


ÚTRA FEL!

Hazánk területének mintegy 10 százaléka természetvédelmi oltalom 
alatt áll. Tíz nemzeti parkunkban, 39 tájvédelmi körzetünkben és 
számos természetvédelmi területünkön sűrű erdőkkel borított 
hegységek, szelíden hullámzó dombságok, vadregényes folyóvízi 
árterek, végtelen síkságok és páratlan kincseket rejtő karsztvidékek 
váltakoznak. Ezek felfedezésére hívunk most mindenkit!



INDULÁS ELŐTT AZONBAN ÉRDEMES 

TISZTÁZNI, HOGY PONTOSAN MI IS A...

…természetvédelmi látogatóközpont
A nemzeti park valamely fő belépési pontján vagy központi fekvésű részén találjuk, így minden 
túra ajánlott kezdőpontja. A nemzeti park képzett munkatársaitól tájékoztatást kaphatunk a védett 
természeti terület bejárásának lehetőségeiről. A látogatóközpont interaktív kiállítása emellett időjá-
rástól függetlenül lehetőséget biztosít a nemzeti park gazdag természeti és kulturális örökségének, 
valamint az itt folyó természetvédelmi tevékenység megismerésére. Ráadásként kiadványokat, a 
nemzeti parki túrára emlékeztető ajándéktárgyakat és nemzeti parki termékeket is vásárolhatunk.

…tanösvény
Tematikus túraútvonal, amelyen állomáshelyekhez kötődően, táblák és kiadványok segítségével is-
merhető meg az érintett terület természeti és kulturális öröksége. Különösen azok számára ajánl-
juk, akik a természetet önállóan, aktívan szeretnék megismerni. Hazánk UNESCO Globális Geopark-
jaiban földtudományi értékeinket ismerhetjük meg az egyre népszerűbb geotúrákon.

…tematikus természetvédelmi bemutatóhely
A természeti vagy kulturális örökség egy-egy szeletének részletes bemutatására szolgáló ökotu-
risztikai létesítmény. A Magyar Nemzeti Parkokban számos látványos földtani bemutatóhely, a föld 
alatti világ csodáit feltáró turisztikai barlang és régi magyar háziállatok megismerését biztosító 
bemutatómajor várja az érdeklődőket. 

…szakvezetéses túra 
Természeti és kultúrtörténeti látnivalók felkeresése, megismerése szakképzett túravezetők segít-
ségével. A képzett szakvezetők az egyéni látogatók előtt gyakran rejtve maradó összefüggéseket 
is feltárva, élményszerűen mutatják be az örökségi helyszíneket. A védett természeti területek egy 
részén – például a fokozottan védett területeken és az egyéb, látogatással szemben érzékeny terü-
leteken – ez az egyetlen módja a természeti örökség megismerésének.

És most már indulhatunk is az új élmények nyomába! 

Jelmagyarázat:

különösen ajánljuk a fiatal korosztálynak

különösen ajánljuk gyermekes családoknak

különösen ajánljuk a szenior korosztálynak

Széchenyi Pihenőkártya-elfogadóhely

akadálymentes

kerékpárkölcsönzés

sátorozás
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DÁTUM NEMZETI PARK HELYSZÍN PROGRAM

március 1-31.
Országszerte a barlangos nemzeti parkok 
területén

Barlangoljunk! – március a barlangok hónapja

március 6. Fertő-Hanság NPI Csáfordjánosfa Nőnapi Tőzike Túra

március 14. Aggteleki NPI Bódvarákó A rejtélyes Esztramos

március 27. Duna-Ipoly NPI Farmos Gólyaváró Családi Nap

április 3. Őrségi NPI Szalafő, Pityerszer Húsvétváró

április 3., 10., 
17., 24.

Kiskunsági NPI Bugyi Kora reggeli túzokleső túrák Apajpusztán

április  9-11. Országszerte a nemzeti parkok területén Csillagséták nemzeti parkjainkban

április 10. Bükki NPI Szomolyai Kaptárkövek TT Tavaszköszöntő túra

április 24. Duna-Dráva NPI Pécs, Tettye tér Föld Napja

április  24. Hortobágyi NPI
Hortobágy – 
Pásztormúzeum, Vásártér

Szent György-napi Kihajtási Ünnep és 
Kézművesvásár – Világörökségünk a Puszta

április 24. Fertő-Hanság NPI
Lászlómajor, Bemutató 
Majorság

Kézműves Vásár

április 25. Duna-Ipoly NPI Budapest Föld Napja a Pál-völgyi kőfejtőben

május 7-9. Országszerte a nemzeti parkok területén Kirándulások a Madarak és Fák Napján

május 8. Őrségi NPI Szőce Túra a virágzó tőzegmohás lápréten

május 8. Duna-Dráva NPI Mohácsi Nemzeti Emlékhely Emlékhelyek Napja

május 8. Körös-Maros NPI
Dévaványa – Sterbetz István 
Túzokvédelmi Ltk.

V. Túzokfesztivál

május 15. Hortobágyi NPI Hortobágy-Máta Asztro-gasztro túra

május 15. Duna-Ipoly NPI Budapest, Jókai-kert Madarak és Fák Napja

máj. 15., 22. Kiskunsági NPI Izsák Fülemülék éjszakája - lovaskocsis túra

május 22. Körös-Maros NPI Biharugra VIII. Bihari Táj Napja

május 23. Őrségi NPI Szalafő, Pityerszer Pünkösdölő

május 17-30.
Balaton-felvidéki 
NPI és Bükki NPI

több helyszínen Európai Geoparkok Hete

május 28-30. Gödöllői Királyi Kastély Magyar Nemzeti Parkok Hete fesztivál

máj. 31-jún 6. Országszerte a nemzeti parkok területén Magyar Nemzeti Parkok Hete

június 5-6. Aggteleki NPI több helyszínen Barlangok Nemzetközi Világnapja

június 12. Bükki NPI Sirok, Nyírjes-tó TT
Lápok Napja, szakvezetés a tőzegmohás 
lápokhoz

NEMZETI PARKI KIEMELT RENDEZVÉNYEK, 2021



5
  
| 

  
M

a
g

y
a

r 
N

e
m

z
e

ti
 P

a
rk

o
k

DÁTUM NEMZETI PARK HELYSZÍN PROGRAM

június 19. Kiskunsági NPI Hódmezővásárhely Négy évszak az 50 éves Mártélyi TK-ban

várhatóan 
június közepétől 

Balaton-felvidéki  
NPI

Tihany Levendula Szedd Magad

június 26. Hortobágyi NPI
Hortobágyi Nemzeti Park 
Látogatóközpont

E-bike túra a Hortobágyon

július 3. Balaton-felvidéki NPI
Kápolnapusztai 
Bivalyrezervátum

Bivalynap

júl. 6 - aug 19. Aggteleki NPI Jósvafő, Kúria Oktatókp.
Nyári családi programok - kézműves 
délelőttök és családi programok

júl. 16-18. Hortobágyi NPI Hortobágy-Máta Hortobágyi Lovasnapok

július 17-18. Fertő-Hanság NPI
Lászlómajor, Bemutató 
Majorság

Nyitott Kapuk Portája

július 26. Bükki NPI
Felsőtárkány, Nyugati 
Kapu Látogatóközpont

Szentjánosbogár séta

augusztus 14. Duna-Dráva NPI
Szaporca − Ős-Dráva 
Látogatóközpont

Magyar Pásztorkutyák Terelőversenye

augusztus  21. Aggteleki NPI Varbóc A vadregényes Telekes-völgy

szeptember 18. Duna-Ipoly NPI Dömös Dömösi Zöld Forgatag

szeptember 18. Körös-Maros NPI Kardoskút XXI. Kardoskúti Fehértó Napja

szeptember 25. Őrségi NPI Szalafő, Pityerszer Őrségi Tökfesztivál

szept. 25-okt. 14. Budapest, Hungexpo
Egy a természettel Vadászati és Természeti 
Világkiállítás

október 9. Fertő-Hanság NPI
Sarród - Hídi-major és 
Lászlómajor

XIV. Szürkemarha Fesztivál

október 15-17. Országszerte a nemzeti parkok területén Tájséták

október  24. Hortobágyi NPI
Hortobágy – HNP  
Látogatóközpont, Pász-
tormúzeum, Vásártér

Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep és 
Darufesztivál

november 13. Duna-Dráva NPI Csertői-halastó, halőrház
Terített asztal az iszapon – Madarász séta a 
Csertői-tónál

november 20. Kiskunsági NPI Szegedi Fehér-tó X. Fehértavi Darvadozás

november  27. Duna-Ipoly NPI Tata, Öreg-tó XXI. Tatai Vadlúd Sokadalom

december 4-5. Hortobágyi NPI HNP Látogatóközpont Zöld Mikulás

WWW.MAGYARNEMZETIPARKOK.HU
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AGGTELEKI NEMZETI PARK
Varázslatos cseppkőbarlangok és hucul lovak birodalma

LÁTOGATÓ- ÉS OKTATÓKÖZPONTOK

Kúria Oktatóközpont
(Jósvafő, Táncsics Mihály u. 1.; +36 (48) 350 056; 
e-mail: oktatokozpont@anpi.hu) 
Előadások, tantermi és terepi foglalkozások, 
témanapok, kézműves foglalkozások, felszíni 
túrák, erdei iskolai programok.
Nyitvatartás: Tekintse meg honlapunkon! 
(előzetes bejelentkezéssel eltérő időpontban is)

TANÖSVÉNYEK

Baradla ösvény (8 km; Aggtelek–Jósvafő) 
A Baradla-barlang aggteleki és jósvafői bejára-
tát összekötő, 2019-ben felújított tanösvényen 
számos karsztjelenség tanulmányozható.

