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Az 557-21/2022. számú igazgatói utasítás 2. számú melléklete 

 

A lovastúrázás szabályai a Hortobágyi Nemzeti Parkban 

 

(1) A HNPI vagyonkezelésében lévő területeken lovastúra-vezetői tevékenység a HNPI erre feljogosító 

vagyonkezelői hozzájárulása és túravezetői igazolvány birtokában végezhető. A lovastúravezetői 

igazolvány megszerzésére és a lovastúravezetői tevékenység folytatására vonatkozóan egyebekben 

a túravezetői igazolványra és a túravezetői tevékenységre vonatkozó szabályok az irányadóak. A 

vagyonkezelői hozzájárulás megadásának további feltétele, hogy a lovastúravezetőnek érvényes 

lovastúra-vezető szakképesítéssel (OKJ száma: 52 812 02) kell rendelkeznie. Lovastúravezetés a HNPI 

vagyonkezelésében lévő területeken kizárólag túraszervezésre vonatkozóan megkötött 

keretmegállapodás birtokában, és csak a kijelölt lovastúra útvonalakon végezhető. Lovastúrán 

egyidejűleg legfeljebb 10 fő vehet részt. 

 

(2) Lovastúrázásra kijelölt útvonalak a Hortobágyi Nemzeti Parkban:  

 

1. számú lovastúra-útvonal: 

Balmazújváros – „kiskör”: Nádudvari utca (47°35'58.75"É, 21°20'14.53"K) – Magdolna-puszta, 

földút – Kőudvari földút (47°34'52.93"É,  21°17'45.40"K) 

 

2. számú lovastúra-útvonal: 

Balmazújváros, Bethlen utca – (47°36'16.27"É, 21°19'28.39"K) – Magdolna-puszta – Kőudvar – 

Nyírő-lapos, elágazó (47°34'21.84"É, 21°17'7.91"K) – Kadarcsi csárda (47°33'10.47"É, 21°19'23.35"K) 

 

3. számú lovastúra-útvonal: 

Balmazújváros, Bethlen utca (47°36'16.27"É, 21°19'28.39"K) ) – Magdolna-puszta – Kőudvar – 

Nyírő-lapos, elágazó (47°34'21.84"É, 21°17'7.91"K) – Szálkahalom (47°34'30.45"É, 21°14'34.79"K) – 

Szettyénes – Borsós – Hortobágy, vasúti átkelő (47°35'5.20"É, 21° 9'37.62"K) – Máta, lovaspálya 

(47°35'41.07"É, 21° 8'55.11"K) 

 

4. számú lovastúra-útvonal: 

Balmazújváros, Szikifű utca (47°36'39.62"É, 21°19'9.27"K) – Suba-tanya (47°36'39.32"É, 

21°18'44.46"K) – Boros-gát – Borsós – Kónya vasúti megálló (47°36'2.02"É, 21°14'20.58"K) – 

Hortobágy, vasúti átkelő (47°35'5.20"É, 21° 9'37.62"K) 

 

5. számú lovastúra-útvonal: 

Balmazújváros: Csegei út – Hort-földút (47°38'16.06"É, 21°18'16.18"K) – Kis-Hortobágyi csárda, át a 

Hortobágy-folyón (47°40'30.39"É, 21°14'28.50"K) Posta-háti lejáró – (47°40'47.37"É, 21° 12'01.97"K) 

Papere híd (47°39'41.07"É, 21° 8'55.11"K) – Seggenülő hodály (47°40'11.60"É, 21° 08’30.01"K) – 
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Kondás-gát (47°39'41.99"É, 21° 06'46.93"K)- Kungyörgy (47°36'10.56"É, 21°6'53.83"K) - Máta, 

lovaspálya (47°35'41.07"É, 21° 8'55.11"K) – Epona-híd (47°35'24.19"É, 21° 9'20.82"K)  

 

6. számú lovastúra-útvonal: 

Bagota (47°44'36.16"É, 21°12'49.12"K) – Bagota-tanya – Csurgóhát (47°43'35.97"É, 21°10'13.83"K) – 

Posta-háti lejáró – (47°40'47.37"É, 21° 12'01.97"K), itt csatlakozik az 5. sz. útvonalhoz 

 

7. számú lovastúra-útvonal: 

Újszentmargita (47°43'26.31"É, 21° 6'29.19"K) – Újszentmargita, kereszteződés a pusztában 

(47°42'50.60"É, 21° 7'42.07"K) – Cserepes térsége (47°41'6.85"É, 21° 6'58.61"K) – Papegyháza, 

kereszteződés a pusztában (47°39'13.72"É, 21° 9'30.45"K) – Máta, lovaspálya (47°35'41.07"É, 21° 

8'55.11"K) 

 

6-7. számú összekötő túraútvonal: 

