A Bükki Nemzeti Park
A Bükki Nemzeti Park
természetvédelmi kezelője
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Alapítás, bővítések
1976. december 28.-án jelent meg a
Tanácsok Közlönyében a határozat a
Bükki Nemzeti Park létesítéséről, és
1977. január 1-én 38 774,6 ha-os védett
területtel megalakult hazánk sorrendben harmadik nemzeti parkja – ugyanakkor az első, amely
hegyvidéki területet foglalt magába.
A Bükki Nemzeti Park rendeltetését
a védetté nyilvánító határozat így
fogalmazza meg:

•	Védje a bükki középhegységi táj jellegzetes és változatos arculatát, kedvező természeti tulajdonságait, és őrizze meg jelentős természeti értékeit:
–	a különböző sziklaalakzatokat, barlangokat,
töbröket, forrásokat és vízfolyásokat;
–	a kárpáti flóraelemekben gazdag hegyi réteket, legelőket, a jellegzetes és ritka erdő- és
állománytípusokat, a természetes növénytársulásokat, valamint a védett állatfajokat.
• Őrizze meg a táj kulturális értékeit.
•	Biztosítsa a tudományos kutatáshoz szükséges
természeti feltételeket.
•	A természeti környezet megőrzésével segítse
elő a szabadidő kulturált felhasználását, a szabadban történő felüdülést és élményszerzést.
•	Szolgálja a természeti és kultúrértékek megismerésére irányuló turizmust és az idegenforgalmat.
•	Környezetvédelmi mintaterületként szolgálja
természeti környezetünk védelmét.

A nemzeti park területét az alapítást követően kétszer bővítették. 1984-ben a Bél-kő kőbányászat
alól kivont délnyugati ormát – mintegy 39,8 hektár – csatolták a nemzeti parkhoz, melyből 13,4
hektár fokozottan védett terület (4/1984. OKTH
rendelet). 1996-ban egy nagyobb arányú bővítésre került sor, ekkor a Délkeleti-Bükk Kisgyőr és
Bükkszentkereszt közötti 3019,8 hektár kiterjedésű részével gyarapodott a nemzeti park (23/1996.
KTM rendelet).
Napjainkban a Bükki Nemzeti Park csaknem az
egész Bükk hegységre kiterjed, magába foglalva
annak legszebb, természeti értékekben leggazdagabb részeit. 2002-ben az országos jelentőségű
terület kiterjedése jogszabály szerint 41 834,2 ha.
Ennek 94,27%-a erdő, 3,35%-a gyep (rét és legelő), 1,95%-a művelés alól kivont terület, 0,42%-a
szántó, a fennmaradó alig 0,01%-át pedig szőlők
és gyümölcsösök teszik ki.
A védett terület nagyobb része (65%) BorsodAbaúj-Zemplén, kisebb része (35%) Heves megyéhez tartozik. A nemzeti park B.-A.-Z. megyében Dédestapolcsány, Mályinka, Tardona, Varbó,
Parasznya, Miskolc, Bükkszentkereszt, Kisgyőr,
Sály, Kács, Cserépváralja, Cserépfalu, Bükkzsérc
és Répáshuta, míg Heves megyében Eger, Felső
tárkány, Szarvaskő, Mónosbél, Bélapátfalva, Szilvásvárad és Nagyvisnyó települések közigazgatási területeit érinti. A BNP-t övező településeken
összesen mintegy 250 000 ember él.
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A nemzeti park védett területének 97,7%-a állami tulajdonban van. Kezelője szinte kizárólag két
erdőgazdaság: az Egererdő Rt. (a Bükk Ny-i felén) és az Északerdő Rt. (a Bükk K-i felén). A BNP
Igazgatóság vagyonkezelésében csupán a védett
területnek alig 2,5%-a van (2002 december).
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Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
3304 Eger, Sánc u. 6.
Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 116
Telefon: (36) 411-581, Fax: (36) 412-791
E-mail: titkarsag@bnpi.hu
Honlap: www.bnpi.hu
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Establishment and important data of the Bükk National Park
Establishment, extensions
The Bükk National Park was established on 1st January 1977 with an extent of protected areas of 38,774.6
hectares (OTVH (National Conservation Authority) Decree No. 18/1976) being at present, as a result of the
extensions following its establishment, 43,168,8 hectares – KvVM (Ministry of the Environment and Water)
Decree No. 126/2007. (27 Dec).
Functions of the Bükk National Park is defined in the
declaration of protection as follows:
• to protect the characteristic and diversified face,
advantageous physical features and to preserve the
significant natural values of the mid-mountain landscape of the Bükk:
– the various rock formations, caves, dolinas, springs
and watercourses,
– mountain meadows and pasture-lands rich in Carpathian flora elements, the characteristic and rare
forest and stock types, natural plant associations
and protected animal species;

• to preserve the cultural values of the region;
• to provide physical conditions necessary for scientific research;
•b
 y the conservation of the physical environment, to
promote a civilised way of using free time, outdoor
recreation and excitement;
• t o advance tourism oriented in getting familiar with
natural and cultural historical values;
•a
 s an environmental sample area, to advance the
protection of our physical environment.
Nature conservation management
body for the Bükk National Park
The Bükk National Park Directorate, at most of its
protected areas has no proprietorial rights. Within
the range of its basic activities, in its operation area it
manages nature conservation management, preservation, management (habitat-rehabilitation, species
protection programmes); surveying, exploration and
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monitoring of the changes in the state of the physical environment (research-organisation, monitoring);
nature conservation registries (cadastering, authentic registries); guarding, protection of the protected
natural values by nature conservation guard service
as well as raising awareness, presentation tasks.
Dear Visitors! Information on the rules of abiding,
working, transportation and behaviour at protected
nature areas are available on our homepage (www.
bnpi.hu), publications, from our fellows and the Act
on nature protection (Act. No. 53 of 1996).
Bükk National Park Directorate
H-3304 Eger, Sánc u. 6.
Postal address: 3301 Eger, Pf. 116.
Telephone: (36) 411-581, Fax: (36) 412-791
E-mail: bnptitkarsag@bnp.kvvm.hu
Home page: www.bnpi.hu
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