyéb bemutatóhelyek (pl. tájházak, arborétumok, geológia, barlangi bemutatóhelyek) 
2019 óta felújított kiállítással várja a látogatókat a bugaci Pásztormúzeum. Üzemeltetését 
szerzQdés alapján 2020-ban a Űugac Puszta Kft végezte.   
A Rákosivipera-védelmi és Oktató Központot a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME) üzemelteti. A bemutatást a Dunamenti tájegység természetvédelmi Qre és a 
rákosi vipera védelmét szolgáló LIFE program keretében szerzQdéssel alkalmazott 
kommunikációs munkatárs biztosítja. Utóbbi nyílt túrákat vezet, szakmai érdeklQdés_ 
csoportokkal, iskolai osztályokal ismerteti meg a fajvédelmi programot.  
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A űsólyospálosi Földtani Feltárás szabadon látogatható terepi bemutatóhely. A településrQl 
egy tanösvényen közelíthetQ meg. Évente több alkalommal szakvezetéses túrákat is szervez 
ide az Igazgatóság, a geotóp napi programok (október elsQ hétvégéje) állandó helyszíne. 
A Tiszaalpári Árpád-kori falurekonstrukció bemutatóhely üzemeltetését szerzQdés szerint 
Tiszaalpár önkormányzata végzi. Területe szabadon látogatható. A közeli Kontyvirág Erdei 
Iskolánk diákjai számára szervezett programokban rendszeresen foglalkozási helyszín. 
A szegedi Fehér-tó partján nyílt meg 2019 novemberében a Szalakóta védelme a Kárpát-
medencében LIFE projekt keretében a Szalakóta látogatóközpont. A Központot az MME 
űsongrád-űsanád megyei helyi csoportja m_ködteti. A környezeti nevelési és ökoturisztikai 
programok a KNPI Tiszamenti tájegységével egyeztetve valósulnak meg.  
A Pusztaszer Hétvezér emlékm_vet Magyarország 1000 éves fennállásának emlékére, 
Kecskemét város támogatásával, közadakozásból emelte a Magyar Országos Diákszövetség. 
Ma történelmi emlékként természetvédelmi terület. 
 
 
11.1.Ő. Erdei iskolai bázishelyek 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság két erdei iskolája közül a 30 személy befogadására 
alkalmas Naprózsa Erdei Iskola a KNP Fülöpházi-buckavidék területegységén található. 
Laboratóriummal, gyógynövénykerttel, szabadtéri foglalkoztatóval, és a terepi vizsgálatoknak 
helyszínt biztosító tanösvénnyel ellátott. Az erdei iskola mellett álló Naprózsa ház Natura 
2000 bemutatóhely fQleg az egy napos, tematikus, gyakran terepi programok kiinduló helye. 
Az épületek mellett erdei tornapálya valamint tanösvény (Űáránypirosító tanösvény) indul.  
A Kontyvirág Erdei Iskola a KNP Szikra és az Alpári-rét területén levQ ŐŐ fQs, korszer_ 
épület. Az erdei iskola ismert és kedvelt az oktatási intézmények körében, ezért 
járványmentes idQszakban jó kihasználtsággal m_ködik. Az ottalvós programok mellett egy 
napos tematikus programok helyszíne is. Mindkét erdei iskola a Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) által minQsített 
programokkal rendelkezik. 
 
11.1.ő. Szálláshelyek 
A KNPI nem rendelkezik kereskedelmi szálláshellyel. A Naprózsa Erdei Iskola jogilag nem 
kereskedelmi szálláshely (kulcsosház) engedéllyel, a Kontyvirág Erdei Iskola szintén nem 
kereskedelmi B kategóriás ifjúsági szálló engedéllyel rendelkezik. 
 
11.1.6. Új ökoturisztikai és környezeti nevelési létesítmények 
2020-ban új létesítmény nem készült, vagy került átadásra. 
 
Ökoturisztikai és környezeti nevelési létesítmények a nemzeti park területén, összesítés 
 
Látogatóközpontok  
 Természet Háza (Kecskemét) 
 Tisza-völgyi bemutatóház (Szatymaz) 
 Naprózsa ház (Fülöpházi-buckavidék) 
Erdei Iskolák (szálláshelyek)  
 Naprózsa Erdei Iskola (Fülöpháza) 
 Kontyvirág Erdei Iskola (Lakitelek-TQserdQ) 
Tanösvények  
 2020. december 31-i állapot szerint 2ő 

látogatható tanösvény van a KNPI 
kezelésében  
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Egyéb bemutatóhelyek  
 Pásztormúzeum (Űugac) 
 Árpád-kori falu (Tiszaalpár) 
 VarangykQ geológiai bemutatóhely 

(űsólyospálos) 
 Szalakóta látogatóközpont (Szegedi Fehér-

tó) 
 Viperavédelmi és oktatóközpont (Kunpeszér) 
 Hétvezér emlékm_ természetvédelmi terület 

(Pusztaszer) 
 
 
 
 
11.2. Ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások 
 
11.2.1. Szakvezetéses túrák, speciális túrák  

Igazgatóságunk 2020-ban 98 garantált idej_ szakvezetéses túrát tervezett célzottan az 
egyéni érdeklQdQknek, családoknak, de ezek töredékét tudtuk csak megtartani a Covid-
járvány miatt. Az utazási, programszervezési korlátozások nyári enyhítése idején tartott túrák 
résztvevQinek létszáma limitált (max. 1ő fQ) volt. A pandémiás helyzet következtében az 
egyébként hagyományosan kedvelt túráink látogatottsága jelentQsen csökkent. A késQ Qszi 
idQszakban a korlátozások ismételt bevezetése miatt elmaradtak az egyébként nagyon 
népszer_ darulesQ túrák és a IX. Fehértavi darvadozás c. rendezvényünk is. Sajnos a 
korlátozások negatív hatásai összességében erQsen rányomták bélyegüket a 2020. évi 
látogatottsági és bevételi adatokra egyaránt.  

. Új lehetQség és kihívás volt az AÖFK által a KNPI rendelkezésére bocsátott 20 db e-
kerékpár üzembe helyezése. Október folyamán szerveztünk 3 nyílt kerékpártúrát, és 
megtörtént a 2021-re tervezett túrák kidolgozása is, amik új elemet jelentenek az 
ökoturisztikai kínálatunkban. 
  
11.2.2. Nyílt nap, jeles nap, saját szervezés_ rendezvények 
A pandémia miatt a KNPI ökoturisztikai rendezvényei – így a IX. Futóhomok félmaraton, a 
magyar pásztorkutyafajták versenye, a IX. Fehértavi darvadozás, a Múzeumok éjszakája - 
elmaradtak.  
A Magyar Nemzeti Parkok Hete országos megnyitója és az ehhez csatlakozó helyi programok 
a tervezett május végi idQpont helyett szeptember 11-13. között kerültek megtartásra.  
Űár a Fehértavi darvadozás elmaradt, a szokásos darulesQ túrákkal és családi nappal 
egyetemben, meghirdettük viszont a szokásos kísérQ versenyeket: a „Madárvonulás 
gyerekszemmel” rajzpályázatot Űács-Kiskun és űsongrád-űsanád megye óvodásainak, 
iskolásainak, valamint a természetfotó pályázatot.  A rajzpályázatra 130 rajz, a fotópályázatra 
3 kategóriában 160 fotó érkezett. 
 
11.2.3. Erdei iskolák, erdei óvodák 
A Covid-járvány miatt a tavaszi és Qszi idQszakban az erdei iskolai programokat nem lehetett 
megtartani. Az iskolai csoportokat a fenntartók nem engedték erdei iskolába, illetve a nemzeti 
park sem fogadhatott vendégeket. A nyári idQszakban a táborozásokat részben megtartottuk. 
A részvétel a jelentkezett csoportoktól is függött, a vártnál kevesebb tábor valósult meg. 
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Naprózsa Erdei Iskola (Fülöpháza): Nyáron 2 turnusban ŐŐ fQ gyerek vette igénybe a 
bentlakásos környezeti nevelési programot.  További 1Ő2 fQ (kutatók, terepgyakorlatos 
hallgató, természetjárók) szállt meg az épületben. Összesen 186 fQ 367 vendégéjszakát töltött 
az erdei iskolában. 
 
Kontyvirág Erdei Iskola (Lakitelek): Az erdei iskolában, szeptemberben 2 erdei iskolai 
csoport, a nyári idQszakban 9 táborozó csapat vette igénybe az erdei iskola szállását és 
szakmai programjait. Az egyéb csoportokkal (pl. alkotótábor, KNPI szakmai programjai) 
együtt összesen 618 fQ kereste fel az erdei iskolát és 1820 vendégéjszakát töltöttek itt. Ezen 
kívül 8 alkalommal voltak egynapos programon iskolások összesen 186 fQvel. 
  
11.2.Ő. Egyéb ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások 
 
Kiállítások: Kora tavasszal a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet 2 településén állítottuk ki a 
Fehértavi darvadozás alkalmából kiírt korábbi pályázataink nyertes fotóit. A Kecskeméti 
Vadaskertben Frekot Erika „Állatkerti mesék” cím_ kiállítását rendeztük meg a nyár 
folyamán. A kecskeméti Természet Házában tervezett 3 idQszaki kiállítás elmaradt a 
pandémiás helyzet miatt. 
  
Környezeti nevelés, szemléletformálás:  
A Kecskeméti Agóra Ifjúsági Otthon kezdeményezésére részt vettünk a „Kiskunság kincsei” 3 
fordulós természetismereti, helytörténeti közösségi játék megtartásában. A korlátozások miatt 
a 3 fordulós vetélkedQ online formában lett megtartva október-december között. 13 csapatnyi 
3-Ő. és ő-6. osztályos gyerek, összesen 260 fQ vett részt a versenyen. Pk online 
tárlatvezetésben részesültek a Természet Háza kiállításában és a Hankovszky-ligetben. A 
nyertesek 2021-ben egy napos kirándulást nyertek a Naprózsa Házba. 
 
Immár hagyomány, hogy a Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete által szervezett 
falugondnok képzés keretében a természet- és környezetvédelmi igazgatási rész megtartására 
a KNPI szakembereit kérik fel. 2020-ban két alkalommal vettünk részt a képzésen. Az 
általunk megvalósított részképzés témái: a környezet- és természetvédelem törvényi 
szabályozása, hazai intézményrendszere, természetvédelmi kategóriák, Natura 2000 védett 
területek, nemzeti parkok, természetvédelmi Qrszolgálat és polgári természetvédelmi Qrök 
feladatai.  
 
2020-ban is készültünk az Oktatási Hivatal által koordinált űsodaszarvas program keretében 
az iskoláknak június utolsó két hetében szervezett táborozási programokkal. A pandémiás 
helyzet miatt ebben az évben csupán 3 iskolai csoportnak tartottunk programot az iskolák 
székhelyén. 
 
Az Egy a Természettel Nonprofit Kft kezdeményezésére 60 db madárodú és 6 db madáretetQ 
kihelyezését vállalta az igazgatóság, a következQ helyszíneken: kunpeszéri óvoda, általános 
iskola; kecskeméti űorvin Mátyás Általános Iskola; bugaci óvoda és közpark; izsáki óvoda, 
általános iskola; a KNPI Tiszamenti tájegységének pálmonostorai központja. A kihelyezések 
zöme megtörtént február végéig. 
 
A középiskolások közösségi szolgálatának keretében 2020-ban 80 diák átlagosan 
alkalmanként 3-3 órát dolgozott a nemzeti parkban. A közösségi szolgálathoz kapcsolódó 
elQkészítQ foglalkozásokon 7 középiskola diákjai vettek részt érzékenyítQ természetvédelmi, 
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környezetvédelmi elQadásokon. 3 oktatási intézménnyel kötöttünk új együttm_ködési 
megállapodást. 
 
A Varázslatos Magyarország által szervezett „Ma egy fészek, holnap az óceán” önkéntesei 
egy napot dolgoztak a Űáránypirosító tanösvény nyomvonalán egy mozgó bucka kialakításán, 
és vettek részt fotós sétán a buckavidéken, valamint a szikes tavak között.  
 
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület által fejlesztett „Kecskemét és térsége” 
turisztikai applikációba feltöltöttük a védett természeti értékeket bemutató ökoturisztikai 
létesítményeket. 
 
Pályázati tevékenység: A „Puszta kapuja” pályázat keretében létesülQ, eredetileg 2019-ben 
átadandó bemutató épület terveit át kellett dolgozni, emiatt újra kellett indítani az 
engedélyezési eljárásokat is. A „Natura 2000 vizes élQhelyek bemutatása a Duna–Tisza 
közén” pályázat több helyszínen valósul meg (szegedi Fehér-tó, Kolon-tó, űsászártöltési 
Vörös-mocsár TT és mórahalmi Nagyszéksós-tó). Elkészült a űsászártöltési Vörös-mocsár 
tanösvény, a Kurgán ház és a Kolon-tavi FürkészQ átdolgozott kiviteli terve.   
 
A 2021. évi Vadászati és Természeti Világkiállítás megrendezéséhez kötQdQ támogatási 
keretbQl finanszírozandó pályázatot terveztünk meg az Egy a Természettel Nonprofit Kft.-vel 
együttm_ködésben. Ennek elemei közül a támogató a Természet Háza bemutatóközpont 
vetítQrendszerének kiépítését, illetve az AR digitális terepasztal kivitelezését támogatta 
6.649.000 Ft-tal. Ezek a fejlesztések megvalósultak 2020 folyamán. 
 
