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557-21/2022. 

 
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatójának 

19/2022. számú igazgatói utasítása 
A HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 

ÖKOTURISZTIKAI LÁTOGATÁSI SZABÁLYZATÁNAK 
KIHÍRDETÉSÉRŐL 

 
A nemzeti park igazgatóságok szervezeti és működési szabályzatának kiadásáról szóló 1/2020. (I. 24.) 
AM utasítás I. fejezet 8.2. pontja és az V. fejezet 44.5.5. pontjában foglaltak alapján jelen utasítás útján 
az Ökoturisztikai látogatási szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) kihirdetem. 
 
Kapják: A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság vezetői. Az egyes szervezeti egységek vezetői 
gondoskodnak a Szabályzattal érintett foglalkoztatottal való megismertetéssel. 
Értesítés módja: e-mail útján.  
Hatályba lépés: 2022. december 1. 
Mellékletek: 1 példány Ökoturisztikai látogatási szabályzat. 
 
A nemzeti park igazgatóságok szervezeti és működési szabályzatának kiadásáról szóló 1/2020. (I. 24.) 
AM utasítás I. fejezet Általános rendelkezések 8. pont az igazgatóságok ügyintézőire vonatkozó főbb 
szabályok 8.2. alpontja valamint a II. fejezet az igazgatóságok vezetőinek és munkatársainak jogállása, 
feladat- és hatásköre 9. pont 9.1. alpontja és az V. fejezet a feladatellátás általános szabályairól szóló 
rendelkezések 44.5.5. pontjában foglaltak alapján jelen utasítás útján, a Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság (a továbbiakban: HNPI) ökoturisztikai látogatási szabályozását kihirdetem. 
 
A szabályzat célja: 
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: HNPI) vagyonkezelésében lévő és egyéb 
jogviszony alapján, belépőkártyával látogatható területeken, az Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési 
Osztály (a továbbiakban: ÖKO) által koordinált turisztikai célú belépés és ökoturisztikai látogatás  
rendjének szabályozása, az egységbe foglalás, a turisztikai partnerekkel történő együttműködés 
kereteinek meghatározása, a hatékony, gazdaságos és transzparens működés feltételeinek 
megteremtése. 
 
Az új szabályozás alkotásának indoka: 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény rendelkezése értelmében az ismeretterjesztés, 
oktatás, és az idegenforgalom részeként a védett természeti területek látogatásának lehetőségét a 
bemutatásra alkalmas területeken és a védettség érdekeivel összhangban biztosítani kell.  
Ennek érdekében jelen szabályzatban a HNPI különböző területegységeiben az egyéni látogatók és a 
szervezett csoportok belépésének, az ökoturisztikai célú látogatásnak, Igazgatósági szinten az 
Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály (a továbbiakban: ÖKO) által koordinált rendje 
egységesítésre kerül. 
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I. Fejezet. Alapvető rendelkezések 

1. § A szabályozás jogszabályi vagy belső szabályozási alapjai 

(1) A szabályzat elkészítésénél és alkalmazásánál figyelembe vett hatályos direktívák különösen: 

1. A nemzeti park igazgatóságok szervezeti és működési szabályzatának kiadásáról szóló 
1/2020. (I. 24.) AM utasítás (a továbbiakban: SZMSZ), 

2. az egyes szervezeti egységek hatáskörébe tartozó feladatok meghatározásáról szóló 
16/2021. számú Igazgatói utasítás (a továbbiakban: SZMSZ Utasítás), 

3. az Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály Ügyrendjének kihirdetéséről szóló 7/2021. 
számú Igazgatói utasítás (a továbbiakban: Ügyrend), 

4. Nagykunság Tájegység ügyrendjének kihirdetéséről szóló 12/2021. számú Igazgatói utasí-
tás, 

5. Hortobágy Tájegység ügyrendjének kihirdetéséről szóló 8/2021. számú Igazgatói utasítás, 
6. Pénzügyi, Számviteli és üzemeltetési osztály ügyrendjéről szóló 6/2021. számú Igazgatói 

utasítás, 
7. a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.). 