Tohonya-Kuriszlán ösvény (10 km; Jósvafő) 
Kétkörös ösvény, amely két különálló kirándulás-
ként is bejárható. Az útvonal érinti a hucul ménest. 
A karsztjelenségek bemutatása mellett a hagyo-
mányos gazdálkodásba is bepillantást enged.

Szádvár ösvény (4,5 km; Szögliget) 
Az ösvény mentén található a romjaiban is im-
pozáns látványt nyújtó Szádvár.

Fürkész ösvény (3 km; Jósvafő) 
Az interaktív elemekben bővelkedő élményös-
vény fiataloknak, felnőtteknek egyaránt tartal-
mas szórakozást kínál.

Kincskereső játékösvény (1 km; Aggtelek)
„Az év ökoturisztikai tanösvénye, 2016” 
Vidám, kalandos ismeretszerzés játékos kedvű 
családoknak, gyermekcsoportoknak.

Bódva-völgyi tanösvény (2 km; Perkupa) és 
Bokorlabirintus (600 m; Szalonna)
A Perkupa központjától a Bódva-völgyi Madár-
gyűrűző Állomásig futó időszakos tanösvény 
bemutatja a jellegzetes folyóparti élőhelyeket, 
megismerhetjük a terület egyedülálló növény- 
és állatfajait. Az állomás közelében található 
Bokorlabirintusban a madárvilág csodáiról sze-
rezhetünk ismereteket játékos formában.

Huculok nyomán ösvény (4,5 km; Jósvafő)
Az ösvény Jósvafőről, a Kúria Oktatóközpont és 
Lovasbázis épületétől indul és a hucul ménes 
Gergés-bércen található karámjához vezet. Egy 
kellemes túra keretében ismerkedhet meg az 
érdeklődő ezzel a különleges lófajtával, a terület 
természeti értékeivel és a tájat alakító hagyo-
mányos gazdálkodással.

Csodáljuk meg a mérsékelt öv legdíszesebb, világörökségi címmel is büsz-
kélkedő cseppkőbarlangjainak mesevilágát! 
Kényelmesen, járdán sétálva, vagy szűk helyeken, netán barlangi patak  
fölött. Fedezzük fel az Aggteleki-karszt természeti kincseinek sokfélesé-
gét, a források, patakok, töbrök és szurdokvölgyek sajátos élővilágát, és  
gyönyörködjünk a hucul ménes páratlan látványában. Kiránduljunk a tanös-
vényeken, másszunk fel a Szádvár ormára és élvezzük az erdővel borított táj 
pihentető látványát.
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• a Baradla-barlangban lévő 19 méter magas Csillagvizsgáló hazánk 
legmagasabb álló cseppköve?

• az Aggteleki-karszt barlangvilága hazánk egyetlen olyan világörökségi 
helyszíne, amely a természeti érték kategóriában nyerte el  
a megtisztelő címet? 

Tudta, hogy...

BARLANGTÚRÁK

Naponta induló túrák:
Baradla-barlang – Aggteleki rövidtúra (1 km, 1 
óra); Jósvafői rövidtúra (1,4 km, 1 óra); Vörös-tói 
középtúra (2,3 km, kb. 100 perc); Baradlamanó 
túra (1km, 1 óra); előzetes bejelentkezéssel.

EGYÉB BEMUTATÓHELYEK

Hucul ménes és Kúria Lovasbázis 
(Jósvafő, Táncsics M. u. 1.; tel.: +36 (48) 350 052; 
e-mail: huculmenes@anpi.hu)
Magyarország egyetlen hucul törzstenyészete 
megtekinthető a Jósvafőtől mintegy 1 km-re 
lévő gergés-lápai legelőkön. A Lovasbázison lo-
vas programokra nyílik lehetőség.

Kessler Hubert Emlékház 
(Jósvafő, Tengerszem oldal 3.; +36 (48) 506 009)
Díjmentesen látogatható kállítás a barlangokról, 
Kessler Hubert barlangkutató munkásságáról, 
életéről.

Mohos-ház 
(Kelemér, Tompa Mihály u. 129.; +36 (48) 503 000)
A Mohos-tavakat és a Mohosvár történetét be-
mutató kiállítás kapott helyet az épületben. Elő-
zetes bejelentkezéssel túravezetés igényelhető 
a közelben található, páratlan tőzegmohalápok-
hoz, a Mohos-tavakhoz.

EGYÉB KIEMELT PROGRAMOK

Vízitúrák a Bodrogzugban (Tokaj-Bodrogzug 
Tájvédelmi Körzet; www.bodrogzug.hu, 
www.facebook.com/bodrogzug -  #bodrogzug)
Kalandozás kicsiknek és nagyoknak a Bodrog-
zug vízi világában és a Bodrog-folyón tavasz-
tól-őszig.

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

Tengerszem Hotel és Étterem 
(Jósvafő, Tengerszem oldal 1.; hotel:
+36 (30) 282 8779; étterem:+36 (30) 786 2409; 
e-mail: tengerszemhotel@gmail.com)
43 férőhely; 50 személyes előadóterem 
Nyitvatartás: egész évben.

Kövirózsa Apartmanház 
(Aggtelek, Deák Ferenc u. 22.; 
tel.: +36 (48) 503 000; 
e-mail: informacio@anpi.hu) 
4 apartman, összesen 16 férőhely
Nyitvatartás: egész évben.

Szalamandra-ház 
(Szögliget, külterület; tel.: +36 (30) 631 1520; 
e-mail: szalamandra.haz@anpi.hu) 
60 férőhelyes turistaszálló, foglalkoztató és ját-
szóudvar, minősített erdei iskolai bázishely.
Nyitvatartás: egész évben.

Nomád Baradla Turistaszálló és Kemping 
(Aggtelek, Baradla oldal 1.; +36 (30) 861 9427; 
e-mail: szallasaggtelek@gmail.com; 
www.szallas-aggtelek.hu)
 Turistaszálló, különböző komfortfokozatú fahá-
zak, lakókocsi- és sátorhelyek állnak rendelke-
zésre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Információs Iroda - Aggtelek

+36 (48) 503 000
informacio@anpi.hu
www.anp.hu
FB/AggtelekiNemzetiParkIgazgatosag



8
  
| 

  
M

a
g

y
a

r 
N

e
m

z
e

ti
 P

a
rk

o
k

LÁTOGATÓ- ÉS OKTATÓKÖZPONTOK

Levendula Ház Látogatóközpont 
(Tihany, Belső-tó partja; tel.: +36 (87) 538 033;  
facebook.com/LevendulaHaz) 
Interaktív kiállítás és mozi: a Tihanyi-félsziget-
ről, a levenduláról és a nemzeti parkról; kézmű-
ves foglalkoztató, kávézó, ajándékbolt a leven-
dulatermékek széles választékával. 
Nyitvatartás: Tekintse meg honlapunkon! 
„Az év ökoturisztikai látogatóközpontja, 2011” 

Pannon Csillagda Látogatóközpont 
(Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet; Bakonybél; 
tel.: +36 (88) 461 245; www.csillagda.net; 
facebook.com/PannonCsillagda) 
Csillagászati és űrkutatás-történeti kiállítás, 
távcsőpark, 3D planetáriumishow, 3D-s mozite-
rem. Erdők Háza bemutatóhely az épület szom-
szédságában.
Nyitvatartás: Tekintse meg honlapunkon! Esti 
és egyéb programok bejelentkezéssel (min. 10 fő)!
„Az év ökoturisztikai látogatóközpontja, 2012” 

Kis-Balaton Látogatóközpont 
(Keszthely, Fenékpuszta; tel.: +36 (70) 645 7203; 
e-mail: kisbalatonlatogatokozpont@bfnp.hu)
Interaktív kiállítás, mozi, tanösvény a tetőn, játszó-
tér, étterem és ajándékbolt. Kiinduló pontja a terü-
let élővilágát bemutató szárazföldi és vízi túráknak 
- utóbbiak: kisbalatonturavezetes@bfnp.hu
Nyitvatartás: Tekintse meg honlapunkon!

BARLANGI BEMUTATÓHELYEK

Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont 
(Tapolca; tel..: +36 (87) 412 579; +36 (30) 019 4545; 
facebook.com/tavasbarlang.latogatokozpont) 
„Csodálatos karszt” - interaktív kiállítás, 3D 
mozi, kúszóbarlang, mászófal, az ország egyet-
len csónakázható barlangja a város alatt! 
Nyitvatartás: Tekintse meg honlapunkon!
„Az év ökoturisztikai látogatóközpontja, 2016” 

Csodabogyós-barlang overallos kalandtúrák 
(Balatonederics; tel.: +36 (30) 306 6050, 
www.csodabogyos.hu; facebook.com/Csodabogyos)
Overallos kalandtúra felszereléssel, tapasztalt bar-
langászokkal: egy alap és kétféle extrém útvonal. 
Nyitvatartás: egész évben, előzetes bejelentke-
zéssel 10 éves kortól, extrém túrák: 18 éves kortól.

