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AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
A TERMÉSZETVÉDELMI ŐRSZOLGÁLAT ÉS MONITOROZÓ RENDSZER FEJLESZTÉSE  

 
Kezdetét veszi „A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki 

Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának komplex fejlesztésével” (KEHOP-4.2.0-

15-2016-00010) című projekt megvalósítása. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 199.000.000,- Ft 

vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar 

Kormány által biztosított pályázati forrás keretében.  

A projekt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében valósul meg. 

 

A projekt a területi jelenlét és a természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítását elősegítő eszközpark és 

az őrszolgálati alapfeladat-ellátásához szükséges infrastruktúra fejlesztésére irányul.  

 

A célok eléréséhez a következő projektelemek megvalósítására kerül sor: 

Őrszolgálati Iroda kialakítása a Zempléni Tájegységben, Tokajban - Az iroda építésének célja a 

Természetvédelmi Őrszolgálat adminisztratív munkavégzési feltételeinek megteremtése, a helyi lakossággal 

való kapcsolattartás hatékonyabbá tétele, a terepi megfigyelés és monitorozás, valamint a hatósági eljárások 

során visszatartott eszközök, természeti értékek biztonságos tárolása. A fejlesztéshez kapcsolódik egy, a 

Bodrog-folyón elhelyezésre kerülő úszómű.  

Az őrszolgálati mobilitás fejlesztése a természetvédelmi őrök gépjármű parkjának korszerűsítésével - 

A beszerzéssel a gépjárműpark fejlesztése történik meg terepjárók, motorkerékpár megvásárlásával.  

A hatékony terepi megfigyelés, adatgyűjtés, monitorozás eszközrendszerének fejlesztése - Az 

eszközök a természeti állapot felmérése és nyomon követése hatékonyságának javulását segítik elő.  

A terepi monitoring eszközök körében speciális fejlesztési elem a Légirendészeti támogató rendszer 

fejlesztése, melynek célja Magyarország országos jelentőségű védett természeti területei és/vagy Natura 

2000 területein a természetvédelmi őrzés, ellenőrzés hatékonyságának növelése, légijárművön alkalmazott, 

kamerarendszer kifejlesztésével, országosan a légi területellenőrzések arányának növelésével. 

A fejlesztésben az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 

mellett közreműködik a B-A-Z Megyei Rendőr-

főkapitányság, valamint az Országos Rendőr-

főkapitányság Készenléti Rendőrség Légirendészeti 

Szolgálata.  

 

A projekt megvalósításával növelhető a vizsgálandó védett 

és Natura 2000 élőhelyek és élőlénycsoportok száma, 

valamint az éves szinten ellenőrzött védett és Natura 2000 

területek nagysága.  

A munkálatok és beszerzések 2018 májusában kezdődtek 

el és előreláthatólag 2019-ben fejeződnek be. 

 
A Sajó-völgy Natura2000 terület egy részlete légijárműből 
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