Újszentmargita (47°43'26.31"É, 21° 6'29.19"K) – Csikótelepi hodály – Bagota (47°44'36.16"É, 

21°12'49.12"K) 

 

8. számú lovastúra-útvonal: 

Tiszacsege (47°41'37.23"É, 21° 0'7.16"K) – Tiszacsege, kereszteződés a kecskési pusztában 

(47°40'17.41"É, 21° 2'5.10"K) – Cserepes-puszta – Cserepes-tanya bekötőút (47°41'4.19"É, 21° 

7'52.59"K) – Csegei út, darules kilátó (47°41'6.78"É, 21° 6'58.23"K) – Papegyháza templomrom – 

Papegyháza, kereszteződés a pusztában (47°39'13.72"É, 21° 9'30.45"K) – Máta, lovaspálya 

(47°35'41.07"É, 21° 8'55.11"K) 

 

9. számú lovastúra-útvonal: 

Tiszacsege (47°41'37.23"É, 21° 0'7.16"K) – Tiszacsege, kereszteződés a kecskési pusztában 

(47°40'17.41"É, 21° 2'5.10"K) – Nyugati főcsatorna átkelő, Gyökérkút (47°37'44.63"É, 21° 1'30.17"K) – 

Fogadó (47°35'27.99"É, 20°51'9.77"K) 

 

10. számú lovastúra-útvonal: 

Tiszacsege (47°41'37.23"É, 21° 0'7.16"K) – Tiszacsege, kereszteződés a kecskési pusztában 

(47°40'17.41"É, 21° 2'5.10"K) – Halastó (47°36'7.33"É, 21° 4'33.91"K) – Kungyörgy (47°35'52.08"É, 21° 

5'50.86"K) – Máta, KHT sorompó (47°35'41.07"É, 21° 8'55.11"K) 

 

11. számú lovastúra-útvonal: 

Nagyiván (47°29'15.33"É, 20°56'7.69"K) – Faluvéghalma (47°32'2.73"É, 21° 2'32.65"K) – Szásztelek 

(47°33'27.55"É, 21° 4'38.61"K) –  Kungyörgy (47°35'52.08"É, 21° 5'50.86"K) – Máta (47°35'41.07"É, 21° 

8'55.11"K) 

 

12. számú lovastúra-útvonal: 
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Nagyiván (47°29'15.33"É, 20°56'7.69"K) – Kunmadaras, Füredi-út – Német-éri-főcsatorna 

kereszteződés (47°24'31.01"É, 20°52'19.24"K) – Berekfürdő, Hortobágyi út (47°23'28.49"É, 

20°51'8.34"K) 

 

13. számú lovastúra-útvonal: 

Nagyiván (47°29'15.33"É, 20°56'7.69"K) – Sáros-éri-főcsatorna gát – Bökönyi-tanya 

(47°28'35.70"É, 21° 2'17.09"K) – Nádudvar-Mihályhalma (47°27'02,12"É, 21°05'05,11"K) – Nádudvar, 

Fő út (47°25'12.64"É, 21° 8'34.11"K) 

 

14. számú lovastúra-útvonal: 

Berekfürdő, Hortobágyi út (47°23'28.49"É, 20°51'8.34"K) – (47°24'39.22"É, 20°53'9.32"K) – Ágota-

halom (47°22'41.69"É, 21° 1'13.03"K) –Nádudvari műút és Kék-halmi töltés kereszteződése 

(47°24'20.53"É, 21° 7'2.62"K) – Nádudvar, Fő út (47°25'12.64"É, 21° 8'34.11"K) 

 

15. számú lovastúra-útvonal: 

Berekfürdő, Hortobágyi út (47°23'28.49"É, 20°51'8.34"K) –Püspökladány, Farkas-szigeti bejáró 

(47°19'52,68"É, 21° 05'57.11"K) 

 

16. számú lovastúra-útvonal: 

Püspökladány (47°19'30.71"É, 21° 5'57.54"K) – Nádudvar, Nádudvari műút és Kék-halmi töltés 

kereszteződése (47°24'20.53"É, 21° 7'2.62"K) – Nádudvar, Fő út (47°25'12.64"É, 21° 8'34.11"K) 

 

17. számú lovastúra-útvonal: 

Nádudvar, Jókai u. (47°26'5.80"É, 21° 9'18.80"K) – Szelencés, túraútvonal elágazó (47°27'38.03"É, 

21°10'20.66"K) – Angyalháza 1. csomópont (47°29'51.92"É, 21°11'0.54"K) – Festő-kunyhó 

(47°30'11.95"É, 21°10'23.83"K) – Angyalháza 2. csomópont (47°30'45.44"É, 21°10'25.84"K) – 

Malomháza, régi híd alatt (47°32'28.53"É, 21° 8'18.06"K) – Máta, lovaspálya (47°35'41.07"É, 21° 

