
 

Jelentés  

 

 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

2010. évi tevékenységérıl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: 

 

Závoczky Szabolcs 

Igazgató 



 2 

 

 

Tartalomjegyzék 

1. Személyi állomány................................................................................................................ 3 
2. Területi adatok ..................................................................................................................... 3 

2.1. Védett és védelemre tervezett területek .......................................................................... 3 
2.2. Saját vagyonkezeléső területek ....................................................................................... 6 
2.3. Terület nélküli értékek .................................................................................................... 9 

3. Kutatás és monitorozás...................................................................................................... 10 
3.1. Kutatás........................................................................................................................... 10 
3.2. Monitorozás................................................................................................................... 10 

4. Kezelési tevékenység .......................................................................................................... 10 
4.1. Kezelési tervek .............................................................................................................. 13 
4.2. Élıhely fenntartás.......................................................................................................... 13 
4.3. Élıhely rehabilitáció ..................................................................................................... 14 
4.4. Fajvédelem .................................................................................................................... 18 
4.5. Saját állatállomány ........................................................................................................ 19 
4.6. Vadászterületek ............................................................................................................. 19 
4.7. Halászati vízterek .......................................................................................................... 19 

5. Jogi tevékenység .................................................................Hiba! A könyvjelzı nem létezik. 
5.1. Hatósági eljárásokban való közremőködés .................Hiba! A könyvjelzı nem létezik. 
5.2. Bírságok ......................................................................Hiba! A könyvjelzı nem létezik. 
5.3. Büntetı ügyek .............................................................Hiba! A könyvjelzı nem létezik. 
5.4. Polgári perek ...............................................................Hiba! A könyvjelzı nem létezik. 

6. İrszolgálat .......................................................................................................................... 22 
7. Költségvetés és vagyon....................................................................................................... 24 

7.1. Kiadások........................................................................................................................ 24 
7.2. Bevételek....................................................................................................................... 24 
7.3. Vagyon .......................................................................................................................... 25 
7.4. Épületek......................................................................................................................... 25 
7.5. Eszközök ....................................................................................................................... 25 

8. Bemutatás, oktatás, társadalmi kapcsolatok ................................................................... 29 
8.1. Turisztikai infrastruktúra............................................................................................... 29 
8.2. Kiadványok ................................................................................................................... 31 
8.3. Látogatottság ................................................................................................................. 33 
8.4. Társadalmi kapcsolatok................................................................................................. 36 
8.5. Környezeti nevelési intézkedések ................................................................................. 40 

9. Kapcsolattartás hazai partnerszervezetekkel .................................................................. 42 
10. Külföldi együttmőködés................................................................................................... 43 
11. Ellenırzések ...................................................................................................................... 45 
12. Fontosabb célkitőzések a következı évre....................................................................... 47 
 

 

 



 3 

1. Személyi állomány 

2010 évben az Igazgatóság engedélyezett létszáma 68 fı volt. Az év során meghirdetésre ke-

rült a közmunka program, melynek keretében 31 fıt foglalkoztattunk, akik területkezelési, 

idegenforgalmi és élıhely-megırzési feladatokban vettek részt.  

2010-ben 8 fı önkéntes gyakornok töltött több hónapot a Duna-Dráva Nemzeti Park területén 

az Igazgatóság munkáját segítve. 

2. Területi adatok 

2.1. Védett és védelemre tervezett területek 

2010-ben új védetté nyilvánításra illetve természetvédelmi kezelési terv kihirdetésére nem 

került sor. Elkészítettük a Zselic Tájvédelmi Körzet valamint a Dávodi–földvári tó Termé-

szetvédelmi Terület kezelési tervét, amit 2011-ben terjesztünk föl jóváhagyásra a Vidékfej-

lesztési Minisztérium felé. A minisztérium szakmai irányításával elkészítettük az Igazgatóság 

illetékességi területére esı Natura 2000 területek fenntartási tervihez szükséges „kezelési pri-

oritások”-at.  A „Danubeparks” pályázati forrásból horvát természetvédı kollégákkal közösen 

kezelési tervet készítettünk a két országot érintı Osztraváci-Duna nevő holtágra vonatkozóan, 

ami alapja lehet egy nemzetközei természetvédelmi pályázatnak is



 

 

 

1. Személyi állomány  

  

szakképzettség 

 
alapfokú középfokú felsıfokú 

nyelvismeret 

(fı/nyelvek száma) 

továbbképzések, 2010-ben szerzett vizsgák, 

diplomák 

Köztisztviselı  10 56 

Angol alapfok: 8 fı 

Angol középfok: 14 fı 

Angol felsıfok: 4 fı 

Német alapfok: 5 fı 

Német középfok: 6 fı 

Német felsıfok: 3 fı 

11 

Munka Törvénykönyv hatá-

lya alá tartozó 
1  1   

do
lg

oz
ók

 (
fı

) 

Szerzıdéses  4    

 Összesen 1 14 57 40 11 
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2.1. Védett és védelemre tervezett területek 

 Védett Védelemre tervezett 

 Száma (db) Kiterjedése (ha) 

Ebbıl fokozottan 

védett (ha) 

Változás a tárgyév-

ben (ha) Száma (db) Kiterjedése (ha) 

Nemzeti Park 1 49752 15004 -  641 

Tájvédelmi Körzet 5 44227 4530 + 10 340 1 3454 

Természetvédelmi Terület 18 2984 405  14 5566 

Ex lege védett láp 108 7939  -   

Ex lege földvár 131 3143  -   

Erdırezervátum 9   -   

       

Összesen 272 108045 19939 + 9781 15 9661 

       

Ramsari 4 19 704     

Bioszféra Rezervátum       

Világörökség       

Európa Diploma       

NATURA 2000 Bird Direktiva        99 306 

NATURA 2000 Habitat Direktíva      185 339 

5 
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2.2. Saját vagyonkezeléső területek  

 

 A 2010. év során a vagyonkezelésben lévı erdıterületek nagysága kis mértékben csökkent. Ez 

arra vezethetı vissza, hogy több országos beruházás (gázvezeték építés, stb.) érintette a va-

gyonkezelt erdeinket, mely során mővelési-ág változás történt. Így összesen 8747 hektár nagy-

ságú erdıterület természetvédelmi vagyonkezelése valósulhat meg az Igazgatóság keretein be-

lül. 

A tájidegen és ültetvényszerő erdık átalakítása folytatódott ebben az évben, amely folyama-

tokat saját bevételbıl finanszíroztunk. Ebben további segítséget nyújthat a szerkezet átalakí-

tást támogató EU-s pályázat. 2010-ben összesen 29 hektár akác és nemesnyár állomány átala-

kítása kezdıdött el. A vagyonkezelésünkbe tartozó erdıkben 30 hektáron tisztítás, 210 hektá-

ron gyérítés került elvégzésre az erdık szerkezetének átalakítása keretében. A Közmunka-

programban foglalkoztatott munkavállalók 2010-ban kiemelt jelentıséggel bírtak az erdımő-

velési munkák elvégzésében.  

Folytatódott a Pro-Silva szemlélető erdıkezelés is. Közel 30 hektár területen már az átalakító 

üzemmódnak megfelelı fahasználatok kerültek elvégzésre.  

 

2010. évben az erdıápolási munkák nagyságrendje jelentısen nıtt, mivel a szerkezet átalakí-

tások növekedésével a folyamatos erdısítésekre egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A 

megvalósított pótlások elsısorban az egyes erdısítések elegyességének javítását célozták, a 

befejezett ápolásoknál pedig az idegenhonos fajok eltávolítása volt a cél.  

A körzeti erdıtervek készítése során 3 körzetben közel 40 000 hektár összterületet érintı er-

dıtervezési munkában érvényesítettük a természetvédelem érdekeit.  

 

Gyepek 

A Nyugat-Drávai, valamint a Közép-Drávai védett természeti területek legelıi és rétjei az átlagos 

főhozamot produkálták. A csapadékos ıszi idıjárás megakadályozta a sarjú kaszálását. A Béda-

Karapancsa Tájegységben árvíz akadályozta a nyári kaszálást, így csak szarvasmarha legeltetésé-

vel és az ıszi tisztító kaszálással kezeltük a gyepeket.  

A Barcsi Borókásban és a Dél-Mezıföldi Tájvédelmi Körzetben folyamatos legeltetéssel kar-

ban tudunk tartani a gyepeket. A Dél-Mezıföldi Tájvédelmi Körzetben a mélyebb területeken 

vízállások keletkeztek, melyek még a tél folyamán is megmaradtak. 
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Az ıszi tisztító kaszálásokat nem sikerült befejezni, egy részük a talaj vízborítottsága miatt 

áthúzódik a következı évre. 

 

Szántók 

Szántóföldi mővelést nem folytatunk, a saját használatban lévı 266 hektár területen tovább 

folytatjuk az erdısítést, valamint az állattartó telepek közelében a kaszálással történı vissza-

gyepesítést. 

 

Nádasok, vizes élıhelyek 

A nemzeti park vizes élıhelyein az átlagosnál nagyobb vízállások voltak jellemzık. Jelentıs 

mértékő belvizes területek alakultak ki. Jellemzı, hogy a Baláta-tó az elızı évhez teljesen ki-

száradt után ismét régi nagyságát érte el. Az agrár-környezetvédelmi programban szereplı ná-

das területek tisztítását mindenhol idıben elvégeztük.