KNP könyvtár: 2ő folyóirat, és több mint ő200 dokumentum áll az Igazgatóság dolgozói és a 
külsQs könyvtári látogatók rendelkezésére. A könyvtár gyarapodása 2020-ban mérséklQdött a 
korábbi évekhez képest: kb. 120.000 Ft érték_ szakkönyv került beszerzésre. Szakdolgozat 
elkészítéséhez két diák használta a könyvtári állományt.  
Könyvtári szolgáltatásaink: helyben olvasás, kölcsönzés (dolgozók részére), könyvtárközi 
kölcsönzés. Saját kiadványaink esetén kapcsolattartás az OSZK ISŰN Irodájával. 
Kötelespéldány szolgáltatás. 
Könyvtári kapcsolatok a következQ intézményekkel állnak fenn: Mátra Múzeum, Kecskeméti 
Katona József Megyei Könyvtár, a Magyar Természettudományi Múzeum könyvtárai, 
Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Nyugat-Magyarországi Egyetem ErdQmérnöki 
Kar, kecskeméti Katona József Múzeum, szegedi Móra Ferenc Múzeum (és kisebb 
volumenben más múzeumok is), MTA Regionális Kutatások Központja, egyetemi tanszékek 
könyvtárai, Országos MezQgazdasági Könyvtár, Keve András Madártani és 
Természetvédelmi Szakkönyvtár. 
 
VetélkedQk, versenyek 
 
 Jellege KNPI szerepe RésztvevQ 

2020-ban 
TavaszköszöntQ 
természetismereti verseny 

online saját szervezés 16 fQ 

IX. „Madárvonulás 
Gyermekszemmel” rajzpályázat 

Űács-Kiskun 
és űsongrád-
űsanád megye 

saját szervezés 130 rajz 

IX. Fehértavi darvadozás 
fotópályázat 

regionális saját szervezés 160 fotó 
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11.2.ő. Kiadványok 
 
A KNPI 2020. évi programfüzete ő000 példányban jelent meg. A KNPI nyomtatott hírlevele 
(Két víz köze) negyedévente jelenik meg, lapszámonként 2000 példányban. 2020-ban Ő szám 
készült el. 
 
2020-ban megjelent egyéb kiadványaink: 

- rendezvényeinket beharangozó plakátok: túzoklesQ túrák, darulesQ túrák, Fehértavi 
Darvadozás; 

- „Két víz köze” idQszaki kiadvány téli szám újranyomása, 1000  pld; 
- „Darvak és darulesek a szegedi Fehér-tónál” leporelló, ő00 pld. 

 
 
11.2.6. Látogatóstatisztika 
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai bemutatóhelyeinek 2020-ban 
regisztrált látogatói: 
 

Bemutatóhely neve FizetQ 
látogatók 

(fQ) 

Nem fizetQ 
látogatók 

(fQ) 

Összesen 
(fQ) 

Természet Háza 772 883 1655 
Tisza-völgyi Űemutatóház 350 110 460 
Pásztormúzeum (Űugac) 4905 1368 6273 
Árpád-kori falurekonstrukció 
(Tiszaalpár) 

0 1350 1350 

űsólyospálosi VarangykQ 
bemutatóhely 

49 1400 1449 

Regisztrált látogatók a 
bemutatóhelyeken összesen 

6076 5111 11187 

 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai szolgáltatásainak regisztrált 
igénybevevQi 2020-ban: 
 

Szolgáltatás típusa FizetQ 
látogatók 

(fQ) 

Nem fizetQ 
(fQ) 

Összesen 
(fQ) 

Szakvezetéses túra, nyílt túra 1142 744 1886 
Nyílt nap, jeles nap, saját szervezés_ 
rendezvény 

10 1650 1660 

Erdei iskolai program 642 124 766 
Természetvédelmi táborok 173 30 203 
űsónak- és kenutúrák 40 0 40 
Kerékpár túra 26 11 37 
Fotós túrák 0 15 15 
Környezeti nevelési foglalkozások, 
rendhagyó órák 

815 585 1400 

VetélkedQk, versenyek 0 494 494 
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Terepgyakorlat, szakmai gyakorlat 0 355  
FelnQtt képzés 62 108 170 
Madárgy_r_zés 31 148 179 
Közösségi szolgálat 0 80  
Regisztrált igénybevevQk összesen: 2941 4324 7265 

 
Szálláshelyek a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság m_ködtetésében: 2 erdei iskola, ami 
nem kereskedelmi szálláshely. 
 
Szállóvendégek száma (fQ) erdei iskolában:  80Ő fQ 
Vendégéjszakák száma:  2187 éj 
 
 
 
Összesített adatok 
Űemutatóhelyek és szolgáltatások:  18Őő2 fQ 
Szállóvendégek:  80Ő fQ 
Mindösszesen:  192ő6 fQ 
 
A látogatókat a kiállítóhelyeken, látogatóközpontokban és szervezett csoportok, programok 
esetén, továbbá Űugac területén tudjuk regisztrálni. Mivel a tanösvényeink szabadon 
látogathatók, azok forgalmát csak becsülni lehet. A tanösvények becsült látogatóit nem 
tüntetjük fel a látogatói statisztikában. 
 
11.3. Társadalmi kapcsolatok 
 
Média megjelenés 
 
A KNPI nem áll szerzQdésben fizetett médiafigyelQ szolgálattal, így a média-megjelenéseink 
számát csak becsülni tudjuk, illetve lehetQségeinkhez mérten az elektronikus 
megjelenéseinket figyelemmel követjük. A média mai természetébQl fakadóan az elektronikus 
felületeken való megjelenés túlsúlyban van a nyomtatott és a televíziós megjelenésekhez 
képest.  
2020-ban 21 sajtóközleményt adtunk ki, és 2 sajtótájékoztatót tartottunk (Szalakótavédelmi 
LIFE program zárórendezvénye 2020. szept. 9-én; e-kerékpárok átvétele az AÖFK-tól 2020. 
okt. 9-én), ezeken kívül pontosan 100 hír került fel a weboldalunkra, amelyek közül többet is 
átvett a sajtó. A KNP Őő éves évfordulója kapcsán szervezett ünnepségünkre (ahol hivatalosan 
kibocsátotta az Magyar Nemzeti Űank a KNP emlékérmet) a űovid-járványhelyzet miatt 
kizárólag a Űács-Kiskun megyei PetQfi Népe tudósítóját hívtuk meg 2020. szept. 2-án. 
A programturizmus.hu és a Délmagyarország írott és online felületén rendszeresen 
megjelentek a KNPI aktuális programjai. A Kecskeméti TV havonta sugárzott magazinm_sort 
„Hírek a természetbQl” címmel a KNPI tevékenységérQl, híreirQl, programjairól (háromszori 
ismétlésben). A Természetvédelmi Prszolgálat és a TermészetmegQrzési Osztály kollégái 
rendszeresen adnak riportokat a települési, kistérségi írott és elektronikus médiában a 
területüket érintQ, vagy közérdeklQdésre számot tartó kérdésekben.  
A regionális médiumok közül a Kecskeméti Televízió, a PetQfi Népe, a baon.hu, hiros.hu, 
keol.hu, bacsmegye.hu, delmagyar.hu, vasarhely2Ő.hu, a Sirius Rádió tudósított legtöbbször a 
KNPI eseményeirQl, az országos médiumok közül az M1 Híradó, az MTVE Kék bolygó cím_ 
m_sora, az M2 PetQfi TV, a Kossuth Rádió, sokszinuvidek.hu, turistamagazin.hu, vm-
magazin.hu és a greenfo.hu. Programjainkról hírlevelet küldünk havonta az érdeklQdQknek.  
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Az éves programokról programfüzetet jelentettünk meg, amit az Igazgatóság 
látogatóközpontjain kívül Tourinform irodákban, közm_velQdési intézményekben, 
rendezvényeken és az önkormányzatok útján terjesztettünk. 
 
Online kommunikáció 
 
A KNPI m_ködteti a www.knp.hu és a www.kontyvirág.hu honlapot, illetve a 
www.facebook.hu/KiskunsagiNemzetiPark (12Ő2Ő követQ 2020.dec.31-én) és a 
https://www.facebook.com/Szegedi-Fehér-tó közösségi portálokat. Közrem_ködünk a 
www.magyarnemzetiparkok.hu honlap és közösségi oldal, illetve a 
www.nemzetiparkitermek.hu folyamatos frissítésében. 
A knp.nemzetipark.gov.hu domain néven futó régi weboldalunk frissítésével 2019. 
szeptemberben leálltunk. Az oldalon még lehet böngészni, de új tartalom már nem kerül fel. A 
www.knp.hu domain név alatt 2019-ben egy teljesen új weboldalt indítottunk, ez a KNPI 
hivatalos weboldala. A weboldalon elektronikus hírlevélre való feliratkozási lehetQség is van. 
 
A KNPI közösségi oldalainak látogatottsága folyamatosan növekszik, látszik, hogy igény van 
rá. A Facebook oldalunkat mind több média használja forrásként. Egyre intenzívebben 
használjuk a Youtube csatornánkat, mivel igény van a videós tartalmakra. 
 
A LIFE16 NAT/HU/000ő99 számú, “A meszes homoki erdQssztyepp-komplex ökoszisztéma 
szolgáltatásainak helyreállítása a Peszéri-erdQben” cím_ projekt keretében hozzájárulunk a 
www.oakeylife.hu weboldal, valamint az Oakeylife Peszéri-erdQ cím_ facebook oldal 
frissítéséhez. 
A LIFE18 NAT/HU/000799 számú, “A rákosi vipera természetvédelmi helyzetének javítása a 
Pannon régióban” cím_ projekt keretében közrem_ködünk a www.rakosivipera.hu weboldal, a 
Hungarian meadow viper project cím_ facebook oldal, valamint a projekt YouTube 
csatornájának frissítésében. 
A LIFE1ő NAT/AT/00083Ő számú „A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában” 
cím_ LIFE projekt keretében hozzájárulunk a www.tuzok.hu weboldal folyamatos 
frissítéséhez. 
A LIFE17 IPE/HU/000018 számú „A pannon gyepek és kapcsolódó élQhelyek hosszú távú 
megQrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek 
megvalósításával” cím_ pályázat keretén belül közrem_ködünk a www.grasslandlifeip.hu 
weboldal szakmai tartalmakkal történQ frissítéséhez. 
A LIFE12 NAT/HU/001188 projekt célja, a Űöddi-szék az idQszakosan kiszáradó 
magyarországi szikes tavak között igen jelentQs, a nyílt vízfelszín_ idQszakos szikes tavak 
18%-át teszi ki. A LIFE Nature projekt célja a Űöddi-széken, a Kárpát-medence egyik 
legnagyobb jelentQség_ idQszakos szikes taván és vízgy_jtQ területén az eredeti vízviszonyok 
és a természetes élQhelyek helyreállítása. A projekt fejlesztésének és nyomon követésének, 
valamit a tó helyreállítási információinak elérhetQvé tételére két nyelv_ honlapot hoztunk létre 
és üzemeltetünk: magyar nyelv_ tartalom a www.boddi.hu oldalon érhetQ el, az angol nyelv_ 
tartalom a www.sodicwetlands.com honlapon. 
 
Társadalmi kapcsolatok 
 
A külsQ szervezetekkel történQ kapcsolattartás és együttm_ködés az alábbiak szerint valósult 
meg: 
 