2. § A szabályzat célja 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: HNPI) vagyonkezelésében lévő és 
egyéb jogviszony alapján, belépőkártyával látogatható területeken, az Ökoturisztikai és Környezeti 
Nevelési Osztály (a továbbiakban: ÖKO) által koordinált ökoturisztikai célú látogatás rendjének 
szabályozása, az egységbe foglalás, a turisztikai partnerekkel történő együttműködés kereteinek 
meghatározása, a hatékony, gazdaságos és transzparens működés feltételeinek megteremtése. 

3. § A szabályzat hatálya 

(1) A szabályzat tárgyi hatálya: A szabályzat hatálya kiterjed a HNPI ÖKO és a Tájegységek által 
végzett ökoturisztikai és környezeti nevelési tevékenységre.  

(2) A szabályzat személyi hatálya: A szabályzat hatálya kiterjed az ökoturisztikai és környezeti 
nevelési tevékenységet végző szakszemélyzetre, valamint azon szervezeti egységekre melyek 
feladat- és felelősségi köre érintett, valamint azon foglalkoztatottakra, akiknek álláshelyen 
ellátandó feladatai között szerepel a szabályozás tárgyi hatálya alá tartozó tevékenységek 
közvetlen vagy közvetett támogatása.  

4. § Fogalom meghatározások 

(1) Ökoturizmus: Az ökoturizmus hazai, természetvédelmi megközelítésű fogalommeghatározása 
a következő: „Ökoturizmus (természeti turizmus) a természetvédelmi területek, tájak, illetve 
élővilágának bemutatására irányuló különleges turizmus, amelynél a természetvédelem és a 
turizmus ötvözése folytán a látogatóknak természetközeli állapotú területek legszebb, 
leglátványosabb részeit mutatják be elsősorban látványként. Teszik mindezt oly módon, hogy 
valójában a kezelt területrészekre korlátozódjon a tartózkodásuk, biztosítva ezzel a természetközeli 
területek zavartalan fennmaradását. Az ökoturizmusból származó bevételek jelentős részét a 
természet természetközeli megőrzésére, fenntartására kell fordítani”. 
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(2) Túraszervező: az utazásszervezéssel foglalkozó cég, vállalkozás, magánszemély (a 
továbbiakban együttesen: Túraszervező), akik a HNPI vagyonkezelésében lévő területeken, 
vagyonkezelői hozzájárulás birtokában látogatócsoportok belépését szervezi.  

(3) Túravezető: a HNPI által meghirdetett érvényes Hortobágyi vagy Tisza-tavi túravezetői 
igazolvány (a továbbiakban: túravezetői igazolvány) birtokában látogatók szakvezetését végző 
személy.  

II. fejezet: Az ökoturisztikai célú látogatás általános szabályai 

5. § A HNPI kezelésében lévő egyes ökoturisztikai bemutatóhelyek látogathatósága  

(1) A HNPI a védett természeti területek látogatásának lehetőségét biztosítva bemutatóhelyeket 
létesített, önállóan is látogatható bemutatóterületeket, tanösvényeket jelölt ki. 

(2) A HNPI vagyonkezelésében lévő területek közül a Hortobágyi Nemzeti Park (a továbbiakban: 
HNP), valamint a Bátorligeti Ősláp Természetvédelmi Terület és a Tiszakürti Arborétum 
Természetvédelmi Terület vagyonkezelési hozzájárulás birtokában látogatható.  

(3) A HNP bemutatóhelyeire, bemutatóterületeire, illetve tanösvényeire szóló belépőkártya, 
valamint a HNPI turisztikai létesítményeibe szóló belépő- és menetjegy vagyonkezelői 
hozzájárulásnak minősül az adott területek, létesítmények látogatásához.  

(4) Belépőkártyával látogatható területek a Hortobágyi Nemzeti Parkban: 
1) Szálkahalmi tanösvény,  
2) Hortobágyi halastavak - bemutatóterület és tanösvény,  
3) Egyek-pusztakócsi mocsarak - bemutatóterület: Górési- és Fekete‐rét tanösvény, 
4) Ohati halastavak (I., II., III., IV., V., Kis V. tavak),  
5) Gyökérkúti halastavak (VI., VII., VIII., IX. tavak), 
6) Derzsi halastavak (X., XI. tavak),  
7) Csécsi-halastavak (I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. tavak), 
8) Fényes-halastavak (I., II., III., IV., V. tavak), 
9) Akadémia-halastavak (I., II., III., IV. tavak), 
10) Kungyörgyi-halastavak (I., II. tavak),  
11) Malomházi-halastavak (I., II., III., IV. tavak) 
12) Borsósi-tározó, 
13) Elepi-halastavak (II., III., VI., VII., VIII. tavak), 
14) Tinó-laposi-halastavak (I., II. tavak), 
15) Polgári-halastavak (I., II., III., IV., V., VI. tavak), 
16) Bivalyhalmi-halastavak (I., II., III. tavak), 
17) Nagyszögi vagy Gelei-halastó (I. tó) 
18) Virágoskúti-halastavak (I. II., III. tavak, a IV. tó területi korlátozással látogatható). 