 

2.2. Saját vagyonkezeléső területek 2010.12.31. 

Mővelési ág 

Tárgyévben vásá-

rolt és átvett terület 

(ha) 

Tárgyévben 

átadott terület 

(ha) 

Kiterjedése vagyonkeze-

lésben és tulajdonosi jog 

gyakorlásásval (ha) 

Saját használatban  

ha 
 % 

Haszonbérbe 

(hasznosításba) 

adva  ha 

%  

Szántó  1  1 490  266 18 1 224 82 

rét 11  4 590 2 409 53 2 181 47 

Kert       0 0 0 

Szılı     3 3 100 0 0 

Gyümölcsös     2 2 100 0 0 

Legelı   1 214 654 54 560 46 

Nádas  3   343 343 100 0 0 

Erdı 15 2 8 747 8 747 100 0 0 

Halastó 5    148 146 99 2 1 

Kivett 14 2 1 317 1 302 99 15 1 

Összesen 47 4 17 854 13 872 78 3 982 22 

8 
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2.3. Terület nélküli értékek 

 

Objektum Regisztrált összesen (db)  Ebbıl a tárgyévben regisztrált (db) 

Természeti Emlék            0           0 

Forrás           564           44 

Barlang           250           1 

Víznyelı         129           11 

Kunhalom          13          0 

Földvár         137           0 

Egyedi tájérték 1022 (64 település)          42 

 

2010. év folyamán az Európa Kulturális Fıvárosa program keretében történı közterek meg-

újítása során Pécs belterületén, a Tettye tér D-i részén feltárult egy eddig ismeretlen üreg, 

mely Püspökmalmi-forrás barlangja nevet kapta. A feltáruláskor az építési munkák leállításra 

kerültek, egyeztetés történt az önkormányzat szakembereivel és a tervezıkkel. A tervek mó-

dosításra kerültek a barlang megırzésének érdekében.  A védelem biztosítása érdekében az 

Igazgatóság a barlang lezárását elkészíttette. Megtörtént a barlang felmérése, térképezése.  

 

A KEOP Élettelen Természeti Értékek pályázati program keretében elkészültek a Mecsekben, 

valamint a Villányi-hegységben található barlangok (16db) bejáratai, mőszaki létesítményei 

kiépítésének ill. felújításának kiviteli tervei, valamint megtörtént a tervek engedélyeztetése.   

 

2010. év folyamán a közhiteles nyilvántartás keretében további 44 db forrás kataszterezése és 

adatbázisba vitele történt meg. Így a közhiteles adatbázisban összesen 564 forrás szerepel.  

 

Tájvédelem 

Az EGT/Norvég Finanszírozási Alap támogatásával a TÉKA (Táj Érték Kataszter) program 

keretében elkészült az Igazgatóság mőködési területét érintıen 58 db településre, a meglévı 

egyedi tájérték kataszterek felülvizsgálata, valamint a TIR adatbázisba történı felvitele. A 

TÉKA program folytatásaként 21 db településen történt meg az egyedi tájértékek felmérése, 

valamint az MSZ20381:2009 szabvány alapján az egyedi tájérték dokumentációk elkészítése, 
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valamint a TIR adatbázisba történı felvitele. Így jelenleg a TIR adatbázisban 79 településre 

összesen 1893 db egyedi tájérték került felvételezésre. 

3. Kutatás és monitorozás 

3.1. Kutatás 

A Szabadság-zátony Life pályázat keretében elkészíttettük a sziget élıhelytérképét, valamint 

kijelölésre kerültek az erdészeti monitoring helyszínek is. A korábban beszerzett fotócsapda 

felhasználásával több ponton készítettünk faunisztikai és állománybecslési célú felvételeket. 

A „Danubeparks” pályázat keretében Tótújfalu mellet illetve a Dávodi Földvári-tó TT közelé-

ben két sasfészek került bekamerázásra a költési és táplálkozási szokások megfigyelésére. 

Sajnos ebben a szezonban a madarak a váltófészkeket foglalták el, de bízunk benne, hogy a 

következı fészkelés alatt értékelhetı felvételeket tudunk készíteni.   

 

3.2. Monitorozás 

 

Természetvédelmi monitoring keretében folytattuk Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rend-

szer mőködtetését. Folytattuk a szarvasmarhával folytatott legeltetés hatását vizsgáló 

monitoringot a drávaszentesi -, valamint a kölkedi mocsárrét területén.   

Folytatódott a fokozottan védett madárfajok monitoringja, ezen belül is elsısorban a rétisas és 

a fekete gólya állomány nyomon követése kapott kiemelt szerepet. Ezeknek a fajoknak az 

esetében részt vettünk a nemzetközi színes-győrős programban, a rétisas esetében Igazgatósá-

gunk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel közösen az országos program 

koordinálását is végzi. A rétisas védelmi program keretében a győrőzés területén segítséget 

nyújtottunk horvát és szerb kollégáknak is.  

 

Monitorozási projekt megnevezése A monitorozást végzı 

szervezet/magánszemély 

Az eredmények rövid ismerte-

tése 

NBMR - Védett növényfajok monito-

rozása  

Molnár Dániel Szennyes ínfő, Aldrovanda, Kú-

szó zeller, Szíveslevelő hídır, 

Kisfészkő aszat, Magyar kikerics, 

Mételyfő, Rozsdás győszővirág, 

Sőrő csetkáka, Fénylı zsoltina, 
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Bánáti bazsarózsa, Magyar mé-

reggyilok monitorozása a vonat-

kozó protokollok alapján 

NBMR - Ürge monitorozás  Molnár Dániel Ürgemonitoring lyukszámlálás 

módszerével 

NBMR - Hód monitorozás Bajai Ifjúsági Természet-

védelmi Egyesület 

A gemenci hódelıfordulások 

monitorozása 

NBMR - Magyar tarsza monitorozása Puskás Gellért, Krausz 

Krisztina 

A Magyar tarsza populációk 

felkutatása és állományfelmérése 

a kijelölt mintaterületeken. Me-

csek: Orfő, Szekszárdi-

dombvidék 

NBMR - Mohaközösségek monitoro-

zása 

Papp Beáta Mohaközösségek monitorozása 

Mészkerülı homokpuszta,Illír 

sziklafüves lejtısztyepp, 

Rostostövő sásos és zsombéksá-

sos  társulásokban (Bolhás, 

Szársomlyó, Inke, Barcs) 

NBMR - Kétéltő- és hüllı monitoro-

zás  

Bellagh Mátyás A Baláta-tó hüllı- és kétéltőfau-

nájának monitoringja 

NBMR - Vizes élıhelyeken elıfordu-

ló lepkefajok monitorozása (M. 

teleius, M. nausithous) 

Dr Ábrahám Levente Hangyaboglárka fajok monitoro-

zása Gyékényes és Hosszúvíz 

mintaterületein 

NBMR - Épületlakó denevérek moni-

torozása 

Tolna Megyei Természet-

védelmi Alapítvány  

Épületlakó denevérkolóniák mo-

nitorozása (Almáskeresztúr,  

Bükkösd, Sellye, Pécsdevecser, 

Bükkösd, Sásd, Mozsgó, Gyönk, 

Turony) 

NBMR - Barlangban telelı denevérek 

monitorozása 

Szatyor Miklós Barlangban telelı denevérpopu-

lációk monitorozása a Mecsek 

térségében (Abaliget, Mánfa, 

Orfő, Pécs) 

NBMR - Kisemlısök monitorozása 

bagolyköpetek vizsgálatára alapozva   

Dr Horváth Gyızı Kisemlıs faunisztikai felmérés a 

DDNPI területén győjtött ba-

golyköpetek feldolgozásával 

NBMR - Gombák monitorozása   Pál Fám Ferenc Kıszegi-forrás erdırezervátum, 
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Ropolyi erdırezervátum nagy-

gomba monitoringja 

NBMR - Kisemlıspopulációk eleven-

fogásos csapdázáson alapuló monito-

rozása  

Dr Horváth Gyızı A Kıszegi-forrás Erdırezervá-

tum kisemlıs-közösségének fel-

mérése 

NBMR - Egyenesszárnyú közösségek 

monitorozása  

Puskás Gellért Egyenesszárnyú közösségek 
vizsgálata (Mészkerülı homok-
puszta: Bolhás, 
Nagyharsány: Fekete-hegy  )    

NBMR - Növénytársulások monitoro-

zása  

 Lájer Konrád Égeres mocsárerdı, Délnyugat-

dunántúli gyertyános-

kocsánytalan tölgyes, Gyertyá-

nos–kocsányos tölgyes, Mészke-

rülı homokpuszta és aldrovandás 

társulások monitorozása (Baláta-

tó, Ropolyi erdırezervátum, Kı-

szegi-forrás erdırezervátum, 

Bükkhát erdırezervátum, 

Boronka Melléki Tájvédelmi 

Körzet, Bolhás: Csikós-rét) 

NBMR - Élıhelytérképezés Acrida Bt. T_058 Barcs, R-106 Dráva (Víz-

vár) jelő, 5x5 km-es mintanégy-

zetek térképezése 

Natura 2000 - Lepkék    

 Lopingha achine Ábrahám Levente  Sápadt szemeslepke monitorozá-

sa a Dráva menti területeken 

Erannis ankeraria Ábrahám Levente Anker-araszoló monitorozása 

Natura 2000 – A Ritka hegyiszitakötı 

monitorozása 

Entomo-comp Környezet-

védelmi Szolgáltató Bt. 

