
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságának nagyszabású természetvédelmi projektjéről tartottak 
sajtótájékoztatót kedden délelőtt Miskolcon, a Vörösmarty Mihály Művelődési Házban. 

Kezdetét vette a „A Világörökség részét képező barlangok, jelentős földtudományi értékkel 
rendelkező mesterséges üregek védelmét és az ezekhez kapcsolódó sérülékeny élővilág megőrzését 
célzó természetvédelmi beavatkozások az Aggteleki Nemzeti Park területén”(KEHOP-4.1.0-15-2016-
00015) című projekt megvalósítása. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 306,7 millió Ft vissza nem 
térítendő támogatásban nyert el, 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 részleteit kedden délelőtt ismertette az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága. A 
rendezvényt megnyitotta Veress Balázs az Aggteleki Nemzeti Park igazgatója, majd Riz Gábor 
országgyűlési képviselő köszöntötte a vendégeket. Gruber Péter általános igazgatóhelyettes 
ismertette a program célját és a pályázat keretében várhatóan elért beavatkozások eredményét. 

A projekt célja a természetvédelmi kezelést igénylő Natura 2000, védett, valamint fokozottan védett 
természeti területek ökológiai potenciáljának megőrzése. Ennek érdekében az Igazgatóság az 
élettelen természeti értékek (barlangok, bányák, mesterséges üregek) és az ezekhez kapcsolódó 
sérülékeny élővilág megőrzését, rehabilitációját szolgáló infrastrukturális fejlesztést valósít meg.  

A kivitelezési munkálatok 2017. áprilisában kezdődnek, a projekt várhatóan 2018. októberében 
fejeződik be. A tevékenységek 12 helyszínen valósulnak meg, többek között a volt tornaszentandrási 
vasércbányában, a Meteor-, a Béke- és a Baradla-barlangokban. A beavatkozások kizárólag 
természetvédelmi és balesetvédelmi szempontokat szolgálnak.  

A projekt keretében eltávolításra kerülnek a barlangidegen műtárgyak és balesetveszélyes 
omladékok, stabilizálásra kerülnek az omlásveszélyes vagy eltömődött barlangbejáratok; több 
barlang esetében az ott élő denevérpopuláció igényeit figyelembe véve felújításra kerülnek a barlangi 
lezárások, végül a biztonságos közlekedést, barlangi munkát szolgáló felújítások, és egyéb 
tevékenységek (CO2 mentesítés) valósulnak meg. 

A program célja tehát, a barlangok hosszú távú megőrzésén kívül, az, hogy az egyes helyeken 
kialakult károk helyreállítását elvégezzék. 

Az értékmentő és értékőrző projekt eredményeként a Világörökség részét képező barlangok, illetve 
bányavágatok, fejtési üregek, mint sérülékeny és értékes élőhelyek megőrzését, fenntartását 
biztosítja a vagyonkezelői és természetvédelmi kezelői feladatokat ellátó Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatóság. 