http://www.knp.hu/
http://www.kontyvirág.hu/
http://www.magyarnemzetiparkok.hu/
http://www.nemzetiparkitermek.hu/
http://www.oakeylife.hu/
http://www.boddi.hu/
http://www.sodicwetlands.com/
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- Űács-Kiskun Megyei Önkormányzat Turisztikai és Marketing Nonprofit Kft.-vel: 
idegenforgalmi fejlesztési tervek egyeztetése, koordinálása. 
- Környezetvédelmi és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége 
(KOKOSZ): a KNPI Naprózsa Oktatási Központ néven tagja a szövetségnek (telephelyei a 
Kontyvirág Erdei Iskola, Természet háza, Tisza-völgyi bemutatóház).  
- 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 űSEMETE Egyesület (Szeged), Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata. 
- Szakmai kapcsolatban állunk erdei iskola szolgáltatókkal, ökoturizmussal foglalkozó 
vállalkozókkal, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel. 
- Programjaink népszer_sítése érdekében együttm_ködünk a térség Tourinform irodáival. A 
2020-es Utazás kiállítás után a Űács-Kiskun megyei standon bemutatkozott a KNPI 
egészségturisztikai programjaival. 
- Az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ munkatársaival szakmai kapcsolattartás, 
programok egyeztetése, e-kerékpár program beindítása, nemzeti parki ökoturisztikai 
programok népszer_sítése, fotós kampány, „Digitális Vándor” tanösvények fejlesztés, 
népszer_sítése, a nemzeti park ökoturisztikai tevékenységének részletes felmérése. 
- Tiszakécske város önkormányzatával a tervezett Nádirigó tanösvény teljes kör_ kidolgozása. 
- Mórahalom város önkormányzatával a Nagyszéksós-tóra tervezett ökoturisztikai 
fejlesztésének elQkészítésében közrem_ködés. 
- PetQfiszállás önkormányzatával új tanösvény kialakítása. 
- A Táj-Kép-FestQ amatQr festQk szervezetét kedvezményes alkotótábor rendezésének 
lehetQségével támogatjuk (kedvezményes szállás, programok vezetése). 
- Folyamatos kapcsolatunk van a Falugondnokok Duna–Tisza közi Egyesületével 
(falugondnok képzése), valamint az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülettel (nemzeti 
parki termék védjegy). 
- A Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás HagyományQrzQ és Sport Egyesülettel és a Iustitia 
Sport és Kulturális Egyesülettel közös rendezvények szervezése. 
- A Porta Egyesület (Kecskemét) által szervezett „Szegények akadémiáján” megállapodás 
alapján havonta egy alkalommal elQadást tartunk a hátrányos helyzet_ embereknek. Zöld jeles 
napok alkalmával együtt szervezünk ökoprogramokat.  
- A NATURART Magyar Természetfotósok Szövetsége, a ÉDOSZ Kinizsi Sport és 
SzabadidQ Egyesület, a Kecskeméti Kerékpáros Klub Egyesület és a Világjáró Klub 
rendezvényeinek helyet adunk, velük együttm_ködve szervezünk közös programokat, 
turistautak karbantartását. 
- A kecskeméti Hunyadivárosi Részönkormányzattal együttm_ködve madárodú telepítés az 
ökoiskolában, közös környezeti nevelési programok.  
- űsongrád megye több településének önkormányzatával együttm_ködési megállapodást 
kötöttünk az iskolai környezeti nevelési programok megvalósításának segítésére (Szeged, 
AlgyQ, Űaks, Űalástya, Szatymaz, Sándorfalva). 
- Támogatjuk a Varázslatos Magyarország természetfotós pályázatot. 
- A Magyar Természetbarát Szövetség tagjai részére kedvezményes belépést biztosítunk a 
nemzeti park által szervezett terepi programokra, illetve a szálláshelyeinket kedvezménnyel 
vehetik igénybe. 
- A Kecskeméti Katona József Könyvtár Széchenyivárosi Fiókkönyvtárában rendszeresen 
természetismereti foglalkozások tartása 
- TermészetvédQ civil szervezetek közül a következQ regionális szervezetekkel van szorosabb 
szakmai együttm_ködési kapcsolatunk: Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület, MME űsongrád 



122 

 

megyei helyi csoportja, űSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület,  Tegyünk 
Izsákért Egyesület, Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület, Soltszentimre Ma Egyesület, 
Futóhomok Természetvédelmi Egyesület, Diána Vadászhölgy Klub, Slow Food program 
Kecskemét, Kecskeméti és Szegedi Vadaspark, Hírös Sport Nonprofit Kft. 
- A kulturális és régészeti értékek Qrzése érdekében rendszeres a kapcsolat a Kecskeméti 
Katona József Múzeummal, a Kiskunfélegyházi Kiskun Múzeummal és a dunapataji 
helytörténeti gy_jteménnyel. 
- A Űugac Puszta Kft térítésmentesen helyszínt és élQerQs segítséget biztosít a KNPI részére 
rendezvények lebonyolításához. 
 - Egy a Természettel Nonprofit Kft felkérésére a 2021-es Vadászati és Természeti 
Világkiállításhoz kapcsolódóan kiadásra kerülQ könyvhöz fotózást, filmkészítést segített az 
Igazgatóság.  
 
Konferenciák, szakmai programok 2020-ban a KNPI Ökoturisztikai és Környezeti 
Nevelési Osztály szakembereinek részvételével: 
 
- Nemzeti parki környezeti nevelési, ökoturisztikai és nemzeti parki termék védjegy évindító 
megbeszélés;  
- Magyar Nemzeti Parkok Hete  központi megnyitó rendezvény GödöllQn. 
 
Kapcsolat az oktatási intézményekkel:  
Középiskolai, egyetemi terepgyakorlatok megtartásához segítséget nyújtott a KNPI a 
következQ intézmények esetében: Soproni Egyetem ErdQmérnöki Kar, Debreceni Egyetem, 
Szegedi Tudományegyetem, Szent István Egyetem MezQgazdaság- és Környezettudományi 
Kar, Szent István Egyetem Georgikon űampus, Neumann János Egyetem (Kecskemét), 
Kaposvári Egyetem, ELTE Savária Egyetemi Központ, ŰedQ Albert Erdészeti SzakképzQ 
Iskola (Ásotthalom), Űársony István MezQgazdasági SzakképzQ Iskola (űsongrád), Kiss 
Ferenc Erdészeti SzakképzQ Iskola (Szeged), Űaksay Gimnázium (Kunszentmiklós), Vargha 
Domokos Általános M_velQdési Központ (Kunszentmiklós), továbbá Űócsa, Madaras, 
Űácsalmás, Jánoshalma, Kunpeszér, Kunadacs, Kunszentmiklós, Szabadszállás, 
Tatárszentgyörgy általános iskolái.  
A tanév végi iskolai táborozások segítéséhez a KiskQrösi és a Kecskeméti Tankerületi 
Központtal van kapcsolatunk. 
Károli Gáspár Református Egyetem PetQfi Sándor Református Gyakorló Általános Iskola és 
Óvoda Űocskai Utcai Telephely, a kecskeméti  Ferenczy Ida óvoda ( Mátis Kálmán úti 
óvodája) óvodásai rendszeres résztvevQi a Természet Háza környezeti nevelési 
programjainak, illetve foglalkozásokat is tartunk ezekben az óvodában.  
KiskQrösi tankerület szervezésében környezetismereti verseny zs_rizés. 
 
11.3.1. Nemzeti Parki Termék védjegyrendszer m_ködtetése, pályázati eredmények, 
programok bemutatása 
 
2020-ban az Igazgatóság egy alkalommal írt ki pályázatot a Nemzeti Parki Termék Védjegy 
elnyerésére. Két új védjegyes nyerte el a nemzeti parki termék címet és oklevelet, a pályázatra 
összesen 6 védjegyhasználati kérelem érkezett. A Űíráló Űizottság számára három termelQ 
mutathatta be termékeit. A 2020-as évben nem adtak be lejáró pályázattal kapcsolatos 
hosszabbítási kérelmet a termelQk.  
Az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállításra elkészült a „Mesterségek 
címere” cím_, védjegyes termelQket bemutató könyv, amit a védjegyesek is megkapnak. A 
könyv kiosztása megkezdQdött, a termelQk fele átvette, a többiek 2021-ben kapják meg. 
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A Magyar Nemzeti Parkok Hete alkalmából szervezett, háromnapos rendezvényen Görög 
András méhész vett részt termékeivel. 
 
11.4. Tervezett fejlesztések 2021-ben  
 

- Nemzeti Parki Termék védjegy adományozásának folytatása. 
- KEHOP pályázat keretében a Natura 2000 területekhez kapcsolódó tematikus 

bemutatóhelyek nyertes pályázatainak megvalósítása a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben;  a 
űsászártöltési Vörös-mocsár Természetvédelmi Területen, az izsáki Kolon-tónál, a Körös-éri 
Tájvédelmi Körzetben és Űugacon („A puszta kapuja”). 

- „Digitális Vándor” tanösvények kialakítása az izsáki Kolon-tó, Űugac, a Peszér-
Adacsi-rétek, a FelsQ-Kiskunsági tavak, a Fülöpházi-buckavidék és a császártöltési Vörös-
mocsár területén 

- A KNPI központjában található Hankovszky-ligetben „állatbarát kert” kivitelezésének 
elindítása saját forrásból. 

- E-kerékpárok üzemeltetési feltételeinek megteremtése, a túrák beindítása, 
népszer_sítése.  
 -Aktív részvétel a Fenntarthatósági témahét és a űsodaszarvas környezeti nevelési 
programokban. 
 
11.ő. Együttm_ködési megállapodások  
 
Az iskolai közösségi szolgálat KNP Igazgatóságnál történQ letölthetQségérQl 22 
középiskolával van hatályos szerzQdéses kapcsolatunk. 2020-ban is folyamatos az 
együttm_ködés a kecskeméti Hírös Sport Nonprofit Kft-vel. Ennek keretében a kecskeméti 
Benkó Zoltán SzabadidQközpontban közös szervezésben tartjuk az „Évszakos séták” 
ismeretterjesztQ programot (ebben az évben csak a téli és a nyári sétát tudtuk megtartani). 
Együttm_ködésben állunk a Pusztaszeri Homoktaposók Természetvédelmi Egyesülettel közös 
teljesítménytúra szervezésére, illetve a Pusztaszeri TK-ban levQ tanösvények karbantartására. 
A kecskeméti ÉDOSz Kinizsi Természetbarát Sportegyesülettel a kiskunsági túraútvonalak 
gondozásában m_ködünk együtt. 
A űsólyospálos, Dunapataj, Tiszaalpár és Vaskút településeken levQ – földtani értékeket, 
kunhalmokat, földvárakat és egykori környezetet, életmódot bemutató – tanösvényeink, 
bemutatóhelyeink karbantartása az érintett önkormányzatokkal kötött együttm_ködési 
megállapodás alapján történik. 
 
11.6. Fontosabb események 
A Covid-járvány átírta a KNPI rendezvénynaptárát is, sajnos a 2020-ban tervezett 
rendezvények döntQ többsége elmaradt. 
 
Megvalósult, kiemelt események: 
- Kecskemét Tourex utazási kiállítása február 21-23. 
- Szeptember 2-án ünnepélyes állománygy_lésen emlékeztünk meg a KNP alapításának Őő. 
évfordulójáról Űugacon. A rendezvényen a KNPI dolgozóin kívül Rácz András 
környezetügyért felelQs államtitkár, Űalczó Űertalan természetvédelemért felelQs helyettes 
államtitkár, és az Agrárminisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi FQosztályának vezetQi is 
részt vettek. Az évforduló alkalmából a Magyar Nemzeti Űank és a Magyar PénzverQ Zrt. 
emlékérmet bocsátott ki. 
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- Szeptember 11-13-án került sor a KNPI részvételével GödöllQn a Magyar Nemzeti Parkok 
Hete országos megnyitójára, illetve egyúttal a „10 éves a Nemzeti Parki Termék Védjegy” 
rendezvényre. 
- „TavaszköszöntQ” címmel  Ő fordulós online természetismereti vetélkedQt szerveztünk 
általános iskolás egyéni versenyzQk részére a KNPI közösségi oldalán. 
 
12. Közfoglalkoztatás  
 
12.1. Alapfeladatok, személyi feltételek 
 
2020. január 1. és július 1Ő. között igazgatóságunk a közmunkapótló feladatokat vállalkozói 
keretszerzQdésen keresztül végezte. Átlagosan 12-1Ő ember látott el különbözQ feladatokat az 
Qrkerületekben, elsQsorban a KNPI ingatlanjainak és létesítményei környékének rendbetételét, 
szemétszedést, valamint egyéb fizikai munkákat.  
2020. július 1ő-tQl kapcsolódtunk be a 2020. évi országos közfoglalkoztatási programba. Az 
ehhez járó támogatás igénylése ebben az évben is kérelem útján történt. ElQzetes kérelmünket 
a KTK rendszerben rögzítettük, majd a nyomtatott példányt az illetékes kormányhivatal 
foglalkoztatási fQosztályához nyújtottuk be. A kormányhivatal foglalkoztatási fQosztálya az 
elQzetes kérelem alapján elkészítette a javaslatát a Űelügyminisztérium részére. A ŰM a 
beérkezett javaslatok ellenQrzése után elkészítette a támogatási döntések felterjesztését.  A 
miniszteri döntést követQen történt a végleges kérelem benyújtása a kormányhivatal 
foglalkoztatási fQosztályára. 
Igazgatóságunk a programban Ő2 fQ foglalkoztatását kérelmezte három tájegységében és a 
kecskeméti központban. A program legfontosabb célcsoportját azok az álláskeresQ emberek 
képezték, akik számára a munkakeresés nehéz, vagy más módon nem lehetséges. A 
szakképzettség hiányában elsQsorban segédmunkás munkakörben tudtuk Qket alkalmazni. 
 
12.2. Elvégzett feladatok, eredmények 
 
A közfoglalkoztatottak feladata elsQsorban a tájidegen növények irtása, parlagf_mentesítés, 
természetvédelmi bemutatóhelyek, tanösvények, túraútvonalak karbantartása, látogatóhelyek 
épületek karbantartása, takarítása volt, továbbá a KNPI vagyonkezelésében lévQ erdQterületek 
m_velése, erdQápolási munkák ellátása. Az Igazgatóság adminisztrációs feladatainak ellátását 
is segítette közfoglalkoztatott, beleértve a közmunkaprogramból fakadó adminisztrációt.  
 