 
A Kónyai-halastavak nem látogathatóak. 
Az egyes halastómedrek területére – tekintettel azok üzemi terület jellegére, a bemutatásból 
fakadó látogatóforgalom fogadására nem állnak rendelkezésre a feltételek -, illetve tiltó táblákkal 
jelzett területekre belépni tilos. A HNPI fenntartja magának a jogot, hogy térbeli és / vagy időbeli 
korlátozásokat vezessen be egyes területek látogatására. 
(5) A nemzeti parki belépőkártyát ellenőrizni az alábbi személyek jogosultak: 

a) a Természetvédelmi Őrszolgálat, 
b) a HNPI arcképes igazolvánnyal rendelkező dolgozója, 
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c) a Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: 
HHG Zrt.) és az I-HT Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal (a továbbiakban: I-HT Ker Zrt.) szerződésben álló őrző-védő 
szolgálat dolgozói, 

d) a HHG Zrt.-vel és a I-HT Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal (a továbbiakban: I-HT Ker Zrt.) munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló személy. 

(6) Belépőjegy váltása nélkül is látogatható – a HNPI vagyonkezelésében lévő - tanösvények: 
a) Bihari-sík tanösvény, Földes, 
b) Kerek-fenék madármegfigyelő torony, Hosszúpályi, 
c) Kölcsey-Kende kastélypark tanösvény, Cégénydányád,  
d) Szőlő-hegy tanösvény, Tarpa, 
e) Daruláp tanösvény, Kokad,  
f) Jónásrészi tanösvény, Nyíracsád, 
g) Kecskeri puszta tanösvény, Karcag. 

(7) Külön feltételek mellet látogatható területek a HNPI működési területén: 
a) Malomházi tanösvény (kizárólag a HNPI szervezett programja keretében, illetve 

vagyonkezelői hozzájárulásával látogatható), 
b) Hortobágyi Vonuláskutató Állomás (kizárólag a HNPI szervezett programja keretében, 

illetve vagyonkezelői hozzájárulásával látogatható), 
c) Bátorligeti láp (kizárólag a HNPI szervezett programja keretében, illetve vagyonkezelői 

hozzájárulásával látogatható), 
d) A Mátai bemutatóterület kizárólag a Hortobágyi Nonprofit Kft. szervezett programja 

keretében, vagy külön területhasználati hozzájárulásával látogatható), 
e) Tisza-tavi Vízi Sétány és tanösvény kizárólag az üzemeltető szervezett programja 

keretében látogatható. 
(8) A Hortobágyi Nemzeti Park önállóan is látogatható területein érvényes belépőkártyával nem 
rendelkező személy a helyszínen pótjegy megvásárlására köteles, mely során kedvezmény 
igénybevételére nem jogosult. A pótjegy megvásárlásának elmulasztása esetén tulajdon elleni 
szabálysértésért a HNPI feljelentést tehet az általános szabálysértési hatóságnál.  

(9) A HNPI vagyonkezelésében lévő, a fenti listán kívül eső területek előzetes vagyonkezelői 
hozzájárulással és a HNPI részéről kiadott túravezetői engedéllyel rendelkező személy, vagy a HNPI 
szakvezetőjének kíséretében látogathatók. 

(10) Tisza-tó Hortobágyi Nemzeti Parkba eső területén a vízi közlekedésre, túrázásra a 
víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény, a víziközlekedés egyes belvízi utakon 
környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható 
üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendeletben foglalt szabályok érvényesek.  

