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Az 557-21/2022. számú igazgatói utasítás 1. számú melléklete 

 

A túraszervezés és túravezetés szabályai a HNPI vagyonkezelésében lévő területeken  

 

(1) A túravezetési tevékenység a HNPI erre feljogosító vagyonkezelői hozzájárulásának és túravezetői 

igazolvány birtokában végezhető. 

(2) A vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának feltétele az érvényes Hortobágyi vagy Tisza-tavi 

túravezetői igazolvány (továbbiakban: túravezetői igazolvány) megléte, amely a HNPI által 

meghirdetett túravezetői tanfolyamon való részvétel és sikeres vizsga letétele esetén szerezhető meg. 

A túravezetői tanfolyamra jelentkezésre vonatkozó aktuális információk a HNPI honlapján érhetők el 

(www.hnp.hu). 

(3) Túravezetési tevékenység, az utazásszervezéssel foglalkozó Túraszervezők esetében is csak olyan 

szakmailag felkészült személy, Túravezető közreműködésével végezhető, aki érvényes túravezetői 

igazolvánnyal rendelkezik. A túravezetésen egyszerre legfeljebb 30 fő, lovastúrán legfeljebb 10 fő vehet 

részt. 

(4) Az ÖKO azon dolgozói, akiknek munkaköri leírásában szerepel a túravezetés/szakvezetés, kötelesek 

túravezető vizsgát tenni. A HNPI egyéb munkakörben foglalkoztatott dolgozói is letehetik a túravezetői 

vizsgát. A munkaviszony megszűnésekor a dolgozó jogosulttá válik túravezetői igazolvány 

megszerzésére, melyet kérésére a HNPI díjmentesen állít ki. A Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai, a 

túravezetői tanfolyamon való részvétel és vizsgakötelezettség nélkül jogosultak túravezetésre. 

(5) A HNPI vagyonkezelésében lévő területen elkövetett károkozásért a Túraszervező a csoport minden 

tagja után teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. 

(6) Amennyiben a Túravezető vagy a szervezésében érkező bármelyik látogató a jelen Szabályzatban, 

valamint a kiadott vagyonkezelői hozzájárulásban megszabott feltételeket nem tartja be, úgy a 

Túravezető túravezetői igazolványa visszavonásra kerül, továbbiakban túravezetésre nem jogosít. 

(7) A túravezetői igazolvány a kiállítás napjától 5 évig érvényes. Ezt követően, a túravezetői igazolvány 

érvényességi ideje meghosszabbításának feltétele a túravezetői tanfolyamon való újbóli részvétel és 

a természetvédelem és fajismeret vizsgatárgyakból sikeres vizsga letétele. Az újbóli 

vizsgakötelezettség alól felmentést csak az a személy kaphat, aki megfelelő szakirányú felsőfokú 

végzettséggel rendelkezik, így különösen biológus, biológia szakos középiskolai tanár, 

természetvédelmi mérnök, növénytermesztő vagy állattenyésztő agrármérnök, vadgazdálkodási 

mérnök és erdész diploma megléte esetén, annak igazolásával kérhető felmentés. A 

vizsgakötelezettség alóli felmentést kapott túravezető a regisztrációs díj megfizetése mellett 

kérelmezheti az igazolvány érvényességének újabb öt évre szóló meghosszabbítását. Az új túravezetői 

igazolvány átvételekor aláírásával köteles igazolni, hogy a HNPI ökoturisztikai célú látogatásra 

vonatkozó szabályzatának hatályos változatát átvette, az abban foglaltakat megismerte, a 

betartásáért és betartatásáért felelősséget vállal. 

(8) Az eseti látogatási alkalmakra szóló vagyonkezelői hozzájárulást, a Túraszervező kérelmére a HNPI 

állítja ki. 

(9) A Túravezető a Hortobágyi Nemzeti Park területén végzett szakvezetés közben köteles magánál 

tartania érvényes túravezetői igazolványát, és a belépésre jogosító dokumentumokat (vagyonkezelői 

hozzájárulás, nemzeti parki belépőkártya, keretszerződés másolata), valamint ellenőrzés esetén 

kérésre felmutatnia. E kötelezettség megszegése a 6. pontban foglalt következményeket vonja maga 

után. 
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(10) Túravezetői igazolvány birtokában a Hortobágyi Nemzeti Park belépőkártyával látogatható 

területein, a résztvevők számának megfelelő belépőkártya megfizetését, és előzetes írásos bejelentést 

követően önállóan, a HNPI által kijelölt szakvezető igénybevétele nélkül is végezhető túravezetés, és 

használhatók a tanösvényeken található bemutatási létesítmények. 