12.3. Tapasztalatok 
 
A korábbi években a közfoglalkoztatottak által végzett, sok kézi munkaerQt igénylQ 
természetvédelmi kezelési, erdQápolási, tájidegen növényirtási feladatok ellátását vállalkozók 
bevonásával igyekezett biztosítani az igazgatóság. Ez természetesen jóval drágább megoldást 
jelentett, mint a központi költségvetési forrásból támogatott közfoglalkoztatás.  
A munkához szükséges feltételeket kis érték_ munkaeszközökkel, valamint megfelelQ 
munkaruházattal és védQeszközökkel biztosítottuk a programban kapott forrásból. 
A kérelmezett Ő2 fQs keretet nem tudtuk feltölteni induláskor és az azt követQ hónapokban, 
annak ellenére sem, hogy folyamatosan kapcsolatban állunk az illetékes járási hivatalok 
foglalkoztatási osztályaival. Ezért októberben kérelmeztük a támogatási szerzQdés 
módosítását, a foglalkoztatni kívánt létszám, valamint az ehhez kapcsolódó költségek, 
támogatások csökkentését. A kérelem módosítása után 27 fQs létszámmal folytattuk a 
programot, amit már sikeresen tudtunk tartani annak zárásáig. 
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12.4. Javaslatok  
 
A közfoglalkoztatottak újbóli alkalmazási lehetQsége segítette természetvédelmi feladataink 
ellátását, és egyes vidéki kistelepüléseken ismét pozitív kapcsolatot jelentett a 
természetvédelmi államigazgatás és a helyi lakosság között. A közfoglalkoztatási programban 
résztvevQ személyek fizikai, egészségi állapota, terhelhetQsége tapasztalataink szerint a ma 
jellemzQ munkaerQpiaci elvárásokhoz képest általában gyenge, ezért munkavégzésük üteme is 
ehhez igazodik (lassúbb, kisebb hatékonyságú).   
 

 

 

 

13. Kapcsolattartás hazai partnerszervezetekkel  
  
Az államigazgatási partnerségi kapcsolatrendszer hatékonyságának biztosítása céljából 
2019-ben-ban is részt vettünk a Űács–Kiskun megyei Államigazgatási Kollégium ülésein, 
illetve annak b_nmegelQzési munkacsoportjában. 
Eredményes és hatékony a hatósági ügyek intézése során a Űács-Kiskun Megyei, illetve a 
űsongrád Megyei Kormányhivatallal a kapcsolat, különösen a természetvédelmi hatósági 
feladatot ellátó osztállyal. A közös m_ködési területtel rendelkezQ vízügyi igazgatóságokkal a 
kapcsolattartás zökkenQmentes, egymás munkáját hatékonyan segíti az információcsere. 
A társadalmi partnerségi kapcsolatrendszer fejlesztése céljából a természetvédQ civil 
szervezetek közül elsQsorban a regionális szervezetekkel (Kiskunsági Madárvédelmi 
Egyesület, MME űsongrád megyei helyi csoportja, űSEMETE Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesület stb.) van kapcsolatunk. 
 
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00071 számú „Natura 2000 vizes élQhelyek bemutatása a Duna-
Tisza közén” cím_ projekt keretében az alábbi szervezetekkel kötöttünk együttm_ködési 
megállapodást: Szegedi Űonifert Domonkos Általános Iskola; Munkácsy Mihály Katolikus 
Általános Iskola; Szent István Katolikus Általános Iskola; Sándorfalva Városi Önkormányzat; 
Szatymaz Község Önkormányzat; űSEMETE Természet-és Környezetvédelmi Egyesület; 
Kör-Te KözösségépítQ és EgészségmegQrzQ Természetvédelmi Egyesület; Szeged és Térsége 
Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola; űsászártöltés Község Önkormányzati Hivatal. 
A LIFE13 NAT/HU/000081 számú „A szalakóta védelme a Kárpát-medencében” cím_ LIFE 
projektben az MME-vel mint koordináló kedvezményezettel, illetve az MME űsongrád 
Megyei Helyi űsoportjával mint a Szalakóta Látogatóközpont üzemeltetQjével kötöttünk 
együttm_ködési megállapodást. 
A LIFE12 NAT/HU/001188  számú a “Pannon szikes vízi élQhelyek helyreállítása a 
Kiskunságban” projektben partnerségi megállapodást kötöttünk a Dunatáj Természet- és 
Környezetvédelmi Közalapítvánnyal és a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesülettel. Az 
együttm_ködésünk folyamatos a projekt teljes végrehajtása során. 
A LIFE18 NAT/HU/000799 számú, “A rákosi vipera természetvédelmi helyzetének javítása 
a Pannon régióban” cím_ projektben térségi szint_ ragadozó-gazdálkodás (ragadozó-gyérítés) 
megvalósítására együttm_ködési megállapodást kötöttünk a Űudapesti ErdQgazdaság Zrt-vel, 
a KEFAG Zrt. Űugaci Erdészetével, a Kunpeszéri Vadásztársasággal, valamint a SAE 
Sarlóspuszta Agrár-Erdész Kft-vel. 
 
A külsQ szervezetekkel történQ kapcsolattartás és együttm_ködés kapcsán további 
információk találhatók a 11.3. pont alatt. 
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1Ő. Belföldi és külföldi együttm_ködés  
 
Az állami természetvédelem nemzetközi együttm_ködése kapcsán az Európai Unió 
természetvédelmi tárgyú joganyagának, valamint a Magyarország által aláírt nemzetközi 
természetvédelmi egyezmények (különösen a ramszari, a berni egyezmény, a űMS – azon 
belül pedig a közép-európai túzok védelmérQl szóló együttm_ködési megállapodás – és a 
űITES végrehajtásában vesz részt az igazgatóság, továbbá közvetlenül is tagja az Europarc 
Federationnek. A Kiskunsági Űioszféra Rezervátum révén az igazgatóság részt vesz az 
UNESűO Man and Űiosphere programjában is. 
 
A LIFE1ő NAT/AT/00083Ő számú „A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában” 
cím_ LIFE projekt fQkedvezmányezettje az Össterreichische Gesellschaft Grosstrappenschutz 
(Ausztria), további társkedvezményezett az Amt der Űurgenlandischen Landesregierung 
(Ausztira), Netz Niederösterreich Gmbh (Ausztia), Netz Űurgenland Strom GmbH (Ausztria), 
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Ausztria). 
 
A KNPI folyamatos kapcsolatot tart fenn szakmai együttm_ködés és közös programszervezés 
céljából a FelsQ-Űácska – Homokhát Natúrpark munkaszervezetével, a FelsQ-Űácskai és 
Homokháti ÉrtékmegQrzQ Natúrpark Egyesülettel. 
 

1ő. EllenQrzés 
 
BelsQ ellenQrzések  
 

Tárgy Cél Módszer 
A HR és munkaügyi feladatok 
kontrollja 

annak megállapítása, hogy a 
jogszabályok betartása megtörtént 

mintavételes kontroll 
 

Kötelezettség-vállalási és 
nyilvántartási 
rendszer 
 

annak megállapítása, hogy a jogszabály 
alapján történik 
 

mintavétel alapján végzett bizonylat 
kontroll 
 

A leltározás kontrollja 
 

annak megállapítása, hogy az ÁSZ által 
feltárt hiányosságok milyen belsQ 
kontroll 
hiányosságot takarnak 
 

mintavételes kontroll a 2018. év 
leltározása kapcsán 
 

Saját gépjárm_ használat 
kontrollja 

annak megállapítása, hogy a szabályzat 
szerint járnak el 

mintavételes kontroll, 2020. I. 
negyedév 
 

A bevételek beszedésének és 
elszámolásának ellenQrzése 
 

annak megállapítása, hogy a 
szabályozás 
és a jogszabályok betartása megtörtént 

mintavételes kontroll 2020. I. 
negyedév 
 

MunkaidQ nyilvántartás, 
szabadság 
kiadás és túlóra elszámolás 
ellenQrzése 
 

annak megállapítása, hogy a 
jogszabályok betartása megtörténik 

mintavételes kontroll 
 

ŰelsQ szabályozottság és 
belsQ kontroll 
rendszer jogszabályi 
ellenQrzése 
 

annak megállapítása, hogy a belsQ 
kontroll rendszer kialakítása és 
m_ködtetése megfelelQ 
 

mintavételes kontroll 
 

Az izsáki gépállomás 
üzemanyag 
készletellenQrzése 

annak megállapítása, hogy a készletek 
kezelése megfelelQ 
 

mintavételes és kontroll alatti 
utóellenQrzés 
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A belsQ ellenQrzés a jóváhagyott ellenQrzési terv szerint történt, a vonatkozó jogszabályi 
elQírások, valamint a hatályos ŰelsQ EllenQrzési Kézikönyv betartásával. Az ellenQrzési 
eljárások tervszer_en, szabályozottan és szabályszer_en valósultak meg. Az ellenQrzési 
jelentésekben megfogalmazott megállapítások, javaslatok el lettek fogadva.  
Az ellenQrzések során büntetQ-, szabálysértési-, kártérítési illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó esemény megállapítására nem került sor. 
A belsQ ellenQri jelentéssel kapcsolatos intézkedési tervek és azok végrehajtásáról a belsQ 
ellenQrzés nyilvántartást vezet, amit a tárgyévrQl készült ellenQrzési jelentés keretében értékel. 
Az ellenQri megállapítások, javaslatok hasznosulására 7 db intézkedés került jóváhagyásra, 
amelyek közül ő db teljesült, 2 esetben pedig 2021-ben fog az intézkedés határideje lejárni.  
 

KülsQ ellenQrzések  
 
2020-ban a Területkezelési Osztályon 2 külsQ ellenQrzés zajlott le. A Űiokontroll Hungária 
Kft. egy alkalommal, a Magyar Államkincstár KifizetQ Ügynöksége (volt MVH) egy 
alkalommal, SAPS támogatás jogcímet ellenQrzött.  
 
A LIFE12 NAT/HU/001188 számú „Pannon szikes vízi élQhelyek helyreállítása a 
Kiskunságban” cím_ projekt esetében 2020. évben a projekt külsQ ellenQre (Kocsis-Kupper 
Zsuzsanna) részérQl nem került sor ellenQrzésre a járvány miatt. A megállapodás alapján 
2021. tavaszán kerül rá sor. Könyvvizsgálati elektronikus ellenQrzésre került sor a Kolbe 
Könyvvizsgáló Kft. részérQl a projektben, ami 2020.09.28-án zárult. 
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00010 számú, Vizes élQhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás 
lehetQségének megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó területén cím_ projekt esetében 2020. július 
1-én az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Programok Irányító Hatósága végzett záró helyszíni ellenQrzést, aminek során az 
ellenQrök részérQl nem született intézkedési javaslat. 
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00069 számú, Vizes élQhelyek rehabilitációja és természetvédelmi 
kezelése a Közép-Tisza mentén cím_ projekt esetében 2020. október 13-án az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító 
Hatósága végzett helyszíni ellenQrzést, aminek során az ellenQrök részérQl nem született 
intézkedési javaslat. 
 
16. Éves munka összefoglalása  
 
2020-ban jelentQs szervezeti átalakulás történt az Igazgatóságon, három tájegység - 
Dunamenti TE, Homokhátság TE, Tiszamenti TE – kialakítására került sor, saját irodai 
központokkal. A tájegységi szervezeti egységek a természetvédelmi terület- és 
vagyonkezelési feladatok gyakorlati végrehajtásának fQ felelQsei a megújult szervezeti és 
m_ködési szabályzat, illetve igazgatósági ügyrend szerint. Emellett a természetvédelmi 
Qrszolgálat m_ködése is tájegységi rendszerben történik a továbbiakban, a KNPI kecskeméti 
központjában csak az QrszolgálatvezetQi irányítási szint maradt. A nagyarányú feladatkör-
változásokkal járó átalakulási folyamatot sikerült a terveknek megfelelQen, csekély 
munkaerQ-távozás mellett megoldani.  
Az igen kiterjedt feladatkörhöz mérten alacsony szakemberlétszám (teljes foglalkoztatotti 
létszám, minden szellemi és fizikai munkakörrel együtt, 2020 végén: 1Ő7 fQ) továbbra is 
nehéz helyzetet teremtett a természetvédelmi kezelQi feladatok ellátásában, de az igazgatóság 
szakembergárdája kitartósan és lelkiismeretesen helytállt ebben. Kevesen tudják, hogy a 
nemzeti park igazgatóságok sok éve a legszélesebb feladatkör_ államigazgatási szervek. A 
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Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak, mint természetvédelmi kezelQnek 2020-ban 
egyebek között a következQket kellett ellátnia: 
 - Űács-Kiskun és űsongrád megye legnagyobb állami földvagyon-kezelQjeként 57 863 
hektár terület kezelését, ebbQl 28 18Ő hektárnyi ingatlant haszonbérbe adva (annak szervezési 
és ellenQrzési feladataival), 29 678 hektárnyi ingatlanét pedig saját hasznosításban, tehát saját 
eszközeivel és munkaerejével, miközben foglalkoztatotti létszáma területarányosan jóval 
kisebb más nagy agrárgazdálkodókénál. 
 - 7 állattartó telepen gondozott 90ő magyar szürkemarhával, 1Ő7 magyartarka 
szarvasmarhával, 1023 házi bivallyal, ő8 Furioso North Star lóval végzett élQhelykezelést és 
génmegQrzést. 
 - Több mint egymillió hektáros m_ködési területén, az ország tizedén a természeti 
környezet állapotára vonatkozó folyamatos helyszíni adatgy_jtést, amire alapozott 
természetvédelmi kezelQi nyilatkozataival  támogatást nyújt a természetvédelmi hatóságoknak 
eljárásaik lefolytatásához. Mivel a természetvédelmi hatóságok saját kültéri tényállás-
tisztázási kapacitással alig rendelkeznek, érdemi m_ködésük annak függvénye, hogy kapnak-
e, és milyen területi információkat a nemzeti park igazgatóságtól. A kormányhivatalok 
keretében m_ködQ elsQfokú természetvédelmi hatóság számára közel 2Ő00 esetben adott 
egyedi adatszolgáltatást és a hatósági döntés tartalmi részére vonatkozó érdemi kezelQi 
nyilatkozatot a KNPI, az általa gondozott természeti érték adatbázisok megosztásán, 
rendelkezésre bocsátásán túlmenQen. 
 - Mindennem_ megkeresést, így a tájékoztatást kérQ állampolgárok, 
ingatlantulajdonosok, gazdálkodók, legkülönbözQbb hatóságok, rendQrségi és bírósági 
intézmények, területi államigazgatási társszervek, központi államigazgatási szervek, 
önkormányzatok megkereséseit figyelembe véve kb. 13 000 alkalommal adott iktatott, írásbeli 
tájékoztatást, kezelQi nyilatkozatot, szakvéleményt az Igazgatóság szakembereinek személyes 
kommunikációján túl (utóbbi fQleg a természetvédelmi Qrszolgálat munkájának a része). Az 
ügyiratforgalommal legerQsebben érintett szervezeti egység a KNPI 9 fQs 
TermészetmegQrzési Osztálya, aminek emellett széleskör_ egyéb szakmai feladatokat is el 
kell látnia, hiszen a természetvédelmi kutatások, adatgy_jtések, monitorozások, 
kezeléstervezések és -ellenQrzések szakmai irányításáért is felel.   
 - Közel ő8 000 új biotikai adatot rögzítettek az Igazgatóság szakemberei 
térinformatikai adatbázisban.  
 - 2020. év végi állapot szerint 18 db aktuálisan tovább folytatódó pályázati projektben 
vett részt fQkedvezményezettként vagy partnerként (ezek KNPI-ra esQ összesített 
költségvetése a pályázatok teljes idQtartamára közel 11 milliárd Ft), és számos további 
pályázat elQkészítésén dolgozott.  
 - Ő3 db természetvédelmi kutatási és Ő0 db monitorozási projektet valósított meg, 
illetve koordinált.  
 - 3 látogatóközpontot, 2 erdei iskolát és 2ő látogatható tanösvényt gondozott, beleértve 
utóbbiakon az aktuálissá vált felújításokat, illetve egyesek digitális tanösvénnyé bQvítését. 
   