Szentgáli-kőlik overallos kalandtúrák 
(Szentgál; tel.: +36 (87) 555 292
Overallos kalandtúra felszereléssel, tapasztalt 
barlangászokkal Veszprém térségében: alap és 
extrém útvonal. 
Nyitvatartás: tekintse meg honlapunkon! Elő-
zetes bejelentkezéssel 10 éves kortól, extrém: 
18 éves kortól.

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK 
A természet élménye a Balaton mellékén

Fedezze fel a nyüzsgő tó „hátországát”, a balatoni táj nyugalmas zöldjét! 
Lesse meg a búbos vöcsök mindennapjait a Kis-Balatonon, kiránduljon a 
tanúhegyeken, kémlelje a napot naptávcsővel, simogassa meg régi magyar 
háziállatainkat!



9
  
| 

  
M

a
g

y
a

r 
N

e
m

z
e

ti
 P

a
rk

o
k

EGYÉB BEMUTATÓHELYEK

Hegyestű Geológiai Bemutatóhely 
(Monoszló; tel.: +36 (70) 323 7396) Pazar kilátás 
egy bazaltvulkán tetejéről, séta az egykori vul-
kán belsejében, játszótér és kiállítás.
Nyitvatartás: Tekintse meg honlapunkon!  

Salföldi Major 
(Salföld; tel.: +36 (87) 702 857; FB/salfoldmajor) 
Régi magyar háziállatok, állatsimogató, fotókiállí-
tás, gyógynövény- és fűszerkert, játszótér, interak-
tív hangostáblák, lovaglás, lovas kocsizás. 
Nyitvatartás:Tekintse meg honlapunkon!

Lóczy-barlang Látogatóközpont
(Balatonfüred, +36 (87) 555 292) Kiállítás, tanös-
vény, barlanglátogatás szakvezetéssel.
Nyitás: 2021. folyamán

Kápolnapusztai Bivalyrezervátum 
(Zalakomár; +36 (70) 228 2864, +36 (87) 555 292; 
FB/bivalyrezervatum) Bivalycsordák, megújult 
interaktív kiállítás, játszótér, piknikezőhely, me-
sélő sétaút, egyedileg kialakítottan mozgássé-
rültek részére. 
Nyitvatartás: Tekintse meg honlapunkon!

Diás-sziget
(+36 (70) 645-7203; FB/bfnpkisbalaton) 
Fenékpusztán, Fekete István nyomában szakve-
zetéssel, Matula kunyhó, Kócsag tanösvény. 
Nyitvatartás: Tekintse meg honlapunkon! 
A Kis-Balaton Látogatóközponttól golfautóval, 
saját gépkocsival, kenutúrával csak vezetővel, 
előzetes bejelentkezéssel, egyeztetett időpont-
ban! Egyéb látogatóhelyünk a Kis-Balatonon: 
Vörsi Tájház. Érdeklődjön honlapunkon!

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

Erdőismereti Oktatóbázis, Kulcsosház 
(Bakonybél; tel.: +36 (20) 361 0342; 
e-mail: pajta2002@gmail.com)
Max. 35 fő (csoportok) részére; 
erdei iskolai szolgáltatás biztosított.
Nyitvatartás: ápr.1.-okt.31.

Tihanyi Levendula Erdei Iskola, Kulcsosház 
(Tihany-Sajkod; tel.: +36 (30) 382 7243; 
e-mail: versreka@gmail.com) 
Max. 35 fő (csoportok) részére; 
erdei iskolai szolgáltatás biztosított.
Nyitvatartás: márc.1.-november 30.

Park Villa Panzió 
(Csopak, Kossuth u. 16.; 
tel.: +36 (87) 555 265, +36 (30) 491 0105; 
e-mail: nagygabriella@bfnp.hu) 
14 szobával, 32+6 fő részére csendes, 2 hektá-
ros parkban. Nyitvatartás: Tekintse meg honla-
punkon!

További látogatóhelyeinkről, tanösvényeinkről 
és programjainkról honlapunkon és facebook 
oldalainkon tájékozódhat!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
+36 (87) 555 292
bfnp@bfnp.hu 
www.bfnp.hu

• júniusban illatos levendulamezőn sétálhat  
a Tihanyi-félszigeten?

• megszelídült vulkánokat hódíthat meg  
a Tapolcai-medencében? 

Tudta, hogy...

Jegy elővásárlási lehetőség!
Kövessen minket Facebook oldalainkon 
és az Instagramon! 
facebook.com/balatonfelvideki.nemzetipark
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LÁTOGATÓ- ÉS OKTATÓKÖZPONTOK

Bükki Csillagda
(Répáshuta külterületén a 2505-ös út mellett) 
Tudomány, élmény, interakció. A Bükki  
Csillagoségbolt-park látogatóközpontja szóra-
koztatva vezeti be a látogatókat az égbolt cso-
dáiba.
Nyitás: 2021. második fele

Nyugati Kapu Látogatóközpont 
(Felsőtárkány, Ifjúság u. 34/1.; + 36 (36) 534 078) 
„Karszt és élővilága” kiállítás, erdei iskola.
Nyitvatartás: Sze-Szo. Turisztikai főidényben 
Sze-V., csoportoknak előzetes egyeztetésre. 

KIEMELT BEMUTATÓHELYEK

Szalajka-völgyi Információs-ház, Szilvásvárad 
(a kisvasút első megállójától 200 m-re a vadas-
kert mellett) A Szalajka-völgy természetvédelmi 
értékeit bemutató kiállítás, kiadványok és nem-
zeti parki termék védjegyes áruk értékesítése.
Nyitvatartás: Tekintse meg honlapunkon!

Millenniumi Kilátó 
(Szilvásvárad, a Millenniumi tanösvény végén) 
Nyitvatartás: időjárástól függően egész évben.

BARLANGI BEMUTATÓHELYEK

Anna-barlang 
(Lillafüred; tel.: +36 (46) 334 130, 
e-mail: istvanbarlang@bnpi.hu) Kiépített bar-
lang különleges mésztufaképződményekkel. 
Nyitvatartás:  naponta, a téli időszakban cso-
portoknak előzetes bejelentkezéssel.

Szent István-barlang 
(Lillafüred; tel.: +36 (46) 334 130, 
e-mail: istvanbarlang@bnpi.hu) Kiépített bar-
lang gyönyörű cseppkőképződményekkel.
Nyitvatartás: naponta.

Overallos barlangtúráink aktuális kínálata a 
www.bnpi.hu oldalon található.

EGYÉB BEMUTATÓHELYEK

Harkály Ház
(Mátrafüred; +36 (30) 327 0301) 
A Mátrai Tájvédelmi Körzet látogatóközpontja. 
Az épületben interaktív kiállítás mutatja be a 
Mátra élővilágát, emellett pedig környezeti ne-
velési programok segítenek elsősorban a gye-
rekek számára közelebb vinni a Mátra termé-
szeti kincseit. Innen indul a Cincér tanösvény.
Nyitvatartás: egész évben. 

BÜKKI NEMZETI PARK 
Bércek a bükkösök fölött

Hazánk legnagyobb átlagmagasságú, barlangokban és karsztformákban gaz-
dag hegységének végeláthatatlan erdőségeit a Bükk-fennsík virágos hegyi  
rétjei teszik változatossá. 
A nemzeti park jelzett gyalogos és kerékpáros turistaút-hálózata, a fenséges 
kilátást nyújtó „Kövek vonulata” és a számos természetismereti bemutatóhely, 
tanösvény felejthetetlen élményt kínál minden korosztálynak.
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Ipolytarnóci Ősmaradványok 
Természetvédelmi Terület bemutatóhely 
(Ipolytarnóc; tel.: +36 (32) 454 113; 
e-mail: ipolytarnoc@osmaradvanyok.hu)
Szakvezetéssel bejárható nemzetközi jelentő-
ségű ősmaradvány-lelőhely, különleges 4D-s 
mozi, miocénerdő, szabadon látogatható tanös-
vényhálózat, lombkorona-tanösvény.
Nyitvatartás: Tekintse meg honlapunkon!
Online jegyfoglalás: www.osmaradavanyok.hu

Baglyas-kő Vár Természetvédelmi 
Látogatóközpont 
(Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet; 
Salgótarján; tel.: +36 (32) 413 255; 
e-mail: bnpnograd@upcmail.hu, nte@bnpi.hu.)
Geológiai bemutatóhely, kiállítás és információs 
pont a térség látnivalóiról. 
Nyitvatartás: Tekintse meg honlapunkon!

TANÖSVÉNYEK

Felsőtárkányi tanösvények 
(0,8 km, 6,5 km, 10 km; Felsőtárkány) 
A Kő-közi sziklaszoros és a Vár-hegy környékének 
természeti és kulturális örökségét mutatja be.

Millenniumi tanösvény 
(2,5 km, megközelíthető Szilvásvárad új fedett 
lovardája felől) A tanösvény bemutatja a Bükk 
hegység természetvédelmi értékeit, a termé-
szetvédelmi kezelés feladatait és erdőgazdálko-
dási lehetőségeit.

Szomolyai Kaptárkövek tanösvény 
(4 km, Szomolya központjából indul.)  Hazánk 
legtöbb fülkével (117 db) rendelkező kaptárkő-
csoportját mutatja be. A 2019-ben átadott járó-
felület lépcsőkkel, kapaszkodókkal egész évben 
biztonságos látogatást tesz lehetővé.