(11) A Hortobágyi Nemzeti Parkban, a bemutató-területeken és tanösvényeken kívül eső területeken 

túravezetés csak eseti látogatási alkalmakra kapott vagyonkezelői hozzájárulás birtokában, és a HNPI 

által kijelölt szakvezető kíséretében végezhető. Túraszervező vagyonkezelői hozzájárulás iránti 

kérelmét legalább a tervezett túravezetési időpont előtt 15 nappal, írásban nyújthatja be a HNPI 

központi elektronikus levelezési címére, és az ÖKO elérhetőségére egyidejűleg elküldött elektronikus 

levél formájában (e-mail: hnp@hnp.hu és az info@hnp.hu). 

(12) Az eseti túrvezetési alkalomra vonatkozó vagyonkezelői hozzájárulásra irányuló kérelem elbírálása 

a természetvédelmi és egyéb területhasználati érdekek figyelembe vételével, a Természetvédelmi 

Őrszolgálat munkatársainak bevonásával történik. A kérelem elbírálásáról a Túraszervező írásos 

visszaigazolást kap. A vagyonkezelői hozzájárulás megadásának fenti okokra hivatkozással történő 

elutasítása esetén a HNPI kártérítési kötelezettségét kizárja. 

(13) Szakvezetési tevékenység végzésére jogosultak a HNPI részéről a Természetvédelmi Őrszolgálat, 

valamint az ÖKO ilyen feladatokat ellátó munkatársai. A HNPI fenntartja a jogot, hogy a szakvezető 

munkatársat csak a mindenkori szabad kapacitásának függvényében biztosít. Túraszervező a 

szakvezető igénybevételének igényét a látogatási időpont előtt legalább 30 nappal köteles írásban 

jelezni. Amennyiben a szakvezetőt a HNPI nem tudja biztosítani, az írásos visszaigazolásban azt jelzi. Az 

ilyen okból meghiúsult csoportvezetésért Túraszervező semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt a 

HNPI-vel szemben. 

(14) A túraszervezőnek a HNPI mindenkori ökoturisztikai díjszabása szerinti szakvezetési díjat legkésőbb 

a túra megkezdése előtt 5 nappal a HNPI bankszámlájára kell átutalnia, vagy készpénzben a túra 

megkezdése előtt a nemzeti park Látogatóközpontjának, vagy a Halászbárka Fogadóközpont 

jegypénztárába befizetnie. A befizetés tényét átutalás esetén a banki kivonat másolatnak, készpénzes 

fizetés esetén a befizetési bizonylat másolatának elektronikus levél formájában (e-mail: info@hnp.hu) 

történő elküldésével kell igazolnia. és a túra során magánál tartani, ellenőrzés esetén, kérésre 

felmutatnia.  

(15) Túraszervezésre vonatkozóan megkötött keretmegállapodás birtokában a Túraszervező mentesül 

az eseti látogatási alkalmakra vonatkozó vagyonkezelői hozzájárulás beszerzésének kötelezettsége 

alól, azonban a látogatás idejére és helyére vonatkozóan előzetes írásbeli bejelentési kötelezettsége 

fennmarad az ÖKO elérhetőségére egyidejűleg elküldött elektronikus levél formájában (e-mail: 

info@hnp.hu), illetve a meglátogatni szándékozott területek illetékes természetvédelmi 

őrkerületvezetője felé. Az illetékes természetvédelmi őr előzetesen szakvéleményétől függően, - 

amennyiben természetvédelmi vagy egyéb területhasználati érdeket nem sért -, kezdhető meg a 

túravezetés.  

(16) A kérelem, a bejelentő, valamint a vagyonkezelői hozzájárulás formanyomtatványai a HNPI 

honlapjáról (www.hnp.hu/turizmus) tölthetők le. 

(17) A mindenkori hatályos ökoturisztikai díjszabás a HNPI honlapján érhető el. 

(https://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/turizmus)  

 

 