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 tevékenységébQl 
(ellenQrzési szakértQi tevékenység, idegenforgalom, környezeti nevelés stb.) származnak. Az 
elQzQ évhez képest a KNPI kiadásai 10,8%-al csökkentek (a két évvel korábbihoz képest 
4,8%-os a mérséklQdés), bevétele azonban 15,4%-al csökkent (a két évvel korábbihoz képest 
24,5%-nyi a csökkenés). Ez költségvetési szempontból igen kedvezQtlen tendencia. A 
nyilvántartás szerinti vagyon 0,6%-al nQtt, meghaladva a 11,6ő8 milliárd Ft-ot. (Két évvel 
korábban a növekedés üteme még 6,1% volt, egy éve 1,6%.)  
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2020-ban fontos feladata volt az Igazgatóságnak a módosult Szervezeti és M_ködési 
Szabályzatnak megfelelQ m_ködés kialakítása, valamint az Állami SzámvevQszék által 
lefolytatott ellenQrzés megállapításainak figyelembe vétele, érvényre juttatása. A szervezeti 
átalakulás mellett a kit_zött célok teljesülését és teljesíthetQségét nagymértékben befolyásolta 
a pandémiás helyzet is. A szabályzatok aktualizálásának eredményeképp az összes szervezeti 
egység bevonásával megvalósult a belsQ kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer 
kereteinek áttekintése és továbbfejlesztése. 
 
 
Különösen fontos természetvédelmi kezelQi eredménynek tartjuk:  
   
 - A rákosi vipera védelmében tett, pályázati forrásból finanszírozott elQrelépéseket a 
predátorok visszaszorításában és az élQhelykezelésben, illetve élQhely-rekonstrukciókban, 
továbbá az állomány új felmérési módszerein alapuló tudásgyarapodást a duna-tisza közi 
állományok méretére, természetvédelmi helyzetére vonatkozóan (egyre több bizonyíték 
gy_lik össze arról, hogy a korábban becsültnél legalább egy nagyságrenddel nagyobb, min. 
néhány ezres az összállomány). A bugaci pusztán az ökológiai állapotértékelésen alapuló 
legelési intenzitás-csökkentés érdemben javította a gyepek szerkezetét, ökológiai állapotát.  
 - A „Vizes élQhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetQségének megteremtése a 
tiszaalpári Nagy-tó területén” (KEHOP-4.1.0-15-2016-00010) pályázati projekt lezárást 
követQ sikeres szakmai és pénzügyi elszámolását, valamint „A szalakóta védelme a Kárpát-
medencében” (LIFE13 NAT/HU/000081) pályázati projektben elvégzendQ KNPI akciók 
sikeres lezárását. 
 - Az Qshonos állatfajok génmegQrzésében folytatott tevékenységünket, amelynek 
keretében Magyarország legnagyobb házi bivaly állománya is a KNPI-nál alakult ki 
(élQhelykezelési feladatokat ellátva).  
 - Az 532,21 ha-nyi, erdQfelújítási kötelezettség alatt álló területen folyó, erdQsítési 
hátralék nélküli felújítási tevékenységet, ami döntQen a korábbi, idegenhonos fajok által 
dominált erdQállománynál lényegesen jobb ökológiai állapotú életközösség kialakítására 
irányult (a kevés, változatlan természetességi állapotot fenntartó felújítás mellett). Űefejezésre 
106,58 ha erdQfelújítás került 2020-ban, az erdQfelújítások elsQ kivitele 9,86 ha-on történt 
meg.  

- A KNPI vizes élQhelyek fenntartásáért folytatott erQfeszítéseit, saját forrásból 
finanszírozott vízpótlásoktól, vízmegQrzQ m_tárgyak (bukók) létesítésétQl és karbantartásától 
kezdve pályázati forrásokból finanszírozott belvízelvezetQ rendszer átalakításokon át a 
vízmegQrzésekért folytatott, intenzív, kezdeményezQ jelleg_, elkötelezett államigazgatási 
tevékenységig.  

- Az ökoturisztikai szolgáltatások fejlesztésében, modernizálásában tett elQrelépéseket, 
beleértve az e-kerékpáros túrák szervezését, digitális tanösvény kiépítést, bemutatóközponti 
szolgáltatás-fejlesztéseket.  
 

A 2020. évi fQbb célkit_zések teljesülésének értékelése 
 
Az agrárminiszter 1/2020 (I.2Ő.) AM utasításában (továbbiakban: SZMSZ) szereplQ új 
szervezeti és m_ködési szabályzat szerinti intézményi m_ködés megszervezése. - A célkit_zés 
teljesült. Az Igazgatóság új szervezeti egységei 2020. márciusban kezdték meg 
tevékenységüket. A szervezeti átalakulás gördülékenyen zajlott le annak ellenére, hogy az 
átalakulás idQszakában a Covid-19 járvány miatt sokan otthoni munkavégzés keretében 
dolgoztak. Az Igazgatóság Ügyrendje, valamint a szervezeti egységek ügyrendjei 2020. május 
24-én, határidQben elkészültek. 
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Három új tájegységközpont kialakítása, infrastrukturájának megteremtése, zavartalan 
m_ködtetése (Dunamenti, Homokhátsági és Tiszamenti Tájegységben). - A célkit_zés 
teljesült. A három tájegység kialakítására idQben sor került és teljesen megvalósult. A 
központok kialakítása és a m_ködéshez szükséges infastruktúra fejlesztése megtörtént, 
m_ködésük zavartalan. A DTE tekintetében egy ideiglenes tájegységi központ kialakítására 
került sor. 
 
A KNP természetvédelmi kezelési tervének elkészítése felettes szervi véleményezésre 
alkalmas készültségi fokig. - A célkit_zés részben (80%) teljesült, a befejezés 2021. I. 
megyedévében várható. 
 
A klímaváltozás, a kisebb megszakításokkal évek óta tartó aszályos idQszakok kedvezQtlen 
hatásainak ellensúlyozása céljából a gyepek eltartóképességéhez igazított legelQgazdálkodás 
fejlesztése, gyepes élQhelyek ökológiai állapotának javítása a KNPI saját hasznosításában lévQ 
ingatlanokon, a legelQállatok területi elosztásának újratervezésével. - A célkit_zés részben 
teljesült. A gyepes élQhelyek ökológiai állapotának javítására irányuló intézkedések 
megkezdQdtek, azonban az optimalizálási folyamat még nem zárult le. 
 
A Duna–Tisza köze legértékesebbjei közé tartozó, zárt homoki sztyeppréteket QrzQ 
Imrehegyi-homokpuszta védelemre tervezett terület természetvédelmi kezelési tervének 
elkészítése, a védetté nyilvánítási eljárás megindítása. - A célkit_zés részben teljesült. Minden 
korábbinál részletesebb biotikai adatgy_jtések történtek a rendelkezésre álló adatok frissítése 
érdekében, és a korábbi lehatárolási javaslat aktualizálásra került. MegkezdQdött a 
tulajdonosokkal az egyeztetés a védetté nyilvánításról, és elindult a kezelési terv 
dokumentáció megírása, a korábbi anyag aktualizálásával. A védetté nyilvánítási eljárás 
megindítása 2021. II. negyedévének végéig várható. 
 
A környezQ élQhelyek jó ökológiai állapotát veszélyeztetQ, inváziós fásszárú állományok, 
magtermQ fák tovább növekvQ intenzitású irtása, vállalkozók bevonásával, 90 ha célterületen. 
- A célkit_zés teljesült, a 90 ha-os célterületre tervezett invazív irtás jóval nagyobb 
célterületen valósult meg. A Homokhátsági Tájegység területén kb. 250 ha beavatkozási 
területen lettek vegyszerrel visszaszorítva az inváziós fafajok. A Dunamenti Tájegység 
területén 93,67 ha területen történt meg a kezelés (Kunpeszér 29; 30; 32; 33 tagokban). 
 
ErdQszerkezet átalakítások nagyarányú megvalósítása; 60 ha-nyi, fQként fenyQvel borított 
célterületen tervezett szerkezet-átalakítás, az Qshonos fafajokból álló erdQállomány 
mesterséges úton történQ létrehozása. - A célkit_zés nem teljesült. A tervezett erdQszerkezet-
átalakítások nem tudtak megvalósulni az idQközben felmerült, erdQszerkezet-átalakításokhoz 
szükséges megelQzQ munkálatok miatt. Az elQfeltételek megvalósítása elkezdQdött. Szükséges 
elQzetesen inváziós fafajok fahasználatot megelQzQ irtása (ez részben megtörtént), terepi 
felvételezések, hatósági kérvények beadása. A végrehajtás VP támogatásához szükséges 
Korm. határozat nem született meg. 
 
KNPI gépjárm_vek nyomkövetése, illetve a papíralapú menetlevelek kiváltása érdekében 
nyomkövetQ rendszer fejlesztése, gépjárm_vek felszerelése fedélzeti egységgel. - A célkit_zés 
részben teljesült, a beszerzési eljárás lefolytatása áthúzódott 2021. évre. 
 
Ökoturisztikai fejlesztések keretében ő tanösvény felújítása a KNPI m_ködési területén, 
továbbá az Igazgatóság kecskeméti központjában a Hankovszky-liget ún. állatbarát kertté 
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alakítása, valamint a Természet Házában látogatható állandó kiállítás megújításának 
elindítása. - A célkit_zés részben teljesült, a tanösvényeket illetQen. Az arculati kézikönyvnek 
megfelelQ megjelenés mellett a tanösvények tábláinak szövegei is megújultak. Felújításra 
került a Szelidi-tó melletti Kékmoszat tanösvény, a bugaci Boróka tanösvény, a bugaci 
Sáskajárás sétaút, a szegedi Fehér-tó melletti Sirály tanösvény, továbbá a Báránypirosító 
tanösvény, ami egyben meghosszabbításra került, és egy mozgó homokbucka is ki lett 
alakítva a nyomvonalán. Az országos Digitális Vándor applikáció részeként a Kontyvirág 
tanösvény (Lakitelek-TQserdQ) digitális tanösvénnyel bQvült. A célkit_zés további részei nem 
teljesültek, mert a pályázat kiírója a benyújtott pályázatot 2020-ban nem támogatta. 
 
A KNPI informatikai hálózatának, illetve informatikai eszközparkjának további jelentQs 
arányú korszer_sítése, asztali számítógépek, monitorok, notebookok és szünetmentes 
tápegységek beszerzésével. - A célkit_zés teljesült. A teljesült informatikai jelleg_ eszköz 
beszerzések: nagy teljesítmény_ multifunkciós nyomtató 2 db; kisteljesítmény_ nyomtató 5 
db; asztali számítógép 16 db; notebook 18 db; monitor 12 db; okostelefon 15 db; 
nagyteljesítmény_ szünetmentes tápegység 3 db; kisteljesítmény_ szünetmentes tápegység 24 
db; NAS 7 db; külsQ USB HDD 20 db; pendrive 18 db; switch 1 db; router 1 db; Range 
Extender 1 db. Megvalósult egyéb fejlesztések: tájegységek informatikai hálózatainak 
kiépítése; Teljeskör_ Üzemeltetési SzerzQdések kötése: saját készülékekre (KNPI Központ); 
bérelt készülékekre (KNPI Központ); Dunamenti Tájegység készülékeire. 
 