A ritka hegyiszitakötı állomá-
nyainak felmérése a Zselicben és 
a Nyugat-Mecsekben 

Natura 2000 - Közösségi jelentıségő 

gyepes élıhelyek felmérése extenzív 

és intenzív adatlapokkal 

Dr. Lájer Konrád Natura 2000-es gyepes élıhelyek 
felmérése extenzív és intenzív 
adatlapokkal. Bolhás: Csikós-rét 
(Mészkerülı homokpuszta),  
Szenta - Baláta-tó és két további 

mintaterületen 

Natura 2000 - pelefajok monitorozása Mórocz Attila Pelefajok monotirozása a Ge-

mencben 

Natura 2000 - denevérfajok Tolna Megyei Természet- A gemenci és Béda-karapancsai 
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monitoringja védelmi Alapítvány denevér állományok 

monitoringja 

Natura 2000 - erdılakó és épületlakó 

denevérfajok felmérése a Mecsekben 

Tolna Megyei Természet-

védelmi Alapítvány 

A mecseki erdılakó és épületlakó 

denevérkolóniák monitorozása 

Natura 2000 - Közösségi jelentıségő 

bogárfajok felmérése 

Molnár Dániel A mintavételi területek kijelölése 

Natura 2000 - Magyar 

szürkemarhával történı gyepkezelés 

hatásának monitorozása 

Dr. Lájer Konrád Gyepkezelés hatásának monito-

rozása a Drávaszentesi és a Köl-

kedi réteken 

 

4. Kezelési tevékenység  

4.1. Kezelési tervek 

Elkészítettük a Zselic Tájvédelmi Körzet valamint a Dávodi –földváró tó Természetvédelmi  

Terület kezelési tervét, amit 2011-ben terjesztünk föl jóváhagyásra a Vidékfejlesztési Minisz-

térium felé. A minisztérium szakmai irányításával elkészítettük az Igazgatóság illetékességi 

területére esı Natura 2000 területek fenntartási tervit. A „Danubeparks” pályázati forrássból 

horvát természetvédı kollégákkal közösen kezelési tervet készítettünk a két országot érintı 

Osztraváci-Duna nevő holtágra vonatkozóan, ami alapja lehet egy nemzetközei természetvé-

delmi pályázatnak is 

4.2. Élıhely fenntartás 

A Dél-Mezıföldi TK Leányvári-völgy és a Duna-Dráva Nemzeti Park Darányi-borókás terü-

letén folytatódott a tájidegen fajok visszaszorítása valamint a becserjésedést megakadályozó 

cserjeirtás összesen 9 hektár nagyságrendben. A területek folyamatos kaszálása illetve szárzú-

zásos kezelése is folytatódott. A Leányvári-völgy területén a beerdısülés visszaszorítása ér-

dekében mintegy 5 hektáron cserjeirtást végeztünk a gyep szegélyét pedig kétszer lekaszáltuk, 

hogy az invazív lágyszárúak (aranyvesszı, selyemkóró) terjedését megakadályozzuk. A völgy 

körül az elızı évben kialakított gyepes pufferzónát kaszálással kezeltük.  

A Nagy-Mezı-Aranyhegy TT területén folytattuk a birkával történı legeltetést a nyári félév-

ben, hogy a NPI vagyonkezelésében lévı löszgyep foltokat fenntartsuk. A legeltethetı terület 

növelése céljából újabb 4 hektárnyi területen történt cserjeirtás. 
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A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet saját vagyonkezelésben lévı részén az erdıterületek 

közé beékelıdı homoki gyepeken juhval történı legeltetést folytattuk a Belsı-somogyi élıhe-

lyek kezelése, fenntartása céljából.  

4.3. Élıhely rehabilitáció 

A Duna-Dráva Nemzeti Park gemenci és béda-karapancsai területeit érintı 

élıhelyrehabilitációs program (GEF) keretében megtörtént a Belsı-Béda holtág Vizslaki bel-

vízcsatornával érintkezı szakaszának hidromechanizásciós kotrása a kedvezıbb áramlási vi-

szonyok biztosítása érdekében.  Befejezıdött a többi beavatkozási helyszínre vonatkozó kör-

nyezetvédelmi engedély beszerzése és a négy kiválasztott vízrendszer (Grébec-Duna, Bátai-

Holt-Duna, Báli-tó, Mocskos-Duna) esetében megindult a vízjogi létesítési engedély beszer-

zése. A kivitelezési munkák kezdésének várható ideje 2011 elsı negyedéve.  

A „Szabadság-zátony Life+” – projekt folytatása képen megindult a zátony tájidegen fafajú 

erdeinek átalakítása valamint elkészült a kotrás és a kövezés visszabontás engedélyezési 

anyaga. A környezetvédelmi engedély 2010-ben kiadásra került, a vízjogi létesítési engedély 

2011-re várható.  

KEOP pályázat keretében megtörtént a szükséges természetvédelmi és vízjogi engedélyek 

beszerzése, a második körös pályázati anyag benyújtása 2011 március 31-re várható.  

IPA határon átnyúló horvát-magyar pályázati program keretében 4 drávai mellékág rehabilitá-

ciójára nyújtottunk be pályázatot közösen a Horvát Vízüggyel „Water and Life for Drava and 

Vuka” címmel. 2010-ben elkészültek a vízjogi engedélyhez szükséges tervek, az engedély 

kiadása 2011 elsı félévére, a kivitelezési munkák megkezdése 2011 második félévére várható.  

A pályázat keretében a Drávatamási- felsı, Drávatamási-alsó, Tótújfalui és Drávapalkonyai 

mellékágban lévı keresztgátak részleges megbontása illetve kisebb mértékő kotrások kerül-

nek megvalósításra azzal a céllal, hogy a mellékágakban legalább 200 napos biztonsággal 

átfolyó vízháztartási viszonyok alakuljanak ki.  

A „Danubeparks” pályázat keretében a Duna folyón 4 darab sarkantyú részleges megbontásá-

ra került sor. A beavatkozás célja az, hogy a part és a zátonymezı között kialakult mellékágat 

hosszú távon is fenntartsuk a kövezésekbe készítet megbontások segítségével. Ugyancsak 

ebbıl a pályázati keretbıl lett kitisztítva a Riha-tóba vezetı Kutas belvízcsatorna, ezáltal a 

korábbi évekhez viszonyítva jóval több belvizet tudtunk az egykori holtágba vezetni.  

  



 

4.1. Kezelési tervek 

No. A védett vagy védelemre tervezett terület neve A tervezési terület  
nagysága (ha) 

Megalapozó  
dokumentáció (+,-) 

Részletes természetvédelmi  
kezelési terv (+,-) 

"C" fejezet, jogszabály mel-
léklete (+,-) 

 Abaligeti-barlang felszíne TT (Ny-Mecsek tervezett TK részeként) 1,3 + + + 
 Babócsai Basa kert TT 150 + + + 
 Baláta-tó Erdırezervátum 414 + + + 
 Barcsi borókás (NP része) 3532 + + + 
 Boronka-melléki Tk 8502 + + + 
 Bükkhát Erdırezervátum 452 + + + 
 Csokonyavisontai fás legelı TT 437 + + + 
 Csombárdi-rét TT 53 + + + 
 Csurgónagymartoni erdı TT 170 - - - 
 Dávodi földvári tó 74 + + + 
 Dél-Mezıföld TK 7577 + - - 
 Dunaszekcsıi löszfal TT 7 + + + 
 Dunaszentgyörgyi láperdı TT 332 + + + 
 Fekete-hegy TT 95 - - - 
 Jakab-hegy TT (Ny-Mecsek tervezett TK része) 223 + + + 
 Kapszeg-tó TT 156 + + + 
 Kelet-Mecsek TK 9248 + + - 
 Kıszegi-forrás ER (Ny-Mecsek TK részeként) 154 + + + 
 Melegmány-völgy TT (Ny-Mecsek tervezett TK része) 720 + + + 
 Mohácsi történelmi emlékhely TT 8 + + + 
 Mórici-erdı TT (tervezett) 500 + + + 
 Nemzeti Park (dunai, drávai szakasz) 49 335 + + + 
 Nagykónyi-erdı TT (tervezett) 121 - - - 
 Nagy-mezı –Arany-hegy TT 106 - - - 
 Nyugat-Mecsek TK (tervezett) 10386 + + + 
 Ormánsági TT (tervezett) 1800 + - - 
 Pacsmagi tavak TT 365 + + + 
 Paks-Imsósi erdı TT (tervezett) 667 - - - 
 Patosfai Kakasmandinkós TT (tervezett) 95 - - - 
 Pintér-kert TT 2 + + + 
 Rinyaszentkirályi-erdı TT 63 + + + 
 Szakadáti-legelı TT 1,5 - - - 
 Szársomlyó TT 224 + - - 
 Szekszárd-Geresdi-dombság TT 8246 + - + 
 Szentegáti-erdı TT 250 + + + 
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 Tengelici Székes gémtelep TT (tervezett) 30 + + + 
 Tenkes-hegy TT (tervezett) 658 - - - 
 Töttösi-erdı TT (tervezett) 295 - - - 
 Villányi Templom-hegy TT 52 + + + 
 Zselic TK 9046 + + + 

 

4.2. Élıhely fenntartás 

No. A terület megnevezése Típusa/jellemzése 
Az érintett terület 

nagysága (ha) 

1. Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa 

Kölked községhatárban található ártéri rét, biokontroll ellenırzésre bejelentett, saját tu-

lajdonban lévı, ıshonos magyar szürke szarvasmarha legeltetésével történı fenntartás, 

legeltetés hatásának monitoringja 

131 

2. Duna-Dráva Nemzeti Park drávai szakasza 

Barcs községhatárában található nedves rét, biokontroll ellenırzésre bejelentett, saját 

tulajdonban lévı, ıshonos magyar szürke szarvasmarha legeltetésével történı fenntar-

tás 

104 

3. Duna-Dráva Nemzeti Park drávai szakasza 
Berzence és Somogyudvarhely községhatárban haszonbérleti szerzıdéssel hasznosított 

nedves legelı és kaszálórét szarvasmarha legeltetéssel 
488 

4. Duna-Dráva Nemzeti Park drávai szakasza 
Gyékényes községhatárban található fokozottan védett gyepterület saját költségvetési 

keretbıl történı évi kétszeri kaszálása 
8 

5. Dél-Mezıföldi TK. Cikta állománnyal legeltetése a Szenes legelınek  40 

6. Duna-Dráva Nemzeti Park Barcsi-borókás 
Homoki gyepek racka juh legeltetéssel történı fenntartása, gyomosodott területe karban-

tartása. 
36 

7.  Nagymezı-Aranyhegy TT Gyepfenntartás racka juh legeltetéssel valamint cserje-írtással  

8. Boronka-melléki TK Cigája juh legeltetése homoki gyepterületen 40 
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4.3. Élıhely rehabilitáció 

A terület megnevezése Típusa/jellemzése 
Az érintett terület 

nagysága (ha) 

Tátorján élıhelyének rekonstrukciója 
Bölcskei-tátorjános és Leányvári-völgy területén a cserjésedı gyepben cserjeirtás vala-

mint beékelıdött kisebb bálványfa folt letermelése. 
10 

DDNP közép –Dráva TE gyeprekonstrukció A védett területbe ékelıdı szántó újragyepesítése és gyepkezelés 7 

Drávaszentesi-rét elárasztás 
A gyepterület egy mélyebben fekvı részének újbóli elárasztása, nedves rét és mocsár 

élıhely kialakítása. 
5 

Nagymezı TT gyeprekonstrukció Mecseki egykori legelı cserjésedésének felszámolása  birkával történı legeltetése 14 