További tanösvények: www.bnpi.hu

ERDEI ISKOLA

Bábakalács Erdei Iskola 
(Felsőtárkány, Ifjúság u. 34/1.; +36 (36) 534 078)
38 férőhely, 6,8 és 4 ágyas szobákban (emeletes 
ágyakkal). Sátorhely max. 80 fő részére.

TOVÁBBI SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

Rejteki Kutatóház (Répáshuta és Hollóstető kö-
zött; a 2025-ös út mellett) 2x20 férőhely emele-
tes ágyas közös zuhanyzós szobákban, 3 db 3 
ágyas külön zuhanyzós szoba.

Geopark Panzió (Bükkszentkereszt, Őz u. 9.) 
28 férőhely 5 db kétágyas és 4 db négyágyas, sa-
ját zuhanyzós fürdőszobával ellátott szobákban. 
Közös teakonyha.

Borostyán Panzió (Répáshuta mellett, 2025-ös 
út 25 km szelvénynél) 7 db fürdőszobás szobá-
ban 21 férőhely, felszerelt konyha, társalgó.

Répáshuta vendégház (Répáshuta, Herman Ottó 
utca 66.) 3 szoba, 8 férőhely, közös fürdőszoba 
és konyha.

• a Bükkben van az ország legkiterjedtebb erdei 
kerékpárút-hálózata?

• a farkasok már 8. éve bizonyítottan jelen vannak  
a Bükk hegységben?

• a Bükkben van a legtöbb régészeti lelőhelyként 
számon tartott „ősemberbarlang“?

Tudta, hogy...

További információ
       +36 (36) 411 581 (mellék: 131, 209, 216)
       kapcsolat@bnpi.hu 
       www.bnpi.hu
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LÁTOGATÓ- ÉS OKTATÓKÖZPONTOK

Dráva Kapu Bemutatóközpont 
(Barcs-Drávaszentes, Fő u. 1.; 
tel.: +36 (82) 461 285)
Természetismereti kiállítás, 
ősi magyar háziállatok bemutatója, 
Üde rétek tanösvény, foglalkozás gyermekeknek.
Nyitvatartás: Tekintse meg honlapunkon!

Tettye Oktatási Központ 
(Pécs, Tettye tér 8.; tel.: +36 (72) 517 222) 
Természetismereti foglalkozások és túrák 
egész évben, nyári táborok.
Nyitvatartás: h.–cs.: 8:00–16:00, p.: 8:00–14:00.

Ős-Dráva Látogatóközpont 
(7843 Szaporca; tel.: +36 (72) 223 015, 
mobil: +36 (30) 402 7654)
Interaktív kiállítás, kilátó, tanösvények, őshonos 
háziállat bemutató, változatos ökoturisztikai és 
környezeti nevelési programok.
Nyitvatartás: máj. 1.-jún.30. és szept.1-okt.31.: 
naponta 9:00-17:00; júl.1.-aug.31.: naponta 
9:00-18:00; nov.1.-ápr. 30. k-v: 10:00-16:00
„Az év ökoturisztikai látogatóközpontja, 2015” 

EGYÉB BEMUTATÓHELYEK

Fehér Gólya Múzeum 
(Kölked, Széchenyi u. 1.; tel.: +36 (69) 384 208) 
Kiállítás, természetismereti foglalkozások,  
kézműves programok, gyalogos és kenutúrák.
Nyitva tartás:  szept. 1.–ápr. 30. k.–szo.: 10:00–
16:00, máj. 1.–aug. 31. k.–v.: 8:00–16:00

EGYÉB BEMUTATÓHELYEK AZ IGAZGATÓSÁG 
MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN

Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum 
(Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet; 
Abaliget; +36 (72) 498 766, +36 (30) 392 0961) 
Kiváló barlangi klíma, gyermek- és oktatási 
programok.
Nyitvatartás: márc. 15.–okt. 15. h.–v.: 9:00–
18:00, okt. 16.–márc. 14. h.–v.: 10:00–15:00.

Mészégető-források barlangja 
(Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet; 
Orfű; tel.: +36 (30) 525 4351) 
Overallos barlangi kalandtúra szakvezetéssel.
Nyitvatartás: egész évben, előzetes bejelentke-
zéssel.

DUNA–DRÁVA NEMZETI PARK 
A vadon élménye élő folyók mentén

A két folyó mentén gyönyörű ártéri erdők, holtágak, igazi madárparadicsom, 
a természet értékeit és a régi hagyományokat egyaránt bemutató érdekes 
bemutatóhelyek, őshonos magyar háziállatok, élményt adó programok vár-
ják a látogatókat.
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Mohácsi Nemzeti Emlékhely 
(Mohácsi Történelmi Emlékhely TT; Sátorhely; 
tel.: +36 (69) 382 130, +36 (20) 918 2779) 
A mohácsi csata hőseinek sírkertje interaktív 
kiállítással az új fogadóépületben.
Nyitvatartás: ápr. 1.–okt. 23. h.–v.: 9:00–18:00, 
okt. 24.–márc. 31. h.–v.: 9:00–16:00.

Pintér-kert Arborétum 
(Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet; Pécs, 
Tettye tér 9.; tel.: +36 (72) 517 200) 
Szakvezetés igényelhető, esküvői fotózási 
lehetőség. 
Nyitvatartás: márc. 1.–okt. 31. h.–cs.: 8:00–
16:00, p.: 8:00–13:30, szo.–v. és ünnepnap: 
10:00–18:00, nov. 1.–febr. 28. h.–cs.: 8:00–16:00, 
p.: 8:00–13:30.

Nagyharsányi Szoborpark, Kikerics Panoráma 
sétány és Szársomlyó 
(Szársomlyó Természetvédelmi Terület; 
tel.: +36 (30) 377 3388) 
Különleges szobrok, panoráma sétány és kilátó, 
csodálatos karsztformák és élőhelyek.
Nyitvatartás: Szoborpark: ápr.1.-szept.30.: h.-
v.: 9:00-19:00, okt.1.-márc.31.: h.-v.: 10:00-16:00 
Szársomlyó: egész évben előzetes bejelentke-
zéssel, szakvezetéses túra keretében

Tettyei Mésztufa-barlang 
(Pécs, Tettye u.; tel.: +36 (72) 211 830, 
+36 (30) 580 3424) Interaktív kiállítás, kulturá-
lis programok, vendégkiállítások, esküvő- és 
rendezvényhelyszín.
Nyitvatartás: www.barlangpecs.hu
„Az év digitális ökoturisztikai élménye, 2018”

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

Abaliget – Denevérmúzeum 
(tel.: +36 (30) 376 2353) 2 szoba, 7 férőhely
Nyitvatartás: március 1. – október 31.

Dráva Kapu Bemutatóközpont 
(Barcs-Drávaszentes, Fő u. 1.; 
tel.: +36 (30) 377 3393) 
2 szoba, 6 férőhely
Nyitvatartás: egész évben.

Szentborbási Vendégház 
(Szentborbás; tel.: +36 (30) 377 3393) 
Közvetlenül a Dráva partján; 
4 szoba, 15 férőhely
Nyitvatartás: egész évben.

Vízvár (tel.: +36 (30) 377 3417)
2 szoba, 10 férőhely
Nyitvatartás: egész évben.

Kolokán Szálló
(Szaporca; tel.: +36 (30) 334 6713)
11 szoba, 50 férőhely
Nyitvatartás: egész évben.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

+36 (72) 517 200
dunadrava@ddnp.hu
www.ddnp.hu

• Béda-Karapancsán és Gemencen található  
hazánk legnagyobb ártéri erdősége?

• itt fészkel a rétisas és a fekete gólya  
legnagyobb hazai állománya?

Tudta, hogy...
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LÁTOGATÓ- ÉS OKTATÓKÖZPONTOK

Hiúz Ház Erdei Iskola és Látogatóközpont 
(Szokolya–Királyrét; tel.: +36 (27) 585 625; 
e-mail: hiuzhaz@dinpi.hu) 
Interaktív kiállítás, tanösvény, vezetett túrák  
a Börzsönyben, erdei iskolai és erdei óvodai 
programok, kézműves-foglalkozások.

Kökörcsin Ház Erdei Iskola 
(Esztergom-Kertváros, Suzuki út; 
+36 (30) 663 4614, e-mail: kokorcsinhaz@dinpi.hu) 
Odúismereti sétával egybekötött madármeg-
figyelés, vízbiológiai vizsgálatok, vadismeret, 
tanösvény, vezetett túrák.

TANÖSVÉNYEK

Királyréti tanösvény (2,9 km; Királyrét)
Bemutatja a Börzsöny erdeinek, tavainak, pa-
takjainak élővilágát, a kisvasutak és a vasbá-
nyászat történetét.

Apródok útja tanösvény (7,2 km; Drégelypalánk) 
A túra során megismerhető az erdők és vizes 
élőhelyek élővilága, környék kultúrtörténete, rá-
adásképpen Drégelyvárból egyedülálló kilátás 
is elkápráztatja a túrázókat.

Páskom legelő tanösvény (3 km; Dejtár) 
Az Ipoly-völgy legnagyobb kiterjedésű, össze-
függő nádasát is magába foglaló tanösvényen 
egy toronyból figyelhetjük meg a terület gazdag 
madárvilágát.

Strázsa-hegyi tanösvény 
(1,2 km; Esztergom) 
Tavasszal különleges szépségű védett növé-
nyek láthatók, a hegytetőn épült kilátóból pedig 
egész évben egyedülálló a panoráma. 