2020. évi kiegészítQ célkit_zések értékelése 
 

Vízügyi erQforrások bevonásával történQ vizes élQhelyfejlesztések elQkészítése, egyeztetések 
lebonyolítása, módszertan kidolgozása, célterületek kijelölése (a kivitelezések legkésQbb 
2021-ben történQ kezdése érdekében): tervezett csatorna karbantartások közelében található, 
kisebb kiterjedés_, de nagy természetvédelmi jelentQség_, erQsen benövényesedQ, illetve 
feltöltQdQ vizes élQhelyekre megállapodás, illetve szerzQdés alapján a közelben tartózkodó 
kotrógépeket szándékozik „átirányítani” az Igazgatóság, kisebb kiterjedés_ 
élQhelyrekonstrukciós kotrások elvégzése érdekében (megspórolva a nagy távolságú 
kiszállások költségét, megszervezésének nehézségeit). - A célkit_zés csak kismértékben 
teljesült. Szóbeli egyeztetések történtek a vízügyi kezelQvel, konkrét beavatkozásra azonban 
nem került sor, illetve írásos megállapodás sem jött létre a KNPI és a vízügyi kezelQ között. 
 
A várható hatások megítélését és a szükséges kárenyhítQ intézkedések kidolgozását segítQ 
intenzív és célzott biotikai adatgy_jtés a KNPI m_ködési területén Natura 2000 területeket 
érintQ, M8 jel_ gyorsforgalmi út tervezés alatti nyomvonalán. - A célkit_zés teljesült. A 
hatósági engedélyezési eljárásra kerülQ nyomvonal ugyanakkor a KNPI-n kívül álló okokból 
megváltozott. 
 
Az erdQtervezési feladatok ellátásához szükséges biotikai adatgy_jtés, különös tekintettel a 
Marosszög-Csanádi, az Alsó-Duna-menti, a Kiskunhalasi erdQtervezési körzetekre. - A 
célkit_zés teljesült, továbbá folyamatos az adatgy_jtés a következQ erdQtervezési 
eljárásokhoz. 
 
A természetvédelmi célú vízmegQrzések fokozása: ezt szolgáló vizilétesítmények vízjogi 
üzemelési engedélyei rendezésének folytatása, új bukóm_tárgyak létesítése és 
engedélyeztetése. Ezen belül többek között vízmegtartási lehetQségek elQkészítésének 
folytatása a Balázsi-réten, a Szabadszállás 0419/1-3 hrsz. ingatlanok területén tervezett 
vízmegQrzéshez kapcsolódó engedélyezési eljárás szükség szerinti lefolytatása, m_szaki 
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tervezés (a beavatkozással érintett terület kb. 9 ha, mintegy 80.000 m3 víz tavaszi 
periódusban történQ megtartásával). - A célkit_zés részben teljesült, illetve más célterületeken 
(pályázatokat is ideértve) további eredményeket értünk el. A 2020-ban történt elQrelépések: 
- A Balázsi-réti vízmegQrzési mintaterület beavatkozásainak elvi egyeztetése az érintett 
csatornák vízügyi kezelQjével, piackutató jelleg_ árajánlatkérés a munkálatok elvégzésére. 
- Vízmegtartási lehetQségek egyeztetése az érintett vízügyi kezelQvel és a nem állami tulajdonú 
területek tulajdonosaival a HUKN20026 Natura 2000 területen, 10 helyszínen. 
- A káros hatású árokrendszer megszüntetésének elQkészítése a Böddi-szék vízgy_jtQjén 
(természetvédelmi engedély megszerzése, piackutató árajánlatkérés). 
- A Csongrád-Bokrosi Sós-tó idQszakos vízpótlásának megvalósítása a vízügyi kezelQ által 
igényelt szükségtározás kapcsán (ideiglenes elzárások létesítése a feltöltéshez és a 
vízmegtartáshoz). 
- Természetvédelmi és vízügyi kezelQi szempontú fejlesztések elvi egyeztetése a Kiskunsági- és 
F_zvölgyi-fQcsatorna vízgy_jtQjén, a HUKN20009 és HUKN10002 Natura 2000 területeken. 
- A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben található Büdös-szék környezetében futó csatornákon 
felújítandó és létesítendQ vízkormányzó és vízmegQrzQ m_tárgyak tervezése, vízjogi létesítési 
engedélykérelem beadása. 
- A Péteri-tó idQszakos vízpótlását szolgáló m_tárgyak felújítása. 
- ÉlQhelyfejlesztési célterületek kijelölése az Orgoványi-rétek és a Fülöpházi-buckavidék 
nemzeti parki területegységeken. 
- Közrem_ködés a védett- és/vagy Natura 2000 területeket érintQ vízilétesítmények vagy 
vízimunkák vízjogi engedélyekbe foglalandó táj- és természetvédelmi célú elQírásainak 
megfogalmazásában. Javaslattétel vízmegQrzési elQírásokra vízjogi üzemeltetési 
engedélyezési eljárásban 10 esetben. 
 
Az elmúlt években gy_jtött madárpusztulási adatokkal alátámasztva aktív részvétel a 
megújítandó prioritástérkép kialakításában. Az eredmények alapján az NKM Áramhálózati 
Kft.-vel egyeztetett módon a legfontosabb beavatkozási területek meghatározása. Az elindított 
Baks – Levelényi-majori (kb. 1Ő km) függQ szigetelQs hálózati projekt ösztönzése, a szegedi 
Fehér-tó térségében tervezett madáreltérítQ rendszer kialakításában aktív szakértQi részvétel 
(beavatkozás összesen nagyságrendileg 25-30 km magasfeszültség_ légvezeték hálózaton). 
Intézkedés kérés az áramszolgáltatótól a fokozottan védett fehér gólyát állományszinten 
veszélyeztetQ áramütések megakadályozása érdekében a fészkek ő00 m-es körzetében. - A 
célkit_zés részben teljesült. A Baks – Levelényi-majori (kb 1Ő km) függQ szigetelQs hálózati 
projekt 90 %-ban készült el, a szegedi Fehér-tó térségében tervezett madáreltérítQ rendszer 
tervezésében aktívan részt vettünk. A fehér gólyák védelmének érdekében eseti 
beavatkozások történtek. 
 
Az uniós jegyzéken szereplQ idegen honos inváziós fajok monitorozásának folytatása, különös 
tekintettel a 2019-ben a listára került mirigyes bálványfára vonatkozóan. Bálványfa 
visszaszorítás a KNP Bócsa-Bugaci homokpuszta területegységének legértékesebb részein. - 
A célkit_zés részben teljesült. Történt bálványfairtás a KNP Bócsa-Bugaci homokpuszta 
terülegységén, de állományainak nagyobb része még kezelésre vár. Részletes 
állományfelmérése történt a Peszéri-erdQben. A bálványfairtáshoz NÉBIH forrás 
felhasználására nem került sor (Tvt. 77/A. § (4) bekezdése szerinti állami védekezés); részben 
a saját forrásból történQ munkákkal való összeszámítási kötelezettség (közbeszerzési eljárás), 
részben pedig a NÉBIH forrás felhasználhatóságával kapcsolatos problémák miatt. 
 
A szervezeti átalakulás lebonyolítása a munkavállalók 10%-nál nem nagyobb arányú távozása 
mellett. - A célkit_zés teljesült. 
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A szervezeti átalakulás miatt a szabályzatok aktualizálása. - A célkit_zés részben teljesült, az 
aktualizálás 2021-ben is folytatódik. 
 
2017-2020. évi iratok irattárazása. - A célkit_zés részben teljesült, az irattári helyhiány 
akadályozó tényezQnek bizonyult. 
 
ő ha alatti haszonbérleti szerzQdések megkötése. - A célkit_zés teljesült. 2020-ban 8 db Qri 
javaslat érkezett be ő ha alatti haszonbérleti szerzQdés megkötésére vonatkozóan. Három 
esetben végül nem haszonbérleti szerzQdés került megkötésre, hanem saját kezelésbe vette a 
KNPI az érintett legelQket. A további öt terület esetében az Qri javaslat alapján lettek 
megkötve a haszonbérleti szerzQdések. 
 
Haszonbérleti pályázat után megkötött szerzQdések. - A célkit_zés teljesülése nem volt 
értelmezhetQ, mert 2020. évben nem volt pályázati kiírás. 
 
HaszonbérlQk ellenQrzése. - A célkit_zés teljesült. A 2020. évre betervezett ellenQrzések 
maradéktalanul megvalósultak, illetve egy rendkívüli, terven felüli ellenQrzés került 
lebonyolításra. 
 
Védett természeti területek és értékek betöltése a TIR adatbázisba - A célkit_zés a KNPI-n 
kívül álló okok miatt nem teljesült. 2020-ban a gy_jtött adatok közül 16966 pont, illetve 
poligon került validálásra. Valamennyi validált adat megküldésre került az Agrárminisztérium 
felé a BÁRKA-ba (Biotikai Árnyék Adatbázis) történQ betöltés végett. A védett természeti 
területek OKIR-ba történQ betöltése szintén az Agrárminisztérium hatáskörébe tartozik. 2020-
ban jelezte a KNPI a minisztérium felé az állományok frissítésének szükségességét. 
 
A jogviszony módosítások és az áthelyezési dokumentumok elkészítése. - A célkit_zés 
teljesült.  
 
Országos természetvédelmi Qri találkozó szervezése, lebonyolítása. - A célkit_zés nem 
teljesült a Covid-járvány miatt. 
 
A saját vagyonkezelésben lévQ, de haszonbérbe adott területen lévQ, mintegy ő0 db vízjogi 
engedély nélküli kút fennmaradási engedélyeinek beszerzése. - A célkit_zés nem teljesült, 
forrás hiányában. 
 
Tárgyévben megvásárolt ingatlanok vagyonkezelési szerzQdésbe kerülése. - A célkit_zés 
teljesült.  Az értékelés során figyelembevételre kerültek azok a megvásárolt ingatlanok is 
(2019. éviek), amelyek még nem kerültek bele vagyonkezelési szerzQdésbe. 2020. május 13-
án került benyújtásra a Nemzeti Földügyi Központ felé az Igazgatóság vagyonkezelési 
szerzQdés módosítási kérelme, amely módosítás 2020. szeptember 24-én került aláírásra.  
 
Földtulajdonosi közösségektQl beszedett haszonbérleti díjak. - A célkit_zés teljesült. 2020. 
évben igazgatóságunk 6.683.042 Ft vadászati haszonbérleti díjat szedett be a Nemzeti 
Földügyi Központ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, KNPI vagyonkezelésében lévQ 
földterületek után a földtulajdonosi közösségektQl. A vagyonkezelési szerzQdés alapján a 
beszedett díjak 50 %-a az Igazgatóságot illeti meg. 
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Informatikai Biztonsági Szabályzat felülvizsgálata - A célkit_zés teljesült.  
 
A normál irodai ügymenet, illetve az internetkapcsolat biztosítása céljából nagyobb 
sávszélesség igénylése, a szükséges eszközök cseréjének kérése - A célkit_zés teljesült. Az 
ún. Cisco router cseréjére nem került sor, mert a sávszélességet 5 Mbps-ról sikerült 16 Mbps-
ra növelni. 
 
Szabályzat kiadása a munkára alkalmas állapot ellenQrzése céljából. - A célkit_zés teljesült. 
 
A szervezeti átalakulás lebonyolítását elQsegítQ új adminisztrációs rendszer kialakítása. - A 
célkit_zés teljesült. A szervezeti átalakulás miatt szükségessé vált a korábbi osztályszint_ 
feladatellátás helyett a tájegységek feladatellátásának megfelelQ bizonylati út és 
adminisztrációs rendszer kialakítása, továbbá új teljesítés igazolási jogosultságok kiadása és a 
régiek esetenkénti visszavonása. 
 
Új kódok létrehozása. - A célkit_zés teljesült. Az új szervezeti átalakításnak és a feladatok 
ellátásának megfelelQen, a régi szervezeti egységi kódrendszer zökkenQmentes kivezetése és 
az új használatának beépítése megtörtént a használt ForrásNet és KIRA programokban. 
 
A készletek és tárgyi eszközök átvezetése az új szervezeti egységekhez. - A célkit_zés 
részben teljesült. A készletek átvezetése határidQben megtörtént. A tárgyi eszközökre 
vonatkozóan az átvezetések jelentQs része megtörtént, de még nem fejezQdött be. 
 
Kígyósháti állattartó-telepen szivattyúház építése, valamint új víz-gerincvezeték kiépítése - A 
célkit_zés teljesült. 
 
Nagyállási állattartó-telep gerincvezetékének kiépítése és a szivattyúvezérlés kiépítése - A 
célkit_zés teljesült. 
 
Izsáki 100-as telep gulyásszállásának átalakítása és felújítása - A célkit_zés teljesült. 
 
Nyílászárók cseréje a KNPI központi iroda „apartmanok” szakaszán - A célkit_zés nem 
teljesült, forráshiány miatt. 
 
Nyílászárók cseréje a Naprózsa Ház melletti régi erdei iskola épületében - A célkit_zés nem 
teljesült, forráshiány miatt. 
 
 2020. évi pályázati célkit_zések teljesülésének értékelése 
  
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00036 számú „Naprózsa Ház a homokon” cím_ projektben 
fenntartási idQszak nyomon követése, fenntartási jelentés készítése. - A célkit_zés teljesült. 
 