Homoki gyep rehabilitáció a Barcsi borókásban A homoki gyepre ültetett fekete fenyıültetvény eltávolítása. 8 

Dél-Mezıföldi erdırehabilitáció Rontott erdıterületek rehabilitációja (akácos és erdei fenyves átalakítása) 4 

DDNP Kelet-Dráva TE erdık rehabilitációja Rontott erdıterületek rehabilitációja (nemesnyaras) 14 

DDNP Béda-karapancsa TE erdık rehabilitációja Rontott erdıterületek rehabilitációja (nemesnyaras) 2 

DDNP Nyugat-Dráva TE erdık rehabilitációja Rontott erdıterületek rehabilitációja (akácos) 4 

Boronka melléki TK erdık rehabilitációja Rontott erdıterületek rehabilitációja (akácos és átalakítása) 3 

DDNP Belsı-Béda holtág kotrása Jobb vízellátás, szabad vízmozgás biztosítása  1 

DDNP Béda-Karapancsa TE  Belsı-Béda Vizslaki csatorna betorkollásának kotrása  

DDNP Gemenci TE 4 db balparti szabályozómő (sarkantyú) részleges megbontása  

17

17 
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4.4. Fajvédelem 

 

Befejezıdött a „Kerecsen védelme a Kárpát-medencében” Life pályázat, a pályázat során ki-

helyezett mőfészkek ellenırzését valamit a szigetelt középfeszültségő távvezeték szakaszok 

ellenırzését tovább folytattuk. A „Danubeparks” pályázat keretében a rétisasokat és a faj ha-

zai védelmének eredményit taglaló magyar és angol nyelvő kiadványt készítettünk el. A Du-

na-Dráva Nemzeti Park dunai szakaszán a helyi halászok kifogtak egy példány sima tokot, a 

fogást a természetvédelmi ıröknek bejelentették. A kifogott egyed a Halászati és Öntözési 

Kutatóintézetbe kerül elszállításra szaporítási céllal. A Töttösi-erdı területén jelentıs rozsdás 

győszővirág állomány került elı, aminek a megırzése végett felvettük a kapcsolatot az illeté-

kes természetvédelmi hatósággal valamint az erdıgazdálkodóval is.  

 

4.4. Fajvédelem   

No. A faj magyar neve A tevékenység és az eredmények rövid ismertetése 

1 Rétisas és fekete gólya 
Mőfészkek kihelyezés több tájegység területén is, a lehullott fészkek mes-

terséges fészekalappal történı megerısítése. 

2 Fehér gólya 
Az MME-vel közösen a fészkelı párok felmérése, szükség esetén fé-

szekmagasító vagy mesterséges fészekalap kihelyezése. 

3 
Erdei béka és barna va-

rangy 

A Mecsekben Orfő és Sikonda területén a telelıhelyek és a 

szaporodóhelyek között vonuló állatok hálós terelése. MME-vel közös 

program. 

4 Tátorján 

A löszpuszták mára már igen megfogyatkozott növényének védelme ér-

dekében az élıhelyén cserjeirtást végeztünk és az állomány nagyságát 

folyamatosan monitorozzuk az NBmR-rel együtt. 

5 Zergeboglár 

A Kistápéi-láprét területén a víz visszatartása és olyan szinten történı 

szabályozása, hogy az a növény növekedése szempontjából ideális le-

gyen. Vizsgáljuk az eltérı kaszálási módok hatását. Az állomány nagysá-

gát folyamatosan monitorozzuk az NBmR-rel együtt. 

6 Bánáti bazsarózsa 
Nagy-Mezı_Aranyhegy TT területén folyamatos cserjeirtás és legeltetés a 

bánáti bazsarózsa élıhelyének javítása céljából 

7 Énekesmadarak 
Téli etetés minden tájegységben fıként az erdei élıhelyeken kihelyezett 

etetıkkel. 

8 Gıte-fajok 
A Kapszeg-tó TT és a 6-os számú fıút között az ıszi vonulási idıszakban 

gıtementést végeztünk.  
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9 Rétisas Téli etetés a Gemenci, Béda-Karapancsai és Tolnai tájegység területén. 

10. Kerecsensólyom 
Fészkelı tálcák kihelyezése és szabadvezeték oszlopok szigetelése a 

Kerecsen Life pályázat keretében 

 

4.5. Saját állatállomány 

Faj Fajta Egyedszám 
Tárgyévi állomány-

növekedés (egyed) 

Szarvasmarha Magyar szürke 233 0 

 Összesen: 233  

Juh racka 335  

cikta 293 25 
  

Összesen: 628 25 

Ló hucul 2   

 Összesen: 2 0 

Sertés mangalica 35 11 

 Összesen: 35 11 

szamár ismeretlen 4   

 Összesen: 4  

kecske   2   0 

 Összesen:  2  

kutya  2  

 Összesen:  2  

Egyéb  galamb 15  

Összesen  921 36 

 

4.6. Vadászterületek 

2010-ben a Duna-Dráva Nemzeti Parkban lévı drávaszentesi különleges rendeltetéső vadász-

területen (1010 hektár) folytattuk a vadgazdálkodási tervben elıírtak szerinti hasznosítást. A 

vadászterületen található mocsárrétek és vizes élıhelyek védelme érdekében folyamatosan 

csökkentjük a vaddisznó és a tájidegen dámszarvas állományait. 
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4.7. Halászati vízterek 

Három saját kezelésben lévı állami halászati vízterületünk van, ami közül kettı halászati kí-

méleti területként madárvédelmi célokat szolgál, míg a harmadik horgászati célú. Sajnos a 

nagy vízállások és belvizek miatt, a szelektív halászat és a telepítések egy része is elmaradt.  

Az Igazgatóság 2010-ben megnyerte a Belsı-Béda I.-II.-III. halászati hasznosítására kiirt pá-

lyázatot, ami eddig a horgász egyesület által kezelt állami tulajdonú vízterület volt. Mindhá-

rom területre benyújtottuk az öt éves halgazdálkodási tervet. 

 

No. 
A halászati víztér megnevezése 

(ahol az igazgatóságé a halászati jog) 
Kiterjedése (ha) 

 Riha-tó 31 

 Belsı-Béda I.II.III. 46 

 Taplósi-holt duna 90 

Összesen: 167 

 

 

5. Jogi tevékenység 

5.1. Hatósági eljárásokban való közremőködés 

A tárhatóságokkal -  Zöld Hatóság, MGSzH – való együttmőködés zökkenımentes, a 2009. 

évi  változásoknak megfelelı  gyakorlat kialakult.    

 
  

Szakértıi megkeresések Ügyek száma 

DD-KTVF (Pécs) 208 

KDT-KTVF (Székesfehérvár) 57 

AD-KTVF (Baja) 57 
NYUDU-KTVF (Szombathely) 3 

  
Fegyvertartás  3110 
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5.2. Bírságok 

Szabálysértési ügyek 

A szabálysértési ügyek száma , a kiszabott bírságok összege az elızı évhez képest  nem nıtt . 

Változott a jogerısen kirótt pénzbírságok behajtásának módja :  a közvetlen letiltás lehetısége 

megszőnt, így  nıtt az adók módjára történı végrehajtás, ezzel  a pénzbírság a végrehajtást 

foganatosító önkormányzat bevételévé vált .  

 

 Ügyek száma Kiszabott bírság összege (e Ft) 

Szabálysértési eljárás  52 640 e Ft 

Helyszíni bírság 26 283 e Ft 

Figyelmeztetés -  

5.3. Büntetı ügyek 

Természetkárosítás, lopás miatt 9 esetben tettünk feljelentést. A rendırség , ügyészség 6 eset-

ben határozott a nyomozás megszüntetésérıl, felfüggesztésérıl ismeretlen elkövetıre hivat-

kozva.  

 
Feljelentések száma Eredményes Eredménytelen 

3 folyamatban  
0 jogerıs ítélet  
6  Megszüntetve/ fel-

függesztve 
 

5.4. Polgári  ügyek 

 
Polgári per  Eredményes Eredménytelen 

0   

Közigazgatási per 
 

  

1  folyamatban 
Munkaügyi per   

0   
 

Peren kívül ( fizetési megha-
gyás) 

  

8 7 1 
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6. İrszolgálat  

Igazgatóságunk illetékességi területe nyolc tájegységbıl áll, melyek átlagosan 2-5 ırkerület-

bıl állnak. Felépítése a Szolgálati Szabályzatban elıirt hierarchiát követi: 1 fı ırszolgálat-

vezetı, 1 fı ırszolgálat-vezetı helyettes, 7 fı tájegységvezetı, 25 fı ırkerület-vezetı. 

Az Igazgatóságunk területén 210 polgári természetır mőködik közvetlenül a tájegységvezetık 

irányítása alatt. A polgári természetırök elsısorban a természetvédelmi ırök mellett járırözé-

si, ellenırzési feladatokat látnak el, valamint a kezelési feladatokban vesznek részt (kaszálás, 

karbantartási munkák, stb.).  

Kiemelkedıen eredményes a Tolnai tájegységben Paks és Dunaföldvár településeken, vala-

mint a Mecsek tájegységben Dombóvár településen szervezett polgári természetır csoportok 

munkája.  