A további tanösvényekről információt a honla-
pon, illetve a Duna-Ipoly applikációban talál.

BARLANGI BEMUTATÓHELYEK

Pál-völgyi-barlang 
(Budapest II. kerület, Szépvölgyi út 162.; 
tel.: +36 (1) 325 9505,e-mail:palvolgy@dinpi.hu) 
Barlangtúrák, játékos foglalkozások.

Szemlő-hegyi-barlang 
(Budapest II. kerület, Pusztaszeri út 35.; tel.: 
+36 (1) 325 6001, e-mail:szemlohegy@dinpi.hu) 
Barlangtúrák, interaktív barlangtani kiállítás, 3D 
filmvetítés, játszótér.

Budai Vár-barlang 
(Budapest, Szentháromság tér, tel: +36 (30) 153 
0980 e-mail: varbarlang@dinpi.hu) 
A természet és történelem határán:  Budai Vár 
alatt létrejött labirintusrendszer hazánk egyik  
legsajátosabb barlangja, ahol ember és termé-
szet hosszú idő alatt kialakult közös munkájá-
nak eredményét csodálhatjuk meg.
Jegyvásárlás kizárólag online a jegymester.hu-n

DUNA–IPOLY NEMZETI PARK
Nemzeti park a Dunakanyarban

Az Ipoly-völgy érintetlen részei, a gyönyörű panorámák és vadregényes er-
dők hegysége a Börzsöny, a Duna által bilincsbe zárt Szentendrei-sziget és a  
Dunakanyar romantikus naplementéi kirándulásra, hajókázásra csábítanak. 



EGYÉB BEMUTATÓHELYEK

Alcsúti Arborétum 
(Alcsúti Arborétum TT; Alcsútdoboz; 
tel.: +36 (22) 353 219; www.alcsuti-arboretum.hu) 
Évszázados faóriások, hatalmas virágmezők, dísztó, 
klasszicista kastélymaradvány, kápolna, babaház.

Ócsai Tájház és Turján Ház 
(Ócsai Tájvédelmi Körzet; Ócsa, 
Dr. Békési Panyik Andor u. 4–6.; +36 (30) 494 
3368, e-mail: ocsaitajhaz@dinpi.hu) 
Gazdag néprajzi gyűjtemény, babakiállítás, kéz-
műves foglalkozások, kismesterség bemutatók, 
tanösvények, vezetett túrák.

Pilisi len Látogatóközpont 
(Budai Tájvédelmi körzet; Pilisszentiván, 
Bányász u. 17. ; tel.: +36 (30) 511 1802, 
e-mail: pilisilen@dinpi.hu) 
Megújult interaktív kiállítás, vezetett túrák, tere-
pi programok választható tematikával.

Sas-hegyi Látogatóközpont 
(Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület; 
Budapest XI. kerület, Tájék u. 26.; 
+36 (30) 408 4370, e-mail: sashegy@dinpi.hu) 
Interaktív kiállítás a terület élővilágáról, kilátó-
pont, panorámaterasz, gyíkbemutatók, vezetett 
túrák a tanösvényen.

Dinnyési-fertő 
(Dinnyési-fertő Természetvédelmi Terület, 
Dinnyés, tel.: +36 (30) 663 4630, 
e-mail: velence@dinpi.hu)
Vezetett túrák, madármegfigyelés és -gyűrűzés.

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

Hiúz Ház Erdei Iskola és Látogatóközpont 
(Szokolya–Királyrét; tel.: +36 (27) 585 625; 
kiralyret@dinpi.hu) 
3-6-8 fős szobák emeletes ágyakkal 41 fő szá-
mára, 2 ágyas zuhanyozós szobák 10 fő számára.
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

+36 (1) 391 4610
dinpi@dinpi.hu
www.dunaipoly.hu

• hazánk egyetlen nagymacskája, a hiúz jelenléte,  
a Börzsöny zavartalanságát is bizonyítja? 

• a pilisi len a világon egyedül a Szénások Európa  
Diplomás Területen él?

• 50 év után újra  megjelent a fokozottan védett  
földi kutya Pest megyében?

Tudta, hogy...
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LÁTOGATÓ- ÉS OKTATÓKÖZPONTOK

Csapody István Természet Iskola 
(Fertőújlak; +36 (30) 166 0950; info@fhnp. hu) 
Kiállítás a Fertő és a Hanság élővilágáról, kör-
nyezeti nevelési programok, táborok.
Nyitvatartás: jan - febr.: előzetes bejelentke-
zéssel; márc. - okt. h-p: 9.00-15.00; nov-dec.: 
előzetes bejelentkezéssel

TANÖSVÉNYEK

Sziki őszirózsa tanösvény 
(4 km; Sarród-Fertőújlak) 
A gyalogos és kerékpáros túraútvonal a Fertő 
menti szikes puszta életközösségeit és a régi 
magyar háziállatokat mutatja be.

Hany Istók tanösvény (5 km; Osli-Földsziget)
Az Esterházy Madárvártától a Csíkos Égererdőn ke-
resztül a Király-tóig tartó útvonalon haladhatunk.

Tőzike tanösvény (4 km; Csáfordjánosfa) 
A Répce folyó menti árterek egyik legszebb, 
természeti értékekben legváltozatosabb része, 
ahol kora tavasszal nagy tömegben virít a vé-
dett tavaszi tőzike.

Ciklámen tanösvény (8 km, Sopron)
Az ország első tanösvénye, mely a Lővér szálló-
tól indul és a Deák-kút, majd a Károly magaslati 
parkoló irányába halad. Eléri a Hét bükkfát, a 
2700 éves Hallstatt-kori temetőt, majd bevezet 
Európa egyik legmagasabb sáncrendszerével 
körülvett kora vaskori földvárba.

BEMUTATÓHELYEK

Bemutató Majorság és Látogatóközpont - 
Lászlómajor
(Sarród-Lászlómajor; tel.: +36 (30) 166 0950,
 info@fhnp.hu)
Régi magyar háziállatok, gazdaság- és termé-
szetvédelem-történeti kiállítás.
Nyitvatartás: jan. – márc.: k-szo. 09.00-16.00; 
április-szept. 26.: k-v 9.00-16.00; szept. 27- dec. 
18.:k-szo. 09.00-16.00  

Hanság Élővilága Kiállítás 
(Öntésmajor; +36 (30) 166 0950; info@fhnp. hu) 
A Hanság élővilágát, flóráját és faunáját inter-
aktív bemutató kiállítás és természetismereti 
játékok mellett hansági gazdasági mozdonyok, 
vagonok és régi gőzgépek is megtekinthetők.
Nyitvatartás: márc-máj: p-szo 08:00-16:00; 
jún-aug: sze-szo 08:00-16:00, csoportoknak 
egész évben előzetes bejelentkezés szükséges.
 

FERTŐ–HANSÁG NEMZETI PARK
Élmények a vadludak birodalmában

Az ország nyugati kapujában a mondák és mesék egykor titokzatos vidék-
ről szóltak. A Fertő és a Hanság vadvizekben, ingoványokban gazdag világa 
azóta sokat változott. A tó és az ember által átformált hansági táj ma két 
ország közös nemzeti parkja által őrzött természeti kincs, a világörökség 
része.
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EGYÉB BEMUTATÓHELYEK

Károly-kilátó (Soproni Tájvédelmi Körzet; 
Sopron, Károly-magaslat) 
A kilátóból nyíló panoráma mellett botanikai  
kiállítás is várja a látogatókat.

Pannonhalmi Arborétum 
(Pannonhalmi Arborétum Természetvédelmi 
Terület; Pannonhalma, Vár u. 1.) 
Védett növénykert.
Nyitvatartás: egész évben.

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

Kócsagvár 
(Sarród; tel.: +36 (30) 166 0950 , e-mail:  
info@fhnp.hu) 4 szobában 13 férőhely.
Nyitvatartás: egész évben.

Csapody István Ifjúsági szálló 
(Fertőújlak;+36 (30) 166 0950, info@fhnp.hu) 
11 szobában 42 férőhely
Nyitvatartás: egész évben.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

+36 (30) 166 0950 
fhnp@fhnp.hu
www.ferto-hansag.hu

• a Fertő Európa legnyugatabbra fekvő sztyepptava és 
szikes területe?

• 
• a Fertő déli partvidékén béka¬alagutak segítik  

a kétéltűek tavaszi és őszi bizton-ságos vándorlását?

Tudta, hogy...
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LÁTOGATÓ- ÉS OKTATÓKÖZPONTOK

Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont 
(Hortobágy, Petőfi tér 9.; tel.: +36 (52) 589 000, 
tel.: +36 (52) 589 321; e-mail: info@hnp.hu)
Természetrajzi kiállítás, Darvak világa interaktív 
kiállítás és 3D filmek, túra- és programszerve-
zés, oktatóterem, konferenciaterem, Tourinform 
iroda, ajándékbolt, 
Nyitvatartás: www.hnp.hu/latogatokozpont 

EGYÉB BEMUTATÓHELYEK

Csárdák útja
A Csárdák útja a Hortobágyi Nemzeti Parkban a 
Debrecen és Budapest közötti úton két helyszí-
nen mutatja be a Hortobágy csárdáinak egykori 
világát: www.hnp.hu/csardakutja

Meggyes csárda kiállítás 
(Egyek-pusztakócsi mocsarak)

Hortobágyi csárda kiállítás 
(Hortobágy, Petőfi tér 1.) 