A KEHOP-4.1.0-15-2016-000Őő számú „Natura 2000 jelölQ füves élQhelyek és a 
természetvédelmi céllal m_velt szántók kezelése” cím_ projekt keretén belül a magasépítési 
projekt terveinek tervellenQr általi felülvizsgálata, sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
a tervezett állattartó telepek felújítása, a mezQgazdasági gépek beszerzése és villanypásztorok 
telepítése tekintetében, a gépek beszerzése, a tervezett tevékenységek kivitelezésének 
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megkezdése. - A célkit_zés részben teljesült. A magasépítési projekt terveinek tervellenQr 
általi felülvizsgálata teljesült, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás elQkészítésre 
került, a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolítása és a tervezett állattartó telepek felújítása 
nem teljesült. A mezQgazdasági gépek beszerzése és villanypásztorok telepítésének 
megkezdése nem teljesült, azonban az adás-vételi és vállalkozási szerzQdések megkötésre 
kerültek. 
 
A KEHOP-4.1.0-15-2016-000Ő6 számú „Tájidegen fafajokból álló erdQk átalakítása Natura 
2000 jelölQ élQhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein” 
cím_ projektben a vadkárelhárító kerítés és villanypásztor telepítése és az erdQszerkezet-
átalakítás eszközeinek beszerzését célzó közbeszerzési eljárások lebonyolítása, a gépek 
beszerzése, használatba vétele, az erdQgazdálkodási tevékenységek kivitelezése. - A célkit_zés 
részben teljesült. A vadkárelhárító kerítés és villanypásztor telepítése nem teljesült, mivel ezen 
projektelem kikerült a projektbQl, az erdQszerkezet-átalakítás eszközeinek beszerzését célzó 
közbeszerzési eljárások lebonyolítása teljesült, a gépek beszerzésére vonatkozó adás-vételi 
szerzQdések megkötésre kerültek. 
 
A KEHOP-4.1.0-15-2016-000ő2 számú „A puszta kapuja – természeti, kulturális és 
történelmi örökségeink bemutatása, fogadótér kialakítása Űugacon” cím_ projekt keretében az 
épület engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának átdolgozása, eredményes 
közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelezQ kiválasztására, valamint a fogadóépület és 
tanösvény létesítésének megkezdése. - A célkit_zés nem teljesült. A projekt 
megvalósíthatósága érdekében az áttervezés és a kivitelezés egy közbeszerzési eljárás 
keretében került kiírásra, azonban elsQ körben eredménytelenül zárult. Az eljárást 2021. 
évben szükséges megismételni, az áttervezés és a kivitelezés az eredményes eljárás 
lefolytatását követQen kezdhetQ meg 2021. évben. 
 
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00069 számú „Vizes élQhelyek rehabilitációja és természetvédelmi 
kezelése a Közép-Tisza mentén cím_ projekt keretében a kivitelezési munkálatok folytatása, 
továbbá tanösvény táblák elkészítése és kihelyezése. - A célkit_zés részben teljesült. A 
kivitelezési munkálatok folytatása teljesült, a tanösvénytáblák grafikai tervezése megtörtént, a 
tanösvény táblák elkészítése és kihelyezése nem teljesült. 
 
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00070 számú „Egy fenntartható, természetkímélQ tájhasznosítás 
újjáélesztése: a fokgazdálkodás XXI. századi lehetQségeinek megteremtése a Mártélyi 
Tájvédelmi Körzetben” cím_ projektben az élQhely-rekonstrukció és hajómalom engedélyes 
és kiviteli terveinek beszerzése, eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelezQ 
kiválasztására, m_szaki ellenQr szerzQdtetése, valamint a kivitelezés megkezdése. - A 
célkit_zés részben teljesült. Az élQhely-rekonstrukció és hajómalom engedélyes és kiviteli 
terveinek beszerzése, valamint a m_szaki ellenQr szerzQdtetése teljesült, az eredményes 
közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelezQ kiválasztására, valamint a kivitelezés 
megkezdése nem teljesült. A kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
lefolytatásra került. Az ajánlatok kiértékelés megkezdQdött. Az eljárás eredményessége esetén 
a szerzQdés 2021. évben köthetQ meg. A m_szaki ellenQr beszerzése megtörtént. 
 
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00071 számú „Natura 2000 vizes élQhelyek bemutatása a Duna-
Tisza közén” cím_ projektben a Kurgán-ház, a Kolon-tavi FürkészQ, a Vörös-mocsár 
bemutatóhely és a mórahalmi Űivalyrezervátum esetében a közbeszerzési eljárások 
lefolytatása, a tervezett tevékenységek kivitelezése. - A célkit_zés nem teljesült. A Kurgán-
ház, a Kolon-tavi FürkészQ és a Vörös-mocsár bemutatóhely kivitelezésére irányuló 
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közbeszerzési eljárás elQkészítése megtörtént, azonban az eljárás lefolytatása a 2021. évre 
tolódik. A mórahalmi Bivalyrezervátum, Röszkei út kerítésének építéséhez szükséges 
kivitelezQt egyszer_ beszerzési eljárás keretében fogjuk kiválasztani. A m_szaki ellenQrök 
kiválasztása megtörtént. 
 
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00080 számú „A Péteri-tó természetes mederalakulatának 
helyreállítása” cím_ projektben az élQhely-rekonstrukció megkezdése, valamit a kilátó és a 
tanösvény esetében az engedélyes és kiviteli tervek beszerzése és a sikeres közbeszerzési 
eljárás lefolytatása a kivitelezQ kiválasztására. - A célkit_zés részben teljesült. Az élQhely-
rekonstrukció megkezdése teljesült, valamint a kilátó és a tanösvény esetében az engedélyes és 
kiviteli tervek beszerzése és a sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása nem teljesült, azonban 
közbeszerzési eljárás lefolytatása nem is szükséges, a tervezési- és kivitelezési munkálatok 
elkezdQdtek. 
 
A KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 számú „A területi jelenlét és természetvédelmi Qrzés 
hatékonyságának javítása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi 
Qrszolgálatának komplex fejlesztésével” cím_ projektben sikeres közbeszerzési eljárás 
lefolytatása a gépjárm_beszerzés tekintetében, az irodák berendezése, a hátralévQ eszközök 
beszerzése, a projekt zárása. - A célkit_zés részben teljesült. Sikeres közbeszerzési eljárás 
lefolytatása a gépjárm_beszerzés tekintetében és az irodák berendezése teljesült, a hátralévQ 
eszközök beszerzése részben, a projekt zárása nem teljesült. 
 
A KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001 számú, „A közösségi jelentQség_ természeti 
értékek hosszú távú megQrzését és fejlesztését, valamint az EU Űiológiai Sokféleség Stratégia 
2020 célkit_zéseinek hazai szint_ megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” cím_ 
projekt keretében a közösségi jelentQség_ madárfajok 2020. évi felmérésének, és a 
szabadvezetékes madártani felméréseknek az elvégzése. - A célkit_zés teljesült. 
 
A VEKOP-4.2.1-15-2016-00007 számú „űsatornák, rizskalitkák, tájsebek, tanyahelyek 
felszámolása, tájba illesztése a Kiskunsági Nemzeti Park területén” cím_ projektben a 
kivitelezési munkálatok befejezése, a projekt zárása. - A célkit_zés részben teljesült. A 
kivitelezési munkálatok befejezQdtek, a projekt zárására még nem került sor.  
 
A LIFE12 NAT/HU/001188 számú a „Pannon szikes vízi élQhelyek helyreállítása a 
Kiskunságban” cím_ LIFE+ Természet pályázatban a csatorna nyomvonal 
ingatlanviszonyainak rendezése, a vízjogi létesítési engedély és a kiviteli tervek megszerzése, 
eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelezQ kiválasztására, valamint a 
kivitelezés megkezdése. - A célkit_zés nem teljesült. A legeltetési egységek kialakítása és 
kihasználása részben megvalósult. Az új nyomvonal állami tulajdonba vétele jelentQs 
mértékben elQrehaladt, azonban a teljes tulajdonszerzésig a vízjogi engedélyezési 
dokumentáció benyújtása és a közbeszerzési eljárás megindítása nem lehetséges. 
 
A LIFE13 NAT/HU/000081 számú „A szalakóta védelme a Kárpát-medencében” cím_ LIFE 
projektben a Szalakóta Látogatóközpont m_ködéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása, a 
monitoring feladatok folytatása, a projekt zárása. - A célkit_zés teljesült. 
 
A LIFE1ő NAT/AT/00083Ő számú „A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában” 
cím_ LIFE+ projektben a Túzok Látogatóközpont tekintetében eredményes közbeszerzési 
eljárás lefolytatása a kivitelezQ kiválasztására; a kivitelezés megkezdése, a tanösvény és 
kilátópontok kialakításához engedélyes és kiviteli tervek megszerzése, valamint a monitoring 
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feladatok folytatása. - A célkit_zés részben teljesült. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési 
eljárás lefolytatásra került, azonban eredménytelenül zárult. A megismételt közbeszerzési 
eljárás áthúzódott 2021-re. A monitoring tevékenység külsQ vállalkozó igénybevétele helyett 
saját munkatársakkal valósul meg. 
 
A LIFE1ő NAT/HU/000902 számú „A parlagi sas védelme a Pannon Régióban az ember 
okozta pusztulás csökkentésével” cím_ LIFE projektben a kutyával végzett Qri feladatok 
folytatása. - A célkit_zés teljesült. 
 
A LIFE16 NAT/HU/000ő99 számú a "A meszes homoki erdQssztyepp-komplex ökoszisztéma 
szolgáltatásainak helyreállítása a Peszéri-erdQben" cím_ projektben az inváziós növényirtás 
folytatása, monitoring feladatok végrehajtása, erdei legeltetés újbóli megindítása, kislépték_ 
erdei tisztások kialakítása, helyreállított élQhelyek „florális diverzifikációja”, út menti 
cserjések átalakítása tölgyes erdQsztyepp ligetekké. - A célkit_zés teljesült. 
 
A LIFE17 IPE/HU/000018 számú „A pannon gyepek és kapcsolódó élQhelyek hosszú távú 
megQrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek 
megvalósításával” c. projekt keretén belül az élQhely-rekonstrukcióra vonatkozóan az 
engedélyes és kiviteli tervdokumentációk megszerzése, eredményes közbeszerzési eljárás 
lefolytatása a kivitelezQ kiválasztására és a kivitelezés megkezdése, valamint a tervezett 
eszközök beszerzése. - A célkit_zés részben teljesült. Az élQhely-rekonstrukcióra vonatkozóan 
az engedélyes és kiviteli tervdokumentációk megszerzése, eredményes közbeszerzési eljárás 
lefolytatása a kivitelezQ kiválasztására és a kivitelezés megkezdése nem teljesült, a tervezett 
eszközök be lettek szerezve. 
 
A LIFE18 NAT/HU/000799 számú „ A rákosi vipera természetvédelmi helyzetének javítása a 
Pannon régióban”  c. projekt keretén belül a tervezett eszközök beszerzése, a földvásárlások 
megkezdése, a szükséges engedélyeztetési eljárások lefolytatása. - A célkit_zés teljesült. 
 
Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia PANNONSTEPPES HUSRŰ/1602/12/006ő számú 
„Kiemelten fontos, gyepekhez kötQdQ állatfajok megQrzése a Pannon régióban, 
Magyarországon és Szerbiában” pályázat végsQ pénzügyi és szakmai jelentésének leadása, a 
támogatási összegek elszámolása, a projekt lezárása. - A célkit_zés részben teljesült. A 
projektszint_ elszámolás elhúzódása miatt a projekt még nem volt pénzügyileg lezárható. 
 
17. Fontosabb célkit_zések a következQ évre (munkaterv), a tervezett pályázatok 
ütemezése és megvalósítása  
 
1. Végleges Dunamenti Tájegységközpont kialakítása, pályázati forrásból. 
 
2. A saját vagyonkezelésben lévQ gyepek természetvédelmi célú kezelés-optimalizálásának 
folytatása Őő00 ha-nyi területen. (A klímaváltozás, a kisebb megszakításokkal évek óta tartó 
aszályos idQszakok kedvezQtlen hatásainak ellensúlyozása céljából a gyepek 
eltartóképességéhez igazított legelQgazdálkodás fejlesztése, gyepes élQhelyek ökológiai 
állapotának javítása a KNPI saját hasznosításában lévQ ingatlanokon, a legelQállatok területi 
elosztásának újratervezésével.) 
 
3. A Duna–Tisza köze legértékesebbjei közé tartozó, zárt homoki sztyeppréteket QrzQ 
Imrehegyi-homokpuszta védelemre tervezett terület természetvédelmi kezelési tervének 
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elkészítése, a védetté nyilvánítási eljárás megindítása és a védetté nyilvánítási folyamat 
lezárása. 
 
4. A környezQ élQhelyek jó ökológiai állapotát veszélyeztetQ, inváziós fásszárú állományok, 
magtermQ fák irtása a rendelkezésre álló források, kifejezetten ezt a célt szolgáló LIFE 
pályázat, illetve Tvt. 77/A. § (Ő) bekezdése szerinti állami védekezés során felhasználható 
forrás rendelkezésre állása esetén. 
 