Tájegység Tájegység  

Területe 

/ha/ 

Védett területek Natura 

2000-es 

területek 

İrkerületek száma/ İr-

szolgálat létszáma 

Gemenc 47.100 Duna-Dráva Nemzeti Park -

Gemenc 

4 db-423ha 4 ırkerület/ 

1 fı tájegységvezetı 

4 fı természetvédelmi ır 

Béda-Karapancsa 108.850 Duna-Dráva Nemzeti Park -

Béda-Karapancsa, Dávodi 

Földvári-tó TT, Dunaszek-

csıi löszfal TT, Mohácsi 

Történelmi Emlékhely TT 

3 db- 1998 ha 4 ırkerület/ 

1 fı tájegységvezetı 

4 fı természetvédelmi ır  

Kelet-Dráva 122.317 Duna-Dráva Nemzeti Park -

Kelet-Dráva, Szentegáti-

erdı TT 

10 db-12647 

ha 

2 ırkerület/ 

1 fı tájegységvezetı 

1 fı természetvédelmi ır 

Közép-Dráva 115.561 Duna-Dráva Nemzeti Park-

Közép-Dráva, Rinyaszentki-

rályi-erdı TT, Csokonyavi-

sontai fáslegelı TT, Babó-

csai Basakert TT  

1 db 480 ha 3 ırkerület/ 

1 fı tájegységvezetı 

2 fı természetvédelmi ır,  

Nyugat-Dráva 73.580 Duna-Dráva Nemzeti Park-

Nyugat-Dráva, Baláta-tó TT 

3 db, 16691 

ha 

3 ırkerület/ 

1 fı tájegységvezetı 

2 fı természetvédelmi ır 

Somogy-Zselic 258.398 Boronka-melléki TK, Zseli-

ci TK, Csombárdi-rét TT 

10 db-24358 

ha 

5 ırkerület/ 

1 fı tájegységvezetı 

4 fı természetvédelmi ır  
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Mecsek 250.282 Kelet-Mecsek TK, Nagy-

mezı-Aranyhegy TT,( Pin-

tér-kert TT), Villányi Temp-

lomhegy TT, Szársomlyó 

TT, Fekete-hegy TT, (Aba-

ligeti-barlang felszíne TT, 

Melegmány-völgy TT, Ja-

kab-hegy TT)  

10 db, 24658 

ha 

4 ırkerület/ 

1 fı tájegységvezetı 

3 fı természetvédelmi ır 

Tolnai 340.523 Dél-Mezıföld TK, 

Szakadáti-legelı TT, Pacs-

magi-tavak TT, Bölcskei 

nıszirmos-kaszáló TT, 

Kapszeg-tó TT   

12 db 34584 

ha 

4 ırkerület/ 

1 fı tájegységvezetı 

4 fı természetvédelmi ır 

 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságon dolgozó 33 természetvédelmi ırbıl 17 fı rendel-

kezik szolgálati gépkocsival, ebbıl 1 db Land Rover, 1 db VW Poló, 6 db Lada Niva, 9 db 

Ford Ranger. További 7 természetvédelmi ırnek tudtunk biztosítani szolgálati motorkerékpárt 

(3 db 50 cm3-es, és 4 db 125 cm3-es). Valamennyi természetvédelmi ır rendelkezik km-

kerettel, ez területnagyságtól függıen 800-1900 km között változik. Mind a Dráva, mind a 

Duna mentén jó a vízi-jármő ellátottság. 4 db modern kishajó, és 3 db nyolcszemélyes hajó 

továbbá kisebb faladikok segítik a munkát. Valamennyi természetvédelmi ır egyenruha ellá-

tottsága megoldott, 2010-ben minden ıri ruhaigényt tudtunk teljesíteni, illetve az új termé-

szetvédelmi ıröket felruháztuk, a szükséges kiegészítı felszerelésekkel elláttuk.  
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İrszolgálat adatai 

 

Középfokú 

végzettségő 
Felsıfokú végzettségő Összesen 

Létszám 4 29 33 

    

 Átlagosan Minimum Maximum 

Az egy fıre esı illetékességi 

terület (ha) 
39.500 3000 70000 

Az egy fıre esı védett 

természeti terület (ha) 
2750 2000 5500 

    

Helyszíni bírságok száma 27   

Az igazgatóságra tett  

feljelentések száma 
8   

 

7. Költségvetés és vagyon 

7.1. Kiadások 

Az Igazgatóság 2010. évi kiadásai összességében 774.586 e Ft-ot tettek ki, amelynek 21%-át 

Igazgatóságunk pályázataihoz kapcsolódó kiadások képezik. A mőködési kiadások a 2009-

2010. évi költségvetési megszorítások hatására, a kötelezıen ellátandó alapfeladatok elvégzé-

séhez minimálisan szükséges mőködési-, fenntartási- kezelési feladatok kiadásaira redukálód-

tak. 

Felhalmozási kiadásokat teljes mértékben a pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztések 

képezik, saját forrásból, illetve költségvetési támogatásból nem állt módunkban sem felújítási, 

sem beruházási munkák kivitelezésére az elızı évhez hasonlóan. 

 

7.2. Bevételek 

Az Igazgatóság intézményi bevételei, a támogatásértékő bevételek, valamint a mőködési és 

felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2010. évben 532.137 ezer forintot tettek ki, amelyek 

az elızı évhez viszonyítva 25%-os növekedést mutatnak. A támogatásértékő bevételek 

nagymértékő emelkedése Igazgatóságunk nemzetközi és hazai természetvédelmi pályázatai-
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nak támogatásából, közösségi hozzájárulás megelılegezésébıl adódott. A költségvetési támo-

gatásunk a 2009. évi 15%-os elvonást követıen további 14%-kal csökkent, amely a felhalmo-

zási támogatás teljes mértékő megvonásával járt. Év közben a mőködési és felhalmozási ki-

adások támogatása a természetvédelmi pályázatok önerejének biztosítására fejezeti kezeléső 

elıirányzatból átcsoportosított összegekkel nıtt.  

 

7.3. Vagyon 

Vagyonunk a 2009. évihez képest bruttó értékben közel 4 %-kal, nettó értékben 3%-kal emel-

kedett. 

A Minisztériumtól Klímaerdı telepítésére átvett pénzeszközbıl erdıtelepítés, valamint vad-

védelmi kerítések építésére került sor. Pályázati forrásból kos szállás és kifutó épült, valamint 

távcsı, fényképezıgép, turisztikai jelzıtáblák, napkollektor beszerzése történt meg.   

A folyamatban lévı beruházások magas aránya a DDOP pályázatunk keretében a Mohács 

Történelmi Emlékhely fogadóépület, kilátó és kiállító kupola kivitelezési munkáinak, vala-

mint KEOP pályázati forrásból élıhelyrekonstrukciós munkák elıkészítési tevékenységének 

köszönhetı. 

 

7.4. Épületek 

Az épülettípusok körében állattenyésztés feltételeit javító beruházásra került sor, a „Pannon 

gyeptípusok élıhelykezelése Magyarországon" címő LIFE Nature pályázat keretében a Nagy-

dorogi állattartó telepünkön kos szállás és kifutó épült.  

 

7.5. Eszközök 

Az eszközállományunk bıvülése teljes mértékben pályázati forrásból valósult meg.  

A gépek, berendezések és felszerelések állománya 1 db szárzúzóval, 2 db videokamerával, 1 

db digitális fényképezıgéppel, 1 db spektivvel és 1 db távcsıvel bıvült, az informatikai ellá-

tottságunk 5 db számítógéppel javult. 

A rendeltetésszerő használatra alkalmatlan eszközök körében 4 db főrészt, főkaszát, 1 db 

videókamerát, 4 db fényképezıgépet selejteztünk, a jármőállományunk 1 db terepjáró értéke-

sítésével, valamint 2 db csónak selejtezésével csökkent.  
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7.1. Kiadások   

   
 Teljesítés (e Ft) 

Mőködési  kiadások  Személyi juttatás 281 466 

 Járulék 72 291 

 Dologi 319 664 

 Mőködési célú pénzeszköz átad.  

Felhalmozási kiadások Intézményi beruházás 101 165 

 Felújítás  

 Egyéb felhalmozási kiadás  

 Egyéb központi beruházás  

Kölcsönök nyújtása   

Kiadások összesen  774 586 

   
   
 
 

7.2. Bevételek 
  

   
  Teljesítés (Ft) 

Bevételek Mőködési bevételek 306 046 

 
Támogatásértékő mőködési bevéte-

lek 
173 180 

 Felhalmozási bevételek 1 959 

 
Támogatásértékő felhalmozási 

bevételek 
50 952 

 Kölcsönök visszatérülése  

   

Bevétel összesen:  532 137 

Költségvetési támogatás Mőködési 312 539 

 Felhalmozási 44 936 

Támogatás összesen:  357 475 

Összes bevétel  889 612 

Pénzforgalom nélküli bevételek 122 559 

 Összes bevétel  1 012 171 
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7.3. Vagyon     

     
  

Bruttó érték 
Érték-

csökkenés 
Nettó érték 

Vagyoni érték ő jogok  
40.250.898 37.097.133 3.153.765 

Szellemi termékek  
0 0  

Ingatlanok és kapcsolódó 

vagyoni érték ő jogok 
Földterület 

1.568.005.562 0 1.568.005.562 
 telek 

55.017.700 0 55.017.700 
 Épület 

673.581.029 104.315.791 569.265.238 
 Építmény 

476.811.876 95.673.361 381.138.515 
 Erdı 

75.494.084 0 75.494.084 
 Halastó 

24.903.025 7.913.372 16.989.653 

 
Vagyoni érté-

kő jog 5.301.800 1.031.733 4.270.067 
Gépek, berendezések, fel-

szerelések 
Ügyviteli 

74.003.562 71.509.622 2.493.940 
 Egyéb 

200.145.065 153.522.527 46.622.538 
Jármővek  

165.924.157 144.380.464 21.543.693 
Tenyészállatok  

33.390.047 11.690.633 21.699.414 
Beruházások, felújítások  

141.427.814 0 141.427.814 
Összesen  

3.534.256.619 627.134.636 2.907.121.983 
 
 

7.4. Épületek     

     
Az épület típusa Száma (db) Növekedés a tárgyévben (db) 

Iroda 4  

Szolgálati lakás   

Állattartó épület 6  

Egyéb állattartó építmény 17 1 

Tanya 1  
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7.5. Eszközök   

   

Az eszköz megnevezése Száma (db) 
Növekedés a tárgyévben 

(db) 

Mezıgazdasági munkagép 69 -3 

Terepjáró 23 -1 

Motorkerékpár 8  

Kerékpár 64  

Vízijárm ő 50 -2 

Videokamera 8 1 

Digitális fényképez ıgép 24 1 

Hagyományos fényképez ıgép 16 -5 

Spektív 11 1 

Kézi távcs ı 66 1 

Számítógép 125 5 

Mobiltelefon 68 0 
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8. Bemutatás, oktatás, társadalmi kapcsolatok  

8.1. Turisztikai infrastruktúra 

 
Száma 

Férıhely/befogadó-

képesség (fı) 
Állapotuk rövid értékelése 

Látogató/oktató 

központ 
4 

1- 60 

2- 88 

3- 30 

4- 80    

 

összesen 258 fı 

1. Tettye Oktatási Központ: 2 db 30 fıs oktatóterem, melybıl egyik technikai eszközökkel jól, a másik közepesen felszerelt. 