Hortobágy-halastavi Kisvasút 
(Hortobágy-Halastó; Halászbárka Fogadóköz-
pont, +36 (52) 589 000; www.hnp.hu/kisvasut) 
A kisvasútról feltárul Közép-Európa egyik leg-
nagyobb halastórendszere és annak páratlanul 
gazdag madárvilága.
Közlekedik: márc. 13-nov. 14.

Hortobágyi Vadaspark 
(Hortobágy Malomháza; tel.: +36 (52) 589 000) 
Az ősi puszta vadvilágát nagy kiterjedésű élő-
helyen, a nagyragadozókat és a kistestű fajokat 
az eredeti élőhelyükhöz hasonlóan berendezett 
kifutókban, a növényevő patásokat – köztük a 
vadlovakat – pedig nyílt legelőterületen lehet 
megtekinteni. A vadasparkban kiállítóterem, 
ajándékbolt és büfé is áll rendelkezésre.
Nyitvatartás: egész évben 
(részletes nyitva tartás: www.hnp.hu/vadaspark).

Vezetett egyéni és csoportos túrák (gyalog, ke-
rékpárral, terepjáróval, csónakkal, szekérrel, 
kisvonattal) a Hortobágyon minden évszakban. 
Információ, jelentkezés: turizmus@hnp.hu

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK
Világörökségünk, a Puszta

Hazánk első és egyben legnagyobb nemzeti parkja, Közép-Európa legnagyobb 
szikes területe. UNESCO világörökségi helyszín, ahol évszázadok alatt sajátos 
pásztorkultúra alakult ki, jellegzetes viselettel, építészeti hagyományokkal, 
csak itt honos háziállatfajtákkal.

FIGYELEM! 2021-ben a Hortobágyon zajló turisztikai fejlesztés miatt a munká-
latok idejére bizonyos létesítmények megszűnnek vagy az átalakítás ideje alatt 
nem látogathatóak.
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Tisza-tavi Vízi Sétány és Tanösvény
(Poroszló, info@fuzfapihenopark.hu, 
www.hnp.hu/vizisetany)
1500 méter hosszú pallóút gyékényesek, náda-
sok, ártéri erdők, vízi növénytársulások mentén. 
Madármegfigyelő házikók, megfigyelőtorony, 
garantált szakvezetés. Csak vízi úton közelít-
hető meg. Csoportoknak előzetes bejelentkezés 
szükséges.
Nyitvatartás: ápr.-okt.

Tiszakürti Arborétum
(Tiszakürt,  arboreta@hnp.hu, 
www.hnp.hu/arboreta)
A Tisza árterében a 19. században a Bolza 
család által kialakított grófi kert mára 60 hek-
táros arborétummá fejlődött, gyűjteménye 
1500 taxont mutat be. Tanösvény, kalandpark, 
bababarát látogatóközpont, foglalkozások és 
rendezvények teszik színessé az itt töltött időt. 
Tiszavirágzás idején figyelőszolgálat és értesítő 
rendszer működik a rajzást megfigyelő túrákra.  
www.tiszaviragzas.hu
Nyitvatartás: egész évben

Kölcsey-Kende Kastély - kiállítás és park
(Cégénydányád, szatmarbereg@hnp.hu, 
www.hnp.hu/szatmarbereg)
Kölcsey-Kende család ősi fészke (1833, klasszi-
cista), 14 ha-os park, az ország egyik legterebé-
lyesebb platánjával, amely több mint 160 éves. 
A kastély kiállításaiban bemutatja a nemesi 
életmódot, a nemesi udvar konyháját, a Kende 
család történetét, a Szatmár-Bereg természet-
védelmi és természeti értékeit. Szakvezetés, 
gyerekfoglalkozás igényelhető. 
Nyitvatartás: máj.-szept.: hétfő kivételével min-
den nap, okt.-ápr. előzetes bejelentkezéssel.
 

Sasközpont
(Jászberény, saskozpont@mme.hu, 
tel: +36 (20) 358 8453)
A 2016-ban megnyílt sasközpont a Jászságra 
jellemző ragadozómadarakat  ismerteti meg a 
látogatókkal, biciklis és gyalogos tanösvény, va-
lamint kiállítás keretében.
Nyitvatartás: péntekenként 9.00-17.00 illetve 
más időpontokban előzetes bejelentkezéssel.

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

Fecskeház Erdei Iskola 
(Hortobágy-Máta; tel.: +36 (30) 699 0267; 
fecskehaz@hnp.hu; www.hnp.hu/fecskehaz) 
2 és 4 ágyas zuhanyzós szobák, apartman és 
emeletes ágyas szobák, valamint csillagda, ját-
szótér, sportpálya és nyári táborok színesítik az 
erdei iskola kínálatát. Összes férőhely: 34 fő.
Nyitvatartás: egész évben. 

Nyerjen bepillantást a Tisza-tó, a Közép-tiszai 
ártér és Szatmár-Bereg különleges világába!

• az őszi madárvonulás időszakában több mint százezer daru pihen 
meg a pusztában?

• újra nagy csapatokban legel az egykor kipusztulással fenyegetett 
szürkemarha?

• a nemzeti park egyben nemzetközi csillagoségbolt-park is, ahol 
fejünk felett még ragyog a Tejút?

Tudta, hogy...

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

+36 (52) 589 000 
info@hnp.hu
www.hnp.hu/turizmus

FB/HortobagyiNemzetiParkIgazgatosag
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LÁTOGATÓ- ÉS OKTATÓKÖZPONT

Természet Háza 
(Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.; 
+36 (76) 482 948; e-mail: oktatasio@knp.hu) 
A látogatóközpontban a hazai természetvédelem 
történetét, valamint a magyar nemzeti parkokat 
bemutató kiállítás mellett szórakoztató, inter-
aktív programokat kínálnak. Természetismereti 
foglalkozások, előadások, időszaki kiállítások 
várják, ezenkívül a Duna–Tisza köze jellemző 
élőlényeit bemutató diarámákat is megtekintheti. 
Nyitvatartás: Egész évben hétfőtől péntekig 
8-16 óráig látogatható. Rendezvények ideje 
alatt, vagy előre bejelentkezett csoportok ese-
tén hétvégén is nyitva tart.

Tisza-völgyi Bemutatóház 
(Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet; Szatymaz; 
+36 (30) 6380 297, e-mail: abraham@knp.hu) 
Kiállítás az Alsó-Tiszavidék védett természeti 
értékeiről, a Pusztaszeri és a Mártélyi Tájvé-
delmi Körzetről.  A közeli kilátóból és a Sirály 
tanösvényről a Fehér-tó madárvilága ismerhető 
meg. A bemutatóházban környezet- és termé-
szetvédelmi foglalkozásokat is tartunk, nem 
csak a zöld jeles napokon. 
Nyitvatartás: Egész évben látogatható előre 
egyeztetett időpontban.

Naprózsa Ház 
(Fülöpházi buckavidék; tel.: +36 (30) 4884 578, 
e-mail: ronkoe@knp.hu vagy oktatasio@knp.hu)
A Naprózsa Erdei Iskola szomszédságában ta-
lálható épület a buckavidékre szervezett túrák 
kiindulóhelye, de akár konferenciák lebonyolítá-
sára is alkalmas helyszín lehet. 
A létesítmény elsősorban a térség védett te-
rületeire látogatókat szolgálja ki. Gyerekek és 
felnőttek számára egyaránt nyújt információt a 
Natura 2000 területek változatos világáról.
Látogatható: egész évben, előre egyeztetett 
időpontban.

EGYÉB BEMUTATÓHELYEK

Bugacpuszta 
A szabadon legelésző őshonos állatok, valamint 
a bugaci csikósok jóvoltából a látogatók számára 
felidéződik a puszta egykori hangulata. Jelzett 
túraútvonalakon és a megújult Boróka tanösvé-
nyen járhatják be a vidéket, a Pásztormúzeum-
ban pedig a bugaci pásztorélet tárgyi emlékeivel, 
valamint élővilágával ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők. 
Nyitvatartás – Pásztormúzeum: ápr.15.-okt. 
31., 10:00-17:00

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK
Kalandok a homok és szik birodalmában

A hazánkban másodikként, 1975-ben alapított Kiskunsági Nemzeti Park az 
ember és a természet sok száz éves együttélésének emlékét őrzi a Duna-Ti-
sza közén. A kiskunsági táj egyediségét a különleges természeti adottságok, 
a tanyasi gazdálkodás, a pusztai állattartás és a mezőgazdasági kultúra ha-
gyományai együttesen adják.
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BEMUTATÓTERÜLETEK

Kelemen-szék
A Fülöpszállás határában levő szikes tó és a Gu-
lipán tanösvény mentén megfigyelhető a gaz-
dag madárvilág, a különleges sótűrő növényzet, 
a pusztában szilajon tartott szürkemarha és 
bivaly gulya.

Fülöpházi-buckavidék 
A homokbuckás, borókás-nyáras táj dim-
bes-dombos felszíne, a sáskák, szöcskék, gyíkok 
serege, a természet hangjai és illata könnyen el 
tudja varázsolni az itt járókat. A Báránypirosító 
tanösvény új állomásokkal egészült ki, választ-
ható egy rövidebb (1722 m) és egy hosszabb 
(3270 m) útvonal. A tanösvény elején erdei kon-
dipálya található.