8'55.11"K) 

 

18. számú lovastúra-útvonal: 

Nádudvar, Rákóczi Ferenc u. (47°26'25.94"É, 21° 9'54.94"K) – Szelencés, túraútvonal elágazó 

(47°27'38.03"É, 21°10'20.66"K) – Angyalháza 1. csomópont (47°29'51.92"É, 21°11'0.54"K) – Sas-

csárda (47°30'41.55"É, 21°11'17.34"K) – Angyalháza 2. csomópont (47°30'52.12"É, 21°10'43.67"K) – 

Malomháza, régi híd alatt (47°32'28.53"É, 21° 8'18.06"K) – Máta, lovaspálya (47°35'41.07"É, 21° 

8'55.11"K) 

 

17-18. számú összekötő: 

Angyalháza 1. csomópont (47°30'45.44"É, 21°10'25.84"K) – Angyalháza 2. csomópont 

(47°30'52.12"É, 21°10'43.67"K) 

 

19. számú útvonalon: 
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Karcag, Szélmalom (47°19'42.92"É, 20°55'49.31"K) – Zádor-híd, ötlyukú kőhíd (47°21'2.52"É, 

20°58'41.39"K) – Ágota-halom (47°22'45"É;21°01'10"K), folytatás a 14. és 15. sz. útvonalak egyikén 

 

(3) Kijelölt lovagló terület a Hortobágyi Nemzeti Parkban: 

1. számú lovagló terület: 

Máta-puszta, Kungyörgy-puszta, Macskatelek-puszta, Kónya-puszta (Hortobágyi-halastó – 

Halastavi bekötőút-33-as főút – Hortobágy település – Kónyai kövesút – Kadarcs-

Karácsonyfok-csatorna – Hortobágy-folyó – az egykori Tonnás-csatorna által határolt terület  
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1. számú függelék az 557-21/2022. számú igazgatói utasításhoz:  

Természetkárosítás bűncselekmény törvényi tényállása 

 

Természetkárosítás1 

„242. § (1) Aki     

a) fokozottan védett élő szervezet egyedét, 

b) védett élő szervezet vagy az Európai Unióban természetvédelmi szempontból jelentős növény- 

vagy állatfaj egyedeit, feltéve, hogy azok külön jogszabályban meghatározott, pénzben kifejezett 

értékének együttes összege eléri a fokozottan védett élő szervezet egyedei esetében megállapított, 

pénzben kifejezett legalacsonyabb értéket, 

c) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított 

védelemről szóló EK tanácsi rendelet A és B melléklete hatálya alá tartozó élő szervezet egyedét 

jogellenesen megszerzi, tartja, forgalomba hozza, az ország területére behozza, onnan kiviszi, azon 

átszállítja, azzal kereskedik, illetve azt károsítja vagy elpusztítja, bűntett miatt három évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a természetkárosítás az élő szervezet 

egyedeinek olyan mértékű pusztulását okozza, 

a) hogy az (1) bekezdés a) vagy b) pontja esetében az elpusztított élő szervezet egyedeinek külön 

jogszabályban meghatározott, pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan 

védett élő szervezet egyedei esetében megállapított, pénzben kifejezett legmagasabb érték 

kétszeresét, 

b) amely az (1) bekezdés c) pontja esetében az élő szervezet állományának fennmaradását 

veszélyezteti. 

(2a) A (2) bekezdés szerint büntetendő, aki a természetkárosítást méreg alkalmazásával vagy az állat 

elpusztítására alkalmas csalétek kihelyezésével, több állat életét veszélyeztetve követi el. 

(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt két 

évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(3a) Aki a (2) vagy a (2a) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ 

el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(4) E § alkalmazásában élő szervezet egyede: 

a) az élő szervezet egyedének valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota, 

b) az élő szervezetek keresztezéseként és kereszteződéseként létrejött egyed, 

c) az élő szervezet egyedének származéka, ami alatt érteni kell az elpusztult élőlényt, valamint annak 

vagy az élő szervezet egyedének bármely részét, továbbá azt a terméket vagy készítményt, amely a 

felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó összetevőt tartalmaz. 

243. § (1) Aki Natura 2000 területet, védett barlangot, védett természeti területet vagy védett élő 

szervezetek életközösségét, illetve azok élőhelyét jogellenesen jelentős mértékben megváltoztatja, 

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.   

                                                 
1
 2022. szeptember 21-én hatályos törvényszöveg. 
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(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a természetkárosítás a Natura 2000 

terület, a védett barlang, a védett természeti terület vagy a védett élő szervezetek életközössége, 

illetve azok élőhelye jelentős károsodását vagy megsemmisülését okozza. 

(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt két 

évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(4) E § alkalmazásában Natura 2000 terület alatt a természet védelméről szóló törvényben 

meghatározott fogalmat kell érteni.” 
 