5. A 2019. évi körzeti erdQtervek során meghozott hatósági határozatok 2021. évre esQ 
részeinek végrehajtása.  
 
6. HUKN10001 kmt., HUKN10002 kmt., HUKN20009 kjtt. és HUKN20032 kjtt. Natura 
2000 területek Natura 2000 fenntartási tervének felújítása. 
 
7. Ökoturisztikai fejlesztések keretében e-kerékpárok üzemeltetési feltételeinek 
megteremtése (1 db kerékpárszállító utánfutó, 1 db kerékpárok tárolására használható mobil 
garázs beszerzése; évente 20 e-kerékpár túra meghirdetése, szervezése lebonyolítása) továbbá 
ő új „Digitális Vándor” tanösvény kialakítása (Aqua űolon, Izsákon; Űugacon a 
Pásztormúzeumig; Orchidea tanösvény Kunadacson; Vörös-mocsár tanösvény 
űsászártöltésen; Űáránypirosító tanösvény Fülöpházán), valamint a Természet Háza és a 
Hankovszky-liget állatbarát kertté alakításának megkezdése, magaságyások, madárodúk 
készítése. 
 
8. Teher- és személygépjárm_vekbe GPS-en alapuló nyomkövetQ beépítése. 
 
KiegészítQ célkit_zések 
 
9. Az erdQtervezési feladatok ellátásához szükséges biotikai adatgy_jtés a következQ 
erdQtervezési eljáráshoz, minden érintett települési külterületen. 
 
10. A természetvédelmi célú vízmegQrzések fokozása: ezt szolgáló vízilétesítmények vízjogi 
üzemelési engedélyei rendezésének folytatása, új bukóm_tárgyak létesítése és 
engedélyeztetése. 
 
11. VízmegQrzési területek kijelölése, a már kijelölt területeken elQzetes egyeztetés 
lefolytatása, a már egyeztetett területen a szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása, a 
már engedéllyel rendelkezQ területeken kivitelezési munkák elQkészítése és megvalósítása. 
 
12. A űsongrád-Űokrosi Sós-tó idQszakos vízpótlását fenntartható módon, hosszú távon 
lehetQvé tevQ idQszakos elzárási módszerek kidolgozása, a vízügyi kezelQvel és az 
érintettekkel közösen. 
 
13. Tömörkényi űsaj-tó kisvasúthálózatán kialakítandó „Hajtány-pálya” létrehozása. 
 
14. Minden egyes állattartó telepen a biztonságos (mennyiségi és minQségi) vízellátás 
kiépítése . 
 
15. Vizes élQhely természetvédelmi kezelése 60 házi bivaly legeltetésével 160 ha 
kiterjedésben a gátéri Fehér-tó területén. 
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16. Csaj-tó halastavi vizes élQhely fenntartása, 2-es, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 10-es tóegységek 
üzemi vízszinten tartása. 
 
17. Natura 2000 oktatófüzet összeállítása a KEHOP Natura 2000 vizes élQhelyek bemutatása 
pályázathoz. 
 
18. Egységes, priorizált (természetvédelmi) értékleltár elkészítése Qrkerületenként a 
Dunamenti tájegységben. 
 
19. A Dunamenti tájegységben folyó természetvédelmi kezelési tevékenység fejlesztése:  
 - Térinformatikai alapon m_ködQ, a hatósági engedélyeket tartalmazó fedvény 
kialakítása; 
 - Nyári állások karámrendszerének felújítása;  
 - KNPI saját hasznosítású területeinek egységes jelölése és számozása (legelQ, szántó); 
 - Zab-szék mellett lévQ ezüstfaállomány erdQ m_velési ágból történQ kivonása;  
 - A kunszentmiklósi Nagy-réten túzokvédelmi szempontú növénytermesztés 
megvalósítása. 
 
20. 2005-2010. évi iratok irattári jellel való ellátása és selejtezése, valamint külsQ irattárba 
történQ elhelyezése. 
 
21. ő ha alatti haszonbérleti szerzQdések megkötése. 
 
22. Haszonbérleti pályázatok alapján szerzQdések megkötése. 
 
23. HaszonbérlQk ellenQrzése. 
 
24. Az Informatikai Űeszerzési Fejlesztési Terv alapján a KNPI informatikai hálózatának, 
illetve informatikai eszközparkjának további jelentQs arányú korszer_sítése, asztali 
számítógépek, monitorok, notebookok és szünetmentes tápegységek beszerzésével.  
 
25. űéges mobiltelefonok cseréje. 
 
26. Egyenruha szabályzat kiadása. 
 
27. A vezetékes és mobiltelefonok használati rendjérQl szóló szabályzat felülvizsgálata. 
 
28. A járm_vek üzemeltetésérQl, karbantartásáról, javítási rendjérQl, a károk megtérítésérQl 
szóló szabályzat felülvizsgálata. 
 
29. Kiemelt rendezvényként a X. Fehértavi darvadozás megszervezése és lebonyolítása  
 
30. A saját vagyonkezelésben lévQ, de haszonbérbe adott területen lévQ, mintegy ő0 db 
vízjogi engedély nélküli kút fennmaradási engedélyeinek beszerzése, a rendelkezésre álló 
források függvényében. 
 
 Pályázati célkit_zések 
 
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00036 számú „Naprózsa Ház a homokon” cím_ projektben 
fenntartási idQszak nyomon követése, fenntartási jelentés készítése. 
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A KEHOP-4.1.0-15-2016-00010 számú „Vizes élQhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás 
lehetQségének megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó területén” cím_ projektben a fenntartási 
idQszak nyomon követése, fenntartási jelentés készítése. 
 
A KEHOP-4.1.0-15-2016-000Őő számú „Natura 2000 jelölQ füves élQhelyek és a 
természetvédelmi céllal m_velt szántók kezelése” cím_ projekt keretén belül a magasépítési 
projektelem tekintetében sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása, a mezQgazdasági gépek 
beszerzése, a villanypásztorok telepítése. 
 
A KEHOP-4.1.0-15-2016-000Ő6 számú „Tájidegen fafajokból álló erdQk átalakítása Natura 
2000 jelölQ élQhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein” 
cím_ projektben az erdQszerkezet-átalakításhoz szükséges gépek, adapterek beszerzése. 
 
A KEHOP-4.1.0-15-2016-000ő2 számú „A puszta kapuja – természeti, kulturális és 
történelmi örökségeink bemutatása, fogadótér kialakítása Űugacon” cím_ projekt keretében az 
épület áttervezésére és kivitelezésére eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása, valamint 
a fogadóépület és tanösvény létesítésének megkezdése. 
 
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00069 számú „Vizes élQhelyek rehabilitációja és természetvédelmi 
kezelése a Közép-Tisza mentén cím_ projekt keretében a kivitelezési munkálatok befejezése, 
a tanösvény táblák elkészítése és kihelyezése, továbbá a projekt fizikai és pénzügyi zárása. 
 
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00070 számú „Egy fenntartható, természetkímélQ tájhasznosítás 
újjáélesztése: a fokgazdálkodás XXI. századi lehetQségeinek megteremtése a Mártélyi 
Tájvédelmi Körzetben” cím_ projektben az élQhely-rekonstrukció és hajómalom 
kivitelezésére eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása, valamint a kivitelezés 
megkezdése. 
 
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00071 számú „Natura 2000 vizes élQhelyek bemutatása a Duna-
Tisza közén” cím_ projektben a Kurgán-ház, a Kolon-tavi FürkészQ, a Vörös-mocsár 
bemutatóhely és a mórahalmi Űivalyrezervátum esetében a közbeszerzési eljárások 
lefolytatása, a kivitelezések megkezdése. 
 
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00080 számú „A Péteri-tó természetes mederalakulatának 
helyreállítása” cím_ projektben az élQhely-rekonstrukció és az ökoturisztikai elemek 
kivitelezésének befejezése, a projekt pénzügyi és fizikai zárása. 
 
A KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 számú „A területi jelenlét és természetvédelmi Qrzés 
hatékonyságának javítása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi 
Qrszolgálatának komplex fejlesztésével” cím_ projektben a hátralévQ eszközök beszerzése, a 
projekt pénzügyi és fizikai zárása. 
 
A KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001 számú, „A közösségi jelentQség_ természeti 
értékek hosszú távú megQrzését és fejlesztését, valamint az EU Űiológiai Sokféleség Stratégia 
2020 célkit_zéseinek hazai szint_ megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” cím_ 
projekt pénzügyi és fizikai zárása. 
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A VEKOP-4.2.1-15-2016-00007 számú „űsatornák, rizskalitkák, tájsebek, tanyahelyek 
felszámolása, tájba illesztése a Kiskunsági Nemzeti Park területén” cím_ projekt pénzügyi és 
fizikai zárása. 
 
A LIFE12 NAT/HU/001188 számú a „Pannon szikes vízi élQhelyek helyreállítása a 
Kiskunságban” cím_ LIFE+ Természet pályázatban a csatorna nyomvonal 
ingatlanviszonyainak rendezése, a vízjogi létesítési engedély és a kiviteli tervek megszerzése, 
eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelezQ kiválasztására, valamint a 
kivitelezés megkezdése. 
 
A LIFE13 NAT/HU/000081 számú „A szalakóta védelme a Kárpát-medencében” cím_ LIFE 
projektben a fenntartási idQszak nyomon követése. 
 
A LIFE1ő NAT/AT/00083Ő számú „A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában” 
cím_ LIFE+ projektben a Túzok Látogatóközpont tekintetében eredményes közbeszerzési 
eljárás lefolytatása a kivitelezQ kiválasztására; a kivitelezés megkezdése, a tanösvény és 
kilátópontok kialakításához engedélyes és kiviteli tervek megszerzése, valamint a monitoring 
feladatok folytatása. 
 
A LIFE1ő NAT/HU/000902 számú „A parlagi sas védelme a Pannon Régióban az ember 
okozta pusztulás csökkentésével” cím_ LIFE projektben a kutyával végzett Qri feladatok 
folytatása. 
 
A LIFE16 NAT/HU/000ő99 számú a "Homoki erdQsztyepp élQhelyek kulcsfontosságú 
ökoszisztéma szolgáltatásainak többszint_, több területen megvalósuló komplex 
helyreállítása" cím_ projektben az inváziós növényirtás folytatása, monitoring feladatok 
végrehajtása. 
 
A LIFE17 IPE/HU/000018 számú „A pannon gyepek és kapcsolódó élQhelyek hosszú távú 
megQrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek 
megvalósításával” c. projekt keretén belül az élQhely-rekonstrukcióra vonatkozóan az 
engedélyes és kiviteli tervdokumentációk megszerzése, eredményes közbeszerzési eljárás 
lefolytatása a kivitelezQ kiválasztására és a kivitelezés megkezdése. 
 
A LIFE18 NAT/HU/000799 számú „A rákosi vipera állományainak és élQhelyeinek 
fejlesztése a pannon régióban” c. projekt keretén belül a földvásárlások folytatása, az élQhely 
rekonstrukciós földmunkákra, valamint az inváziós növényirtásra vonatkozóan sikeres 
közbeszerzési eljárások lefolytatása. 
 
Az elQkészítési KEHOP pályázatok benyújtása a pályázati felhívás megjelenését követQ Ő 
hónapon belül. 
 

A jelenlegi uniós pénzügyi ciklusban tervezett KEHOP 4.1.0., 4.2.0.,4.3.0., ill. VEKOP 
pályázatok ütemezése és megvalósítása 
 

   KEHOP Ő.1.0 pályázatok 
Projektek 

kerete (Ft) 
IdQtartama 

1. Tájidegen fafajokból álló erdQk átalakítása Natura 2000 jelölQ élQhelyekké a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein. 230 000 000 

2016.08.01. – 

2021.12.31 
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2. Natura 2000 jelölQ füves élQhelyek és a természetvédelmi céllal m_velt szántók 
kezelése. 352 182 180 

2016.09.01. – 

2022.12.31. 

3. A puszta kapuja – természeti, kulturális és történelmi örökségeink bemutatása, 
fogadótér kialakítása Űugacon  206 982 000 2016.09.01. – 

2021.02.28. 

4. Egy fenntartható, természetkímélQ tájhasznosítás újjáélesztése: a fokgazdálkodás 
XXI. századi lehetQségeinek megteremtése a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben 200 000 000 

2017.04.01. – 

2022.02.28. 

5. Natura 2000 vizes élQhelyek bemutatása a Duna–Tisza közén 270 000 000 
2017.01.01. – 

2021.12.31. 

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

2022.02.28. 

7. Vizes élQhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza 
mentén 1 200 000 000 

2017.01.01. – 

2021.07.29. 

 
KEHOP Ő.2.0 pályázat     

1. 
A területi jelenlét és természetvédelmi Qrzés hatékonyságának javítása az 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi Qrszolgálatának komplex 
fejlesztésével 

139 000 000 
2016.09.19. – 

2021.06.30. 

 
KEHOP Ő.3.0 pályázat     

1. 
A közösségi jelentQség_ természeti értékek hosszú távú megQrzését és fejlesztését, 
valamint az EU Űiológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkit_zéseinek hazai szint_ 
megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok 

1 070 000 000 2016.10.01 – 
2021.10.31. 

  VEKOP 4.2.1-1ő pályázat     

1. űsatornák, rizskalitkák, tájsebek, tanyahelyek felszámolása, tájba illesztése a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság m_ködési területén 420 655 896 

2016.08.01. – 

2021.06.29. 
 