A bútorok egy része felújítást igényel. Az oktatók száma 3, közülük 2 fı szerzıdéssel, 1 fı munka törvénykönyv hatálya alá 

tartozó foglalkoztatott. Szükséges a fokozott igények miatt technikai fejlesztés (vetítı, számítógép, vízvizsgálati labor, GPS, 

audiovizuális eszközök). Az oktatási tevékenység része a Pintér-kert Arborétum látogatása. 

2. Drávatamási Természetismereti Központ: Az épületen kívül rendelkezésre áll 1 db fedett, szabadtéri oktatásra, étkezésre 

alkalmas hely. Zárt, fedett oktatóterem nincs, szállás 8 fı részére biztosítható, ezen kívül van lehetıség sátorozásra. A felsze-

relés jó, de fejlesztést igényel (terepi munkát segítı eszközök).  

3. Óbányai kezelıház: rendelkezésre áll fedett, oktatásra és étkezésre alkalmas szabadtéri hely, valamint az épületben kutatá-

si, oktatási célra használható szobák 8 fı részére. Áramellátás van, folyóvízellátás viszont nem áll rendelkezésre.  

4. Dráva Kapu Bemutatóközpont: 80 fı befogadására alkalmas oktató- és konferenciaterem teljes felszereltséggel., 3 iroda, 

ebbıl 1 tárgyaló, teakonyha, teljes technikai felszerelés, belsı parkoló emelet: kilátó, teljes konyha, 2 szoba összkomfort, 

központi főtés. Az épület szomszédságában teljessé vált a bemutatás eszköztára: természettudományi kiállítás, ıshonos házi-

állat bemutató, tanösvény, madármegfigyelı torony, étterem áll a látogatók rendelkezésére. 

Kiállítás 6 változó 

Abaligeti-barlang: Állapota jelenleg jó. A kiszolgáló épület, pénztárépület felújítása szükséges. A bemutatóhely elıtti tér, 

park rendezése szükséges. 

Mohács -Sátorhely Történelmi Emlékhely: a sírkert állapota jelenleg jó, a kopjafák felújítására szükség van.  A fogadóépület 

kiszolgáló egységének (WC) felújítására szükség van.  A tájékoztató táblák modernizálása megtörtént, valamint egy bolt 

kialakításra került. DDOP pályázati forrásból elkezdıdött egy új fogadóépület és kiállítás építése. 

"Élet az ártéren" kiállítás: 2003. szeptemberben került átadásra a DDNPI gemenci bemutatóhelye Szekszárdnál.  A kiállító 



 30  

tér erdei hangulatú hangeffektusokkal várja a látogatókat szakvezetéses túrák keretei között. 

Denevérmúzeum: 2004 júliusban nyílt meg, tematikus kismúzeum az Abaligeti-barlang mellett. A kiállítás frissítése aktuá-

lissá válik. 

Fehér Gólya Múzeum – Kölked: 2008. Júniusától a DDNPI üzemelteti a kölkedi önkormányzat tulajdonában lévı kiállítást. 

A kiállítás anyaga és az épület modernizálásra szorul.  

Tettyei Mésztufa-barlang – Pécs: 2008. márciusában került átadásra az újonnan nyitott, helytörténeti, kulturális és geológiai 

elemeket tartalmazó kiállítás. 

Mészégetı-források barlangja: kalandtúra lebonyolítására alkalmas helyszín. 

Tanösvény 26 változó 

A régebben készült, valamint a megrongált tanösvényeket a DDNPI lehetıségeihez mérten folyamatosan újítja fel, de a táb-

lák nagy mértékben pótlásra vagy felújításra szorulnak. A tanösvényeken kívül még 5 db megfigyelıtorony segíti az ismeret-

szerzést. 

Felújításra kerültek a Bárányfoki és Nyéki-Holt-Duna tanösvények, új táblák lettek kihelyezve. Létrehozta az Igazgatóság 

Töröcskén a Fekete Harkány Tanösvényt, mely a honlapról letölthetı vezetıfüzet segítségével járható végig. 

Szálláshely 0 0 Kereskedelmi szálláshellyel nem rendelkezünk. 
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8.2. Kiadványok 

 

2010. év során az Igazgatóság szerkesztésében megjelent kiadványok: 

• 2010. évi ökoturisztikai programajánló (7000 db) 

• Paeonia 2009 (400 db) 

 

2010-ben mindösszesen kb. 15.500 ingyenes kiadvány került kiosztásra az Igazgatóság bemu-

tatóhelyein, kiállításokon, konferenciákon, turisztikai és környezeti nevelési rendezvényeken, 

falunapokon, tourinform irodákban, turisztikai szolgáltatóknál. 

 

A DDNPI által kiadott, fizetıs kiadványok: 

Megnevezés  Készlet  Bizományos  
A Baláta-tó 1202 134 
A Boronka melléki tájvédelmi körzet 176 235 
A Boronka-melléki TK 57 18 
A Dráva 21 287 
A Szársomlyó 2 71 
A Tolnai Mezıföld természeti értékei 0 2 
A vadon élménye.. 2443 478 
A vadon élménye… (angol) 1276 299 
A Zselic 137 63 
Abaligeti barlang 648 3516 
Abaligeti barlang plakát (új 2005.dec.) 1506 228 
Abaligeti tanösvény 3990 833 
Abaligettıl a Nagy-mezıig 190 320 
Béda-Karapancsa térkép 2101 399 
Béda-Karapancsa term. értékei 35 42 
DDNP monográfia 235 54 
DDNP plakát (új) 150 7 
DDNPI térkép 289 300 
Dél-Mezıföld TK természeti értékei 295 141 
DenevérMúzeum 3089 427 
DenevérMúzeum (angol) 603 224 
DenevérMúzeum (német) 152 226 
Dráva térkép 0 26 
Dráva térkép hajtogatatlan 0 16 
Gemenc 2898 214 
Gemenc album 1 0 
gemenc album (új) 13 13 
Gemenc térkép 1368 260 
Homokpusztáktól a láptavakig 240 310 
Képeslap - DDNP 6380 19691 



 32  

Megnevezés  Készlet  Bizományos  
Kopácsi-rét térkép 2472 2418 
Könyvjelzı 32 -7 
Könyvjelzı GÓLYAMÚZ 0 0 
Könyvjelzı-DDNP 2225 14766 
Mohácsi Történelmi Emlékhely Információs térkép 0 264 
Mohácsi Történelmi Emlékhely-"térkép"(új) 178 1016 
Mohácsi Történelmi Emlékhely-"térkép"(új)-Angol 471 2306 
Paeonia 2003 100 0 
Paeonia 2006 227 0 
Pintér-kert 0 377 
Pintér-kert új 1332 86 
Szársomlyó 1. 0 6 
Szársomlyó tanösvény 12031 1 
Tettye-barlang képeslap 3756 1888 
Tettye-park és környéke 232 0 
Tettye-tanösvény 258 0 
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8.3. Látogatottság  

 
 

A nemzeti park igazgatóság ökoturisztikai bemutatóhelyek regisztrált látogatói (2010) 

Bemutatóhely neve 
Fizetıs látogatók 

(fı) 
Nem fizetıs látoga-

tók (fı) Összesen (fı)  Megjegyzés 

1 Pintér-kert Arborétum 789 204 993    

2 Tettyei Mésztufa-barlang 14 234 548 14 782    

3 
Mészégetı-források barlangja (bar-
langi kalandtúra) 

33 48 81    

4 Abaligeti-barlang 47 653 2 347 50 000    

5 Denevérmúzeum 25 273 1 579 26 852    

6 Mohácsi Történelmi Emlékhely 17 618   17 618    

7 
Dráva Kapu Bemutatóközpont 
(Drávaszentes) 

1 874   1 874    

8 Fehér Gólya Múzeum 3 800 362 4 162    

9 Élet az ártéren kiállítás 434 150 584    

10       0    

Regisztrált látogatók összesen: 111 708 5 238 116 946    
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A nemzeti park igazgatóság ökoturisztikai szolgáltatásainak regisztrált igénybevevıi (2010) 

Szolgáltatástípus 
Fizetıs látogatók 

(fı) 

Nem fizetıs 
látogatók 

(fı) Összesen (fı) 
Szolgáltatás ára 

(tól-ig; Ft) Megjegyzés 

Szakvezetéses túra (nem elıre meghirdetett) 5 843     350-900   

Elıre meghirdetett (garantált) túra 1 019     450-700   

Nyílt nap, jeles nap, saját szervezéső rendezvény 3 523     0-300   

Természetismereti oktatás 7 034     200-550   

Tettye Oktatási Központ 4594           

Dráva Kapu Bemutatóközpont oktatás 535           

Drávatamási Oktatási Központ 22           

Fehér Gólya Múzeum oktatás 458           

Oktatás külsı helyszínen 1425           

Erdei iskolai program, tábor 354     600-800   

Csónak- és kenútúra 1 804     1000-2200   

Duna 496           

Dráva 1308           

Fotószafari 41     2000-15.000   

Kulturális jellegő rendezvények (pl. koncertek) 1 487     300-750   

Regisztrált igénybevevık összesen: 21 105 0 21 105     
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Szálláshelyek nemzeti park igazgatósági mőködtetésben (2010) 

            Ár (tól-ig; Ft) Megjegyzés 

Szállóvendégek száma (fı) 1 371 200-3500   

Vendégéjszakák száma (fı) 1 946     

        

Bemutatóhelyek és szolgáltatások összesen: 138 051     

Szállóvendégek 1 371     

Mindösszesen 139 422     
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8.4. Társadalmi kapcsolatok 

Az Igazgatóság rendezvényeiben, programjaiban számos új elem jelent meg. Az egyre 

növekvı érdeklıdésre való tekintettel minden hétre kínáltunk programokat, melyek a szemlé-

letformálás leghatékonyabb eszközei. 