6. § A védett természeti területen történő közlekedés 

(1) Az ökoturisztikai bemutatóterületek gyalogosan, kerékpárral, külön vagyonkezelői hozzájárulás 
birtokában lóháton, és szekérrel, valamint a Tisza-tó esetében a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően csónakkal és kishajóval látogathatók. 

(2) A bemutatóterületeken belül csak a tanösvényeken és a túraútvonalakon, illetve a halastavak 
gátján szabad közlekedni. A pallóutakon csak gyalogosan lehet közlekedni. 
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(3) A HNPI a kezelésében lévő lezárt sorompók illetéktelen személy által történő kinyitása tilos és 
jogi eljárást vonhat maga után. 

(4) Gépjárművel a nemzeti park területén a HNPI vagyonkezelésében lévő utakra külön 
hozzájárulás nélkül behajtani tilos azzal, hogy felázott utakon hozzájárulás birtokában sem lehet 
közlekedni! Kivétel az Egyek-Pusztakócsi mocsarak bemutatóterület látogatása során a Górési 
tanösvény megközelítése céljából a Kócsújfalu és a Górés tanya közötti földút, mely száraz vagy 
fagyott talajviszonyok esetén külön hozzájárulás nélkül is igénybe vehető gépjárművel közlekedés 
céljából.  

(5) A Hortobágyi Nemzeti Park területén, kivéve a Tisza-tó jogszabályban rögzített területeit, a 
vízitúrázás tilos.  

 

7. § A károkozásra vonatkozó rendelkezések 

(1) A bemutatási létesítményeket, eszközöket csak rendeltetésszerűen szabad használni. 

(2) A HNPI eszközeinek eltulajdonítása, megrongálása tilos, az ilyen cselekmény jogi eljárást von 
maga után. 

8. § A kárviselésre vonatkozó szabályok 

(1) A nemzeti park területén a látogatók a saját felelősségükre tartózkodnak, továbbá saját 
felelősségükre használják a bemutatáshoz rendelkezésre álló létesítményeket (pl. kilátók, 
betekintők, pallóutak, hidak). A látogató a belépőkártya megvásárlásával a HNPI-vel szembeni 
kárigényeinek érvényesítéséről véglegesen és kifejezetten lemond. Testi épségéért mindenki 
maga felel, illetve kiskorúak esetén nagykorú hozzátartozójuk, cselekvőképességet kizáró vagy 
korlátozó gondnokság alatt álló nagykorú személyek esetében gondnokuk, vagy más nagykorú 
cselekvőképes kísérőjük, csoportos látogatás esetén pedig a csoport vezetője. 

(2) A HNPI a vagyonkezelésében és/vagy üzemeltetésében lévő kiállítóhelyeken és bemutató 
területeken hagyott tárgyakért semmilyen felelősséget nem vállal. 

9. § A látogatóktól elvárt magatartási szabályok 

(1) Minden látogatótól elvárt a természet védelméről szóló jogszabályi rendelkezések betartása, 
de különösen a védett élőlényfajok egyedének zavarásától, károsításától, kínzásától, 
elpusztításától, szaporodási és más élettevékenysége veszélyeztetésétől, lakó-, élő-, táplálkozó-, 
költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolásától, károsításától való tartózkodás.  

(2) A természetkárosítás bűncselekményi tényállásait a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 
törvény 242. és 243. §-ai állapítják meg. Védett élő szervezetre a 242. §, védett területre és Natura 
2000 területre, védett életközösségre és élőhelyére, barlangra a 243. § vonatkozik.1 

(3) Az előbbiekre figyelemmel tilos madarak fészektelepeire való behatolás, a madarak 
felzavarása. 

(4) Kutyát és más házi állatot csak a szabadtéri bemutató-területekre, és csak pórázon vezetve 
szabad bevinni.  

                                                 

1 Lásd: 1. számú függeléket. 
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(5) Az élővilágot és a többi látogatót zavaró hangerejű zajkeltés, illetve erős fény indokolatlan 
használata tilos. 

(6) A nemzeti park területén táborozni csak a HNPI előzetes írásbeli hozzájárulásával szabad. 

(7) A hulladékot a kihelyezett hulladékgyűjtőkbe kell elhelyezni, a folyékony vagy veszélyes 
hulladékok elhelyezése viszont a HNP területén mindenhol tilos! 