Szikra és az Alpári-rét 
Festői szépségű Tisza-holtágak és az azokat 
kísérő liget- és galériaerdők látványa tárul a 
látogatók elé. A terület élővilága a folyószabá-
lyozások előtti állapotokat idézi. Lehetőség van  
horgászásra, csónakázásra, a tőserdei holtág 
partján játszótér és büfék találhatóak.  A ter-
mészeti és kultúrtörténeti örökség megismeré-
sét Lakitelek-Tőserdőn a Kontyvirág tanösvény 
(immár digitális formában is), Tiszaalpáron az 
Árpád-kori falurekonstrukció és a Földvár tan-
ösvény segíti.

Csólyospálosi Földtani Bemutatóhely 
(Csólyospálosi földtani feltárás 
Természetvédelmi Terület; Csólyospálos) 
A földtani bemutatóhelyen található Varangykő 
tanösvényen a Duna–Tisza köze jellemző kép-
ződménye, a réti mészkő tanulmányozható.
Nyitvatartás: egész évben.

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

Kontyvirág Erdei Iskola 
(Lakitelek-Tőserdő; tel.: +36 (30) 4759 655; 
www.kontyvirag.hu) 
44 férőhelyes fűthető kőépület (2 és 6 ágyas, 
fürdőszobával ellátott szobák), közösségi he-
lyiségek. Erdei iskolai bázishelyként is szolgál. 

Naprózsa Erdei Iskola 
(Fülöpháza; tel.: +36 (30) 4884 578, 
e-mail: ronkoe@knp.hu, oktatasio@knp.hu) 
30 férőhelyes téliesített kőépület (2, 5 és 6 ágyas 
szobák), teakonyha, mosdók, közösségi helyiség. 
Szállást elsősorban csoportok részére, előzetes 
egyeztetés alapján tudnak biztosítani.

TANÖSVÉNYEK

Tartós szegfű tanösvény (1000 m, Bodoglár)
A tanösvény bemutatja a fokozottan védett, ki-
zárólag a Duna-Tisza közén előforduló tartós 
szegfűt. Látogatásra ajánlott időszak a növény 
virágzási ideje, azaz júniustól késő őszig.

Boróka tanösvény (1100 m, Bugac)
2020 tavaszán újjáéledt a 2012-es bugaci tűz 
martalékává vált tanösvény. Az eredeti nyom-
vonal némileg módosult. A gyerekeknek külön 
ajánljuk a Pásztormúzeumból induló Sáskajá-
rás foglalkoztató útvonalat.

Egyéb tanösvényeinket megtekintheti a  
www.knp.hu/tanosvenyek oldalon.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

+36 (76) 482 948
oktatasio@knp.hu
www.knp.hu

• a délvidéki földikutya a Kárpát-medence bennszülött állatfaja,  
mely a Duna-Tisza közötti Homokhátságon és a Vajdaságon kívül  
sehol a világon nem fordul elő?

• a Duna-Tisza köze száraz homoki gyepjeiben él hazán egyik legfurcsább 
megjelenésű sáskafaja, a sisakos sáska?

• a Duna és a Tisza mentén számos földvár és kunhalom található, melyek 
régészeti és természeti értékek őrzői?

Tudta, hogy...

www.facebook.com/KiskunsagiNemzetiPark
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LÁTOGATÓ- ÉS OKTATÓKÖZPONTOK

Körösvölgyi Állatpark 
(Szarvas, Anna-liget 1.; +36 (66) 313 855, 
+36 (30) 475 1789; e-mail: korosvolgy@kmnp.hu) 
A Kárpát-medencében egykor és ma honos 
vagy terjeszkedő állatfajokat ismerhetik meg. A 
látogatóközpontban a Dél-Tiszántúl természeti 
értékeit bemutató új, interaktív, gyermekbarát 
kiállítás látható.
Nyitvatartás: jan-febr. hétvégente 09:00-16:00; 
márc-jún 14. 09:00-18:00; jún. 15.-aug. 09:00-
19:00; szept-nov. 7-ig 09:00-18:00; nov. 8-dec. 
30: 09:00-16:00. Zárva: dec. 24. 25., 31.

Sterbetz István Túzokvédelmi 
Látogatóközpont 
(Dévaványa–Réhely; tel.: +36 (66) 483 083; 
e-mail: rehely@kmnp.hu) 
A múzeum épületében található állandó kiállí-
tás bemutatja a terület egyedülálló értékét, a tú-
zokot, a túzokvédelmi tevékenységet, valamint 
a Nagy-Sárrét hajdani és jelenlegi élővilágát. 
Megismerhetik Dr. Sterbetz István vadász, író 
és nemzetközi hírű ornitológus életét és mun-
kásságát.
Réhely erdei iskolai foglalkozások, gyermektá-
borok, családi és szakmai rendezvények köz-
kedvelt helyszíne. 
Nyitvatartás: ápr. 1–okt. 31.: 9:00–17:00.

Bihari Madárvárta 
(Biharugra; tel.: +36 (30) 687 0816; 
madarvarta@kmnp.hu) 
Komfortos szálláshely a bihari táj vadregényes 
vidékén, ahonnan könnyedén felkereshetők a 
térség páratlan kulturális és természeti örök-
ségei. A Madárvárta erdei iskolai foglalkozások, 
gyermektáborok, családi és szakmai rendezvé-
nyek közkedvelt helyszíne.

TANÖSVÉNYEK

Halásztelki tanösvény (3 km; Szarvas) 
A tanösvényen betekintést kaphatunk a Hár-
mas-Körös hullámterének élővilágába és kul-
túrtörténetébe.

Sző-réti tanösvény (1,8 km; Biharugra)
A Kis-Sárrét egykori mocsárvilágának egyik 
utolsó hírmondójaként maradt fenn a Sző-rét 
mocsara. A túra vonala érinti a mocsarat, be-
pillantást enged a térség különlegesen gazdag 
madárvilágába, az ürmös szikesek egyedi nö-
vényvilágába, míg a pihenőhely mellett az al-
földi erdőfoltok odvas fáinak jelentőségéről, a 
különböző költőládákról szerezhetünk bővebb 
ismereteket.

Kígyósi tanösvény (5 km; Szabadkígyós) 
A tanösvény a Kígyósi-puszta növény- és állat-
fajait, jellegzetes élőhelyeit mutatja be.

KÖRÖS–MAROS NEMZETI PARK
Vízjárta puszták vidékén

A Körösök, a Maros és a Tisza által határolt nemzeti park mozaikos területei 
gazdag természeti és kulturális örökséget őriznek. A folyókon evezve kö-
zelről is bepillanthatunk a partmenti erdők festői világába, a folyópartokat 
kísérő, nyáron is kellemes klímájú ártéri erdők gyalogtúrára, kerékpáros ki-
rándulásra vagy akár vízparti piknikre csábítanak.
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Mágor-pusztai tanösvény 
(500 m; Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely) 
Ismerkedés a védett terület természeti és kul-
túrtörténeti értékeivel.

Réhelyi tanösvény (1,7 km; Dévaványa-Réhely) 
A látogatóközponttól induló, komposztálási be-
mutatóval kibővült tanösvényen megismerked-
hetünk a Dévaványai-Ecsegi puszták jellegzetes 
élőhelyeivel, fontosabb növény- és állatfajaival.

Bökényi tanösvény (4 km; Maros-ártér)
Az igazgatóság legújabb tanösvénye 7 állomá-
son keresztül mutatja be a Maros-ártér válto-
zatos élővilágát, köztük a Dél-Tiszántúl egyik 
legnagyobb kurgánját, a Bekai-halmot.

Jégmadár vízi tanösvény (1 km; Szarvas)
A tanösvény hazánk ötödik legnagyobb álló-
vízéről, a Kákafoki-holtágról és annak élővi-
lágáról, élőhelyeiről ad tájékoztatást. A nyolc 
állomásból álló tanösvény a látogatóközpont-
ban kölcsönözhető vízi eszközökkel közelíthető 
meg. Az állomásokat a holtág egy-egy jellemző 
állatfajáról nevezték el, a vízbe helyezett bójá-
kon rövid ismertetetőt olvashatunk, bővebben 
QR-kóddal is.

EGYÉB BEMUTATÓHELYEK

Kardoskúti Madárvonulás Múzeuma
(5945 Kardoskút-Pusztaközpont, Tanya 251. 
Mobil:+3630/475-1770; kardoskutte@kmnp.hu)
Az interaktív, modern kiállítás hazánkban egye-
dülálló módon mutatja be a madárvonulás cso-
dálatos jelenségét. A kardoskúti Fehér-tó, Ma-
gyarország egyik legértékesebb természetes úton 
kialakult szikes tava, mint nemzetközileg elismert 
vizes élőhely 1979 óta a Ramsari Egyezmény ha-
tálya alá tartozik. 
A tavaszi és őszi madárvonulásban pihenő-, 

éjszakázó- és táplálkozóhelyként betöltött 
szerepe mellett számos fokozottan védett faj 
élőhelye is. A megújult kiállításban a madárvo-
nulás rejtelmein túl vendégeink megismerhetik 
a térség különleges növény- és állatvilágát, be-
pillantást nyerhetnek a Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatóság természetvédelmi tevékeny-
ségébe. Előzetes bejelentkezéssel egész évben 
látogatható.”

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

Bihari Madárvárta 
(Biharugra; tel.: +36 (30) 687 0816; 
e-mail: madarvarta@kmnp.hu) 
43 fő részére 3 ágyas, fürdőszobával 
ellátott szobákkal.
Nyitvatartás: egész évben.