 Ezek fıbb típusai: 

• Jelvénygyőjtı túrák, a résztvevık év-végi élménybeszámolós találkozója 

• Aktív természetvédelem – békamentés, madárgyőrőzés, stb. 

• Ingyenes ismeretterjesztı elıadások 

• Duna-Dráva Nemzeti Park Klub 

• Idısek Világnapja 

• Magyar Földrajzi Felfedezık elıadássorozat 

• Elıadássorozat a Dráva Kapu Bemutatóközpontban 

• Magyar Tudomány Ünnepe elıadássorozat 

• Jeles napok  

• Hódító hód kenutúrák 

 

A társadalommal, lakossággal való kapcsolattartás, tudatformálás megfelelı terei a különbözı 

rendezvények, melyeket a DDNPI szervez: ilyen például a Gólyabúcsúztató, Magyar Pásztor-

kutyák Terelıversenye, Denevérnap, Megemlékezés a Mohácsi csata helyszínén, Föld Napja, 

melyet a pécsi székhelyő zöld civil szervezetekkel együttmőködésben Pécsett a Tettye téren, 

hetedik alkalommal szerveztünk, melynek részprogramjai: Zöld Utca, Bio-piac és ismeretter-

jesztı, természetvédelmi játékok, kézmővesség voltak. Megrendezésre került a kétnapos Duna 

Fesztivál Mohácson, együttmőködve a mohácsi önkormányzattal, ahol a magyar nemzeti par-

kok mellett a Duna-menti védett területek is bemutatkoztak. 

Újdonság volt a Tettyei Mésztufa-barlangban megrendezett koncertsorozat, a Jódli koncert és 

az Origami Világtalálkozó és kiállítás. A Tettyei Mésztufa-barlang nyújtott helyszínt az Ében 

Fafúvós Egyesület, az ANK Mővelıdési Ház, az ANK Martyn Ferenc Mővészeti Szabadisko-

la, a Martyn Ferenc Szabad Mővészetoktatási Alapítvány, a Hetedik Kortárs Táncmőhely és a 

Rotbach Chörli együttes mősorának. 
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A DDNPI saját szervezéső rendezvényein kívül nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a mőködési 

területén található települések rendezvényeinek színesítéséhez akár a szervezésben való segí-

téssel, akár kínálatának megjelenítésével, túrákkal hozzájáruljon, ezzel is ismertetve tevé-

kenységét a lakossággal. A településekkel való kapcsolattartás egyik legsikeresebb eszköze az 

a vándorkiállítás, melyet Dr. Kalotás Zsolt fotóiból szervezünk. A nagy sikerre való tekintettel 

a klasszikus farönkös kiállítási anyag mellett egy második fotósorozatot is útjára indítottunk, 

melyek havonta más-más településre kerülnek. Egy egész évig tartó fotópályázat eredménye-

ként a Négy évszak a Mecsekben címő fotókiállítás szintén lehetıvé teszi a természeti értékek 

és a természetvédelem népszerősítését.  

Az alábbi településeken, helyszíneken állítottunk ki: Hercegszántó, Dunaföldvár, 

Rinyaújlak, Dombóvár, Diósviszló, Szőr, Zákányfalu, Budapest, Szekszárd, Paks, Sellye, 

Harkány, Pécs – Pécs Plaza 

 

Kiállítások, vásárok:  

• Turizmus 2010 – Budapesti, közös stand a magyarországi nemzeti parkokkal, valamint 

több dél-dunántúli szervezet standján 

• Szentlırinci Gazdanapok 

• Magyar Nemzeti Parkok Hete 

 

A DDNPI közremőködésével szervezett konferenciák: 

• Európia szinpózium az éjszakai égbolt védelméért – Kaposvár 

• Ökoturisztika Szakmai Napok – Mohács és Béda-Karapancsa 

 

Társadalmi Felelısségvállalás 

Nagy népszerőségnek örvend Békalencse címő elektronikus, a nemzeti park szakmai tevé-

kenységét is népszerősítı hírlevelünk, mellyel a már korábban is a lakossághoz (sajtón keresz-

tül, vagy személyesen) eljutó híreink mellett egy újabb célcsoportot tudtunk megszólítani. 

Híreinket a nemzeti parki települések önkormányzatainak munkatársai saját médiájukban 

(nyomtatott hírlevél, tv, rádió) is megjelentetik, ezáltal is közelebb hozva a nemzeti parki te-

vékenységhez a lakosságot. 

Területen dolgozó kollégáink napi kapcsolatban vannak lakossággal, szakvezetésekkel, elı-

adásokkal, a szakmai munkában való részvétellel azonban hozzájárulnak a kapcsolat javításá-

hoz. 
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Az oktatási tevékenység során minden korosztályhoz eljut a természet szeretetének üzenete, 

versenyek, vetélkedık szervezésével még nagyobb lakossági célcsoportot tudunk megszólíta-

ni. 

 

Saját szervezéső versenyek 

• Madarak és Fák napja megyei és városi verseny 

• Állatok Világnapja városi verseny 

• IV. Fekete István életrajzi és természetismereti terepi akadályverseny 

 

Mások által szervezett versenyek, rendezvények; közremőködı a DDNPI 

• Környezetvédelmi Világnap 

• Madarak és Fák napja országos verseny 

• Teleki Pál verseny 

• ANK Környezet-Egészség verseny 

• Autómentes Nap 

• Curie verseny felkészítés 

• Zsőrizés több versenyen 

• Kaposvári Egyetem Ökonap 

• Expo Center – Pécs, családi nap 

 

Táborok, tréningek 

• Nyári napközis tábor – Pécs 

• Sátortábor – Drávaszentes 

• Kétnyelvő sátortábor – Drávaszentes 

• Kétnyelvő pedagógus továbbképzés – Drávaszentes 

 

Pályázatok 

• Négy évszak a Mecsekben – fotópályázat 

• Meseíró pályázat – Tettyei Mésztufa-barlang 

• Rejtett vizek városa-Pécs – rajzpályázat 

• Ember és víz kapcsolata – képzımővészeti  
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Média megjelenések: 

  Megjelenés 

Média helyi 89 

 regionális 128 

 országos 69 

 internet 85 
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8.5. Környezeti nevelési intézkedések 

(elıre meghirdetett programok és túrák, rendezvények, jeles napok) 

                A DDNPI által szervezett 2010. évi programok összefoglaló táblázata 

Dátum Esemény Résztvevık 
január 5. DDNP Klub - Komlós Attila 34 
január 19. Magyar földrajzi felfedezık 27 
január 2. A barlang és ami fölötte van 3 
január 16. Téli madármegfigyelés a Dunán 56 
január 23. Négy évszak a Nyugat-Mecsekben természetfotózás 13 
január 30. Kikerics túra 31 
február 6. A barlang és ami fölötte van 4 
február 6. Kikerics túra 30 
február 13. Kikerics túra 25 
február 2. DDNP Klub - Nagy Gábor 30 
március 26. Húsvétváró szöszmötölés a Tettye Oktatási Központban 10 
március 27. Fekete harkály túra 64 
március 27. Békamentés 72 
március 2. DDNP Klub - Varga Zsolt 30 
március 6. A barlang és ami fölötte van 5 
március 15. Nemzeti Ünnep a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen 25 
március 16. Magyar földrajzi felfedezık 27 
március 20. Meseíró pályázat eredményhirdetés 18 
március 23. Az Ében Fafúvós Egyesület koncertje a Tettyei Mésztufa-barlangban 12 
március 27. Húsvétváró szöszmötölés a Kölkedi Fehér Gólya Múzeumban 16 
április 3. A barlang és ami fölötte van 7 
április 6. DDNP Klub - Nyemcsok Tamás 26 
április 10. Négy évszak a Nyugat-Mecsekben természetfotózás 6 

április 13. 
Alföldi pásztorok, sztyeppei nomádok - Kunkovács László elıadása a Dráva Kapu 
Bemutatóközpontban 85 

április 17. Bazsarózsa túra a Kelet-Mecsekben 41 
április 24. Föld Napja 183 
április 24. Szent Gyögy nap a Tettyei Mésztufa-barlangban 44 
április 24. Fekete kökörcsin túra 80 
május 1. Mit rejt az odú? túra 34 
május 4. DDNP Klub - Kováts László 31 
május 8. Éjszakai túra a Zselicben 24 
május 18. Magyar földrajzi felfedezık 24 
május 22. Barcsi borókás túra 25 
május 29. Kisréttıl a kastélyparkig túra 23 
május 31-június 
13. Mamutok nyomában - kiállítás a Dráva Kapu Bemutatóközpontban 473 
június 12. Túra a Baláta-tónál 23 
június 12. Zselici csillagos égbolt túra 88 
      