(8) A Hortobágyi Nemzeti Park területén kijelölt tűzrakóhely nincs, így hatósági engedély 
hiányában tüzet gyújtani tilos. A HNPI vagyonkezelésében lévő egyéb területeken tüzet gyújtani 
csak a kijelölt tűzrakóhelyen szabad. Nyílt láng használatával dohányozni csak a kijelölt 
dohányzóhelyeken szabad. 

(9) Az élővizekben, különösen a halastavakban, a Hortobágy-folyóban és a csatornákban fürödni 
tilos! 

(10) Horgászni csak a területre szóló külön engedéllyel és a horgászati előírások betartásával 
szabad. 

(11) Geoládákat és egyéb tárgyakat elhelyezni a HNPI területein csak a HNPI előzetes 
hozzájárulásával szabad. 

(12) A szabadon élő háziállatokhoz csak gazdáik, vagy a felügyeletükkel megbízott személyek 
engedélyével szabad közeledni. 

(13) Nyitott kutakból vizet inni tilos! 

(14) A turisztikai bemutatóterületek és létesítmények látogatása során elvárt magatartás 
tekintetében az adott létesítmény Működési Szabályzata az irányadó, melyek a helyszíneken 
kerülnek kifüggesztésre. 

III. Fejezet: Az ökoturisztikai célú látogatás különös szabályai 

10. § Az ökoturisztikai használat és a túrázás részletes szabályai  

(1) A Hortobágyi Nemzeti Park területén történő túraszervezési tevékenység a HNPI erre feljogosító 
vagyonkezelői hozzájárulása és túravezetői igazolvány birtokában végezhető. 

A túraszervezési tevékenység részletes szabályozását „A túraszervezés és túravezetés szabályai a 
HNPI vagyonkezelésében lévő területeken” elnevezésű 1. számú melléklet tartalmazza. 

(2) A Hortobágyi Nemzeti Park területén történő lovastúrázási tevékenység a HNPI erre feljogosító 
vagyonkezelői hozzájárulásának és túravezetői igazolvány birtokában végezhető. 

A lovastúrázás részletes szabályozását „A lovastúrázás szabályai a Hortobágyi Nemzeti Parkban” 

elnevezésű 2. számú melléklet tartalmazza. 

(3) A HNPI vagyonkezelésében lévő bemutatóterületeken és tanösvényeken a túrázás (2) 
bekezdésben részletezett általános szabályainak betartása mellett magán célú, szabad kézből, 
vagy állványról, valamint monopodról történő természetfotózáshoz és filmezéshez, az adott 
területekre szóló érvényes belépőkártya megvásárlásán túl nem szükséges vagyonkezelői 
hozzájárulás.  

(4) A HNPI vagyonkezelésében lévő területeken lessátor- vagy leshelyállítás, valamint a 
bemutatóterületeken és tanösvényeken kívül eső területeken fotózási, filmezési, drónfelvétel 
készítési tevékenység csak a HNPI előzetes vagyonkezelői hozzájárulásával végezhető, az üzleti 
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célú fotózásra, filmforgatásra, továbbá szakvezető és a HNPI tulajdonában lévő gépjármű 
igénybevételére vonatkozó díjak megfizetése mellett. A fotózás részletes szabályozását a 
„Természetfotózás és filmezés szabályai a HNPI vagyonkezelésében lévő területeken” elnevezésű, 
3. számú melléklet tartalmazza. 

IV. Fejezet: Záró rész 

11. § Záró rendelkezések 

(1) Jelen Szabályzatban foglaltak betartásáért minden feladat- és felelősségi körében érintett 
foglalkoztatott felelősséggel tartozik.  

(2) Jelen Szabályzat 2022. december 1. napján lép hatályba.  

(3) Minden, a jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos 
vonatkozó jogszabályok és igazgatói utasítások rendelkezési az irányadóak.  

(4) A szabályzat által érintettek – amennyiben megítélésük szerint szükségessé válik a jelen 
szabályzat kiegészítése, vagy módosítása – észrevételeikkel a szabályzat elkészítéséért felelős 
személyhez (ÖKO osztályvezetője) fordulhatnak, akinek kötelessége a javaslatokat megvizsgálni, 
és a szükséges lépéseket megtenni. 

(5) Jelen Szabályzat hatályba lépésével hatályát veszti a 2015. január 5-én kihirdetett 1216/2015. 
iktatószámú „A HNPI Általános Látogatási Szabályzata”.  