Sterbetz István Túzokvédelmi 
Látogatóközpont 
(Dévaványa-Réhely; tel.: +36 (66) 483 083, 
30/445-2409; e-mail: rehely@kmnp.hu) 
Turistaszállás 40 fő részére 3 és 4 ágyas, fürdő-
szobás szobákban; vendégszoba 8 fő részére 2 
és 4 ágyas szobákban, közös konyhával, televí-
zióval, hűtővel. 
Sátorkölcsönzési lehetőség.
Nyitvatartás: egész évben.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

+36 (66) 313 855 és +36 (30) 303 2589
kmnp@kmnp.hu
www.kmnp.hu

• a Dévaványai-Ecsegi puszták területén, a Sterbetz István Túzokvédelmi 
Látogatóközpontban az érdeklődők közelről is láthatnak túzokot  
a természetes élőhelyén?

• a Körösvölgyi Állatparkban szürke farkasokkal is találkozhat?

Tudta, hogy...

www.facebook.com/korosmaros
www.instagram.com/korosmarosnemzetipark
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LÁTOGATÓ- ÉS OKTATÓKÖZPONTOK

Natura 2000 Fogadó- és Látogatóközpont 
(Őriszentpéter, Városszer 57.; tel.:+36 (94) 548 034) 
A vendégek az Őrségi Nemzeti Park természeti 
értékeiről, és Vas megye Natura 2000 terüle-
teiről szóló interaktív kiállítást tekinthetnek meg, 
emellett a Tourinform Őrség irodája is itt található.
Nyitvatartás: egész évben hétfő-péntek 9.00-
16.00; június 15. - augusztus 31. hétfő-péntek 
08.00-17.00, szombat-vasárnap: 10.00-15.00

TANÖSVÉNYEK

Felsőszeri tanösvény (1,7 km; Szalafő) 
Bepillantást nyújt az Őrség népi építészetének 
világába.

Fürge cselle tanösvény (3,2 km; Kercaszomor) 
A Kerca-patak és környékének élővilágát mu-
tatja be.

Tőzegmohás láprét tanösvény (900 m; Szőce) 
A láprét és környékének bemutatása.

Szala menti tanösvény (3,8 km; Szalafő) 
A Szala mente élővilágának megismerése.

Hármashatár tanösvény (4,7 km; Felsőszölnök) 
A Hampó-völgy élővilágának megismerése.

Áfonyás tanösvény (3 km; Orfalu) 
A környék élővilágának és kulturális értékeinek 
bemutatása.

Rezgőnyár tanösvény (400 m; Őriszentpéter)
Az erdősávok, és a különböző fafajok bemutatása.

Élet a kaszálógyümölcsösben tanösvény 
(300 m; Szalafő-Pityerszer) 
Betekintés a kaszálógyümölcsösök élővilágába.
„Az év ökoturisztikai tanösvénye, 2014”

Nyugati pont tanösvény 
(2,2 km; Szakonyfalu)
Bepillantás a környék élővilágába.

Malomgát tanösvény 
(4 km; Őrimagyarósd–Földvár) 
A Magyarósdi-patak és a Vadása-tó környéké-
nek, élővilágának bemutatása.

A tanösvények szabadon látogathatók. Előzetes 
bejelentkezéssel szakvezetés igényelhető.

ŐRSÉGI NEMZETI PARK
Harmóniában a természettel

Folyók, patakok által formált dombvidék, erdei fenyvesek és égerligetek, tő-
zegmohás lápok és láprétek, lepkék és szitakötők, 
a kanyargós, vadregényes Rába – ez mind az Őrségi Nemzeti Park sajátja. A 
falvakban fehér falú, boronafalú vagy kódisállásos parasztházakat, „szok-
nyás” fa haranglábakat, kaszáló gyümölcsösöket láthatnak az érdeklődők. 
Az őrségi vendégszeretet mellett a szelíd dombsági táj, a szépséges vadvirá-
gok és madárdal várja az idelátogatókat.
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EGYÉB BEMUTATÓHELYEK

Őrségi Népi Műemlékegyüttes 
(Szalafő, Pityerszer 12.; tel.: +36 (94) 548 034) 
A helyszínen megőrzött és berendezett műem-
lék együttes épületei szemléletesen mutatják 
be lakóik életmódját, kulturális örökségét. 
Lehetőség nyílik a hagyományos kézműves 
mesterségek kipróbálására, valamint a szatócs-
bolt és a pajtabüfé igénybevételére.
Őshonos háziállatok, európai bölények és eu-
rázsiai vadlovak is láthatóak.
Nyitvatartás: ápr. 1. – nov. 1. H-V 10:00-17:00, 
jún. 1. – aug. 31. H-V 10:00-18:00

Lápok Háza 
(Szőce, Ady Endre út 2; tel.: +36 (94) 548 034) 
Interaktív kiállítás az őrségi lápok titokzatos 
világáról. Csoportoknak előzetes bejelentkezés 
esetén szakszerű vezetés a tőzegmohás lápréten.
Nyitvatartás: április 1. - október 31. kedd-szom-
bat 10.00 - 16.00, június 1. - augusztus 31. 
kedd-vasárnap 10.00 - 17.00

EGYÉB BEMUTATÓHELYEK AZ IGAZGATÓSÁG 
MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN

Bechtold István Természetvédelmi 
Látogatóközpont 
(Kőszeg, Aradi vértanúk parkja; +36 (94) 563 174) 
Interaktív kiállítás és élményösvény 
a Kőszegi-hegység élővilágáról.
Nyitvatartás: február 1. - április 14.: kedd-pén-
tek 10.00 - 16.00, április 15. - október 31. 
kedd-vasárnap 10.00 - 17.00, november 1. - ja-
nuár 31.: zárva 
Csoportoknak előzetes bejelentkezés ajánlott.
„Az év ökoturisztikai látogatóközpontja, 2010*

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

Keserűszeri Vendégház 
(Őriszentpéter, Keserűszer 17.; +36 (94) 548 034) 
4 darab 3+1 ágyas szoba
Nyitvatartás: egész évben.

Harmatfű Erdei Iskola 
(Őriszentpéter, Siskaszer 26/a.; +36 (94) 548 034)
10 darab fürdőszobás szobával rendelkező 
felújított szálláshely 27+6 fő részére melegítő 
konyhával, közösségi helyiséggel.
Nyitvatartás: egész évben.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

 +36 (94) 548 034
turisztika.orseg@onpi.hu
www.orseginemzetipark.hu

• az Őrség 63 százalékát borítják erdők, ami az országos 
átlag 3,5-szerese?

• a dombhátakra épült házak alkotta településszerkezetet 
ezen a vidéken „szeres” településnek hívják?

• az Őrség lakói a honfoglalás óta folyamatosan itt élnek – 
ez a táj az egyik legősibb magyar vidék?

Tudta, hogy...

         www.orseg.info
         www.facebook.com/orseginemzetipark
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TEMATIKUS KAMPÁNYOK 

TÉLI TÚRÁK NEMZETI PARKJAINKBAN
Időpont: 2021-ben elmarad
A téli időszakban nemzeti parkjaink egészen 
más arcukat mutatják felénk. Akik a friss idő-
ben csatlakoznak az erdei túrákhoz, megis-
merhetik a természet igazi csendjét, a téli erdő  
varázsát. A túrák során az apró mozdulatok 
hangja is észrevehetővé válik: a friss hó ropo-
gása a bakancstalpak alatt, a megfagyott levél 
zörgése és a jól megérdemelt forró tea szür-
csölése a termoszból. Ilyenkor, mikor a túrázók 
száma kevesebb, az erdők, mezők és vízpartok 
lakói is bátrabban előjönnek rejtekhelyükről. 

BARLANGOLÁS
Időpont: egész március
Célja hazánk különleges barlangjainak bemuta-
tása, ezért egy hónapon át az érintett öt nemzeti 
park igazgatóság különleges barlangi progra-
mokkal és jelentős kedvezményekkel vár. Mind 
a kiépített, kényelmesen bejárható, világító tes-
tekkel és korlátokkal ellátott barlangjaink, mind 
pedig a kiépítetlen, kalandturisztikai barlangja-
ink megismerésére különleges lehetőség nyílik.

CSILLAGSÉTÁK NEMZETI PARKJAINKBAN
Időpont: 2021. április 9-11.
A legtöbb ember jól ismeri az őt körülvevő 
természetet, bármikor visszatalál a túra kez-
dőpontjához. De ugyanezt éjszaka is meg tud-
nánk tenni? A csillagok minden évszakban biz-
tos pontot adnak az éjszakai tájékozódáshoz. 
A város fényeitől távol szabad szemmel is jól 

láthatóvá válnak az ismert és kevésbé ismert 
csillagképek. Természetvédelmi szakemberek 
és meghívott csillagászok vezetnek be minket 
védett természeti területeink éjszakai égboltjá-
nak különleges világába. 

GEOTÓP NAPOK
Időpont: 2021. október 2-3. és 9-10.
Az ősz derekán már a fák és bokrok kezdik 
hullatni levelüket, de a földtani csodák ekkor 
bukkannak elénk a lombok ritkulásával, ekkor 
tárják elénk teljes szépségüket. A geotóp olyan 
helyszín, ahol az élettelen természet legér-
dekesebb, leglátványosabb, legjellegzetesebb 
képződményei találhatók meg. Az októberi 
szakvezetéses túrákon a múltba is tehetünk 