június 14-20. Magyar Nemzeti Parkok Hete   
június 14. Szakvezetéses túra az Irma-úton 0 
június 15. Látogatás a Dráva Kapu Bemutatóközpontban 0 
június 16. Diavetítéses elıadás a Tettye Oktatási Központban természeti értékeinkrıl 12 
június 17. Ismerkedés kedvenc gombáinkkal 13 
június 18. Tárlatvezetés a Fehér Gólya Múzeumban és kenutúra a Külsı-Bédán 5 
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június 19. Homokbuckáktól a házi sajtig túra 17 
június 20. Hódító hód kenutúra 6 
június 20. Múzeumok Éjszakája a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen 217 
június 24. Szent Iván éj a Tettyei Mésztufa-barlangban 120 
június 26. Négy évszak a Nyugat-Mecsekben természetfotózás 4 
július 2-4. Dunai Mosás 90 
július 3. Hódító hód kenutúra 10 
július 10. Magyar pásztorkutyák terelıversenye 350 
július 10. Kenutúra a Ferenc-csatornán 18 
július 11. Gólyanap 100 
július 21. Jódli koncert a Tettyei Mésztufa-barlangban 185 
július 24. Grábóc - egyházmővészeti értékek nyomában 21 
július 31. Hódító hód kenutúra 13 
augusztus 7. Hódító hód kenutúra 24 
augusztus 7. Origami Világtalálkozó és Kiállítás megnyitó a Tettyei Mésztufa-barlangban 110 
augusztus 14. Kenutúra a Ferenc-csatornán 19 
augusztus 14. Hullócsillag túra 45 
augusztus 28. Denevérnap Abaligeten 35 
augusztus 28. Szarvasbıgés Gemencen 12 
augusztus 29. Megemlékezés a Mohácsi csata évfordulóján 700 
szeptember 4. Szarvasbıgés Gemencen 34 
szeptember 4. Origami délután a Tettyei Mésztufa-barlangban 40 
szeptember 7. DDNP Klub - Omacht Zoltán 13 
szeptember 11. Bogyók, füvek a Mecsekben 15 
szeptember 21. Magyar földrajzi felfedezık 32 
szeptember 25. Kirándulás a múltba túra 30 
október 1. Idısek világnapja a Pintér-kert Arborétumban 25 
október 4. Állatok világnapja 4 
október 5. DDNP Klub - Trócsányi Balázs 30 
október 12. Természettudományi elıadás a Dráva mentérıl 30 
október 16. Négy évszak a Nyugat-Mecsekben természetfotózás 6 
október 19. A Martyn Ferenc Mővészeti Szabadiskola programja a Tettyei Mésztufa-barlangban 26 
október 26. Az Ében Fafúvós Egyesület koncertje a Tettyei Mésztufa-barlangban 8 
október 30. Ahol a Mura és a Dráva találkozik 43 
november 2. Magyar Tudomány Ünnepe 20 
november 2. DDNP Klub - Kulcsár Péter 42 
november 9. Magyar Tudomány Ünnepe 17 
november 13. Az építı, romboló Dráva túra 33 
november 16. Magyar Tudomány Ünnepe 25 
november 20. Barlangi manó túrák Abaligeten 87 
november 23. Magyar Tudomány Ünnepe 32 
november 23. Magyar Földrajzi Felfedezık 25 
november 30. Magyar Tudomány Ünnepe 31 
december 4. Karácsonyváró szöszmötölés a Fehér Gólya Múzeumban 15 
december 4. Téli madárgondozás 49 
december 7. DDNP Klub - Wágner László 11 
december 10. Karácsonyváró szöszmötölés a Tettyei Oktatási Központban 34 

Összesen: 94 program   
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9. Kapcsolattartás hazai partnerszervezetekkel  

• PAN Park Hálózat,  

• WWF 

• Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya megyei Csoportja  - fajvé-

delmi, élıhelymegırzési és oktatási programok 

• Zöld Híd Alapítvány 

• Környezetünkért Közalapítvány 

• Misina Természet-és Állatvédı Egyesület 

• Állatkert-Akvárium-Terrárium KHT 

• Somogy Természetvédelmi Szervezet az élıhelyek kezelésében és fenntartásában és az  

• Ormánság Alapítvány  - Dráva menti térség felzárkóztatását.  

• Tolna megyei Természetvédelmi Alapítvánnyal  - a kezelési tervek készítésében. 

• Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 

• Somogy Természeti Értékeiért Közalapítvány 

• Berek Természetvédelmi Közalapítvány 

• Dráva Szövetség 

• Babócsáért Egyesület 

• MME Dombóvári helyi csoportja 

• MME Tolna megyei helyi csoportja 

• Pro Silva Egyesület 

• Dráva Szövetség 

• Tourinform Irodák 

• Ezerszínő Baranya KHT 

• Regionális Marketing Igazgatóság 

• Múzeumok 

• Pécsi Tudományegyetem 

• Határırségek 

• Vízirendészetek 

• Rendırkapitányságok 

• Katasztrófavédelmi Igazgatóságok 

• Polgárırség 
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• Vadászkamarák, Vadászati Védegyletek 

• Vám és Pénzügyırség 

• Ormánysági Hagyományırzı Egyesület 

• Királyegyházi Fiatalok Egyesülete (Ormánysági Túra) 

• Pécsi Bazilika Kolping család 

• TDM-szervezetek 

• Magyar Csillagász Egyesület 

 

10. Külföldi együttm őködés 

• Danube Parks hálózat keretében Duna-menti védett területek együttmőködése pályázati 

program keretében 

• Green Osijek (Horvátország)  civil szervezettel való együttmőködés határon átnyúló pá-

lyázati program segítségével 

 



 

10. Külföldi együttmőködés 

Partnerszervezet 
Ország (nemzetközi szer-

vezet esetén székhelye) 
Az együttmőködés rövid ismertetése 

 Park Prirode Kopacki Rit Horvátország Vizes élıhelyek rekonstrukciója, ökoturizmus. 

Global Environmental Facility 

(World Bank) 
Washington Duna-medence tápanyag-csökkentési projekt 

Nationalpark Donau-Auen Orth an der Donau Együttmőködés az idegenforgalom, oktatás és az ırszolgálati tevékenység területén. 

PAN Parks Foundation Gyır, Magyarország. Részvétel az európai, nemzeti parkokat tömörítı PAN Parks hálózat munkájában 
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11. Ellenırzések  

 

No Ellenırzést el-
rendelı szervezet 

Ellenırzést 
végzı szerve-
zet 

Típusa, célja Fontosabb megállapítások, intézkedések rövid ismertetése 

1. DDNPI Belsı Ellenırzés A 2007-2008. évben védetté 

nyilvánított területek, és ezek 

kezelési terveinek az elkészítése. 

1. A védetté nyilvánítások minden esetben indokoltak voltak, azokat minden eset-

ben az elıírt jogszabályok alapján kezdeményezte az Igazgatóság.  

2. A vizsgált évek természetvédelmi kezelési tervei részletesen tartalmazták a 

természetvédelem gyakorlati célkitőzéseit, a természetvédelmi stratégiákat, a ter-

mészetvédelmi kezelési feladatokat. 

2. DDNPI Belsı Ellenırzés Az Abaligeti-barlang bemutató-

hely mőködtetésének utóellenır-

zése. 

1. A barlang üzemeltetéséért felelıs személy (barlangtani referens) az ellenırzéset 

minden esetben az üzemelési naplóba bejegyzi.  

2. .A munkaszerzıdéseket úgy kell módosítani, hogy a havi munkaidı keret he-

lyett 12 heti munkaidıkeretet állapítsanak meg, mert egy nagyobb intervallumban 

a heti munkaidı hossza kiegyenlítıdik, nem úgy mint a havi munkaidıkeretben 

3. A pénzügyi elszámolások történjenek meg a szerzıdésekben rögzített idıpont-

okban.  

4. A pénzkezelések elszámolási rendje megköveteli a pénztárjelentések szabályos 

vezetését. 

3. DDNPI Belsı Ellenırzés Az Igazgatóság védett gyepterü-

letek fenntartása és kezelés utóel-

lenırzése. 

1. A földalapú és az agrár-környezetgazdálkodási támogatások rendszere, és fel-

használásai 2008-2009-es években tovább mőködtek, annak ellenére, hogy az 

elızı évekhez képest összegszerőn csökkentek. 

2. A projektek pénzügyi elszámolásai szabályosan történtek, a dokumentációk 

pontosak, áttekinthetıek. 45 



 

 

             4. DDNPI. Belsı Ellenırzés A 2007-2008. évi földvásárlások, 

kisajátítások vizsgálata. 

1. A földvásárlások elıkészítésénél a tulajdonosi jog gyakorlásával érintett föld-

részletekre külön kell figyelmet fordítani.  

2. A saját vagyonkezeléső területek közé beékelıdött, és az osztatlan közös tulaj-

donban lévı erdı, gyep mővelési ágú földrészleteknél lehetıség szerint elıvásárlá-

si jog gyakorlásával kell tulajdoni viszonyokat rendezni. 

5. ÁSZ ÁSZ KvVM Költségvetési Fıosztály 

2008. évi zárszámadás vizsgálat 

Az Igazgatóság különféle táblázatokat, dokumentumokat, mellékleteket küldött 

meg a felügyeleti szervnek az ÁSZ zárszámadás vizsgálatához, amelyek az Igazga-

tóság 2008. évi pénzügyi gazdálkodását mutatták be. 

6. KvVM Ellenırzési Önálló 

Osztály 

Az Igazgatóság 2005-2007. évi 

pénzügyi és számviteli folyama-

tai, bizonylatok, nyilvántartások, 

költségvetési beszámolók. 

A legfontosabb intézkedések:  
- Kintlévıség kezelés ellenırzési nyomvonal  készítés. 
- Negyedéves elszámolások bevezetése a rendezetlen aktív és passzív elszámolá-
sokkal kapcsolatosan. 
- Az aktivált bálványfa irtás nettó értékének a kivezetése a könyvekbıl. 
- 2008. évtıl egyeztetı levelek kibocsátása. 
- 2010. évre vonatkozóan a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvé-
nyesítés, szakmai teljesítés igazolás rendjével összefüggı belsı szabályzat áttekin-
tése és módosítása a kormány rendeletnek megfelelıen. 
-A halgazdálkodás, állattartási tevékenység, valamint az erdı faállomány hasznosí-

tásával összefüggı komplex ellenırzés lefolytatása 
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12. Fontosabb célkit őzések a következ ı évre  

 

 

A Gemenci Látogatóközpont turisztikai fejlesztésének újbóli elıkészítése. 

 

Környezeti és Energia Operatív Program élıhelyrehabilitációs projektjeinek végrehajtása. 

 

A Világbank által támogatott Duna Tápanyagcsökkentı Program részeként a teljes Gemenci 

és Béda-Karapancsai vizes élıhelyek rehabilitációjának befejezése. 

 

Saját vagyonkezelésben lévı erdık átalakításának folytatása a Duna-Dráva Nemzeti Park 

törzsterületén közel 70 hektáron. 

 

A horvát-magyar határon átnyúló Bioszféra Rezervátum kialakítása a Mura-Dráva-Duna fo-

lyók mentén. 

 

Szabadság-zátony mellékágának rehabilitációja LIFE + pályázati program segítségével. 

 

IPA (határon átnyúló) horvát-magyar természetvédelmi pályázat végrehajtása a Dráva menti 

holtágak és mellékágak rehabilitációja céljából. 

 

 