(6) A Szabályzat az Igazgatóság képviselője – igazgató – által fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással kerül kiadmányozásra. 

(7) A Szabályzat kizárólag elektronikus úton – az Igazgatóság belső információs rendszerén 
keresztül - kerül kihirdetésre. 

 

Kelt: Debrecen, időbélyegző szerint 
 
 
 
 

Medgyesi Gergely Árpád 
igazgató
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Az 19/2022. 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. 

http://www.hnp.hu/
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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)  
 
  

mailto:info@hnp.hu
mailto:info@hnp.hu
mailto:info@hnp.hu
https://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/turizmus
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Az 19/2022. 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) – 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: 
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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: 
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) 
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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: 
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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Az 19/2022. számú igazgatói utasítás 3. számú melléklete 

 
Természetfotózás és filmezés szabályai a HNPI vagyonkezelésében lévő területeken 
 
(1) A HNPI vagyonkezelésében lévő bemutatóterületeken és tanösvényeken a túrázás 2./ pontban 
részletezett általános szabályainak betartása mellett magán célú, szabad kézből, vagy állványról, 
monopodról történő természetfotózáshoz és filmezéshez, az adott területekre szóló érvényes 
belépőkártya megvásárlásán túl nem szükséges vagyonkezelői hozzájárulás.  
(2) A HNPI vagyonkezelésében lévő területeken lessátor- vagy leshelyállítás, valamint a 
bemutatóterületeken és tanösvényeken kívül eső területeken fotózási, filmezési, drónfelvétel készítési 
tevékenység csak a HNPI előzetes vagyonkezelői hozzájárulásával végezhető, az üzleti célú fotózásra, 
filmforgatásra, továbbá szakvezető és gépjármű igénybevételére vonatkozó díjszabás szerinti díjak 
megfizetése mellett. 
(3) Amennyiben a fotózás a tervezettek szerinti megtartása természetvédelmi, vagy egyéb 
területhasználati érdekeket sértene, úgy a kiadott hozzájárulást a HNPI korlátozhatja, vagy 
visszavonhatja. Ilyen esetekben kártérítési kötelezettségét a HNPI kizárja. 
(4) Az üzleti célú fotózási, filmforgatási, drónfelvétel készítési tevékenység végzésekor a HNPI saját, 
kísérő munkatársának jelenlétét kötheti ki. Az esetlegesen megsérült és földre kényszerült eszközök 
keresése és a helyszínről történő elszállítása csak a természeti értékek zavarása nélkül végezhető, 
amely a jelen lévő szakszemélyzet hozzájárulásával, illetve, ha szakszemélyzet nincs jelen, akkor a HNPI, 
vagyonkezelői hozzájárulásában megadott kapcsolattartójának értesítésével, annak hozzájárulásával 
kezdhető meg. Drónfelvételek készítése csak a vagyonkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek, 
valamint a pilóta nélküli légijárművek használatára vonatkozó hatályos jogi szabályozás által előírt 
kötelezettségek betartása mellett kezdhető meg. 
(5) A vagyonkezelői hozzájárulásban megszabott feltételek megsértése esetén a fotó-, film-, vagy 
drónfelvételkészítő a területről kiutasítható, a tevékenységre vonatkozó hozzájárulás visszavonható. 
Természetvédelmi károkozás esetén a HNPI szabálysértési, súlyosabb esetben akár büntetőeljárást 
kezdeményezhet az elkövetővel szemben. 
(6) A vagyonkezelői hozzájárulással rendelkező köteles a hozzájárulást magánál tartani és ellenőrzés 
esetén, kérésre felmutatnia. Ellenőrzésre jogosultak a Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai, valamint a 
HNPI arcképes igazolvánnyal rendelkező dolgozói. 
(7) A vagyonkezelői kérelem benyújtására alkalmas formanyomtatvány letölthető a nemzeti park 
honlapjáról (https://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/turizmus). 

  

https://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/turizmus
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1. számú függelék az 19/2022. számú igazgatói utasításhoz:  
Természetkárosítás bűncselekmény törvényi tényállása 

 
Természetkárosítás2 
„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.   
(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.” 

                                                 

2 2022. szeptember 21-én hatályos törvényszöveg. 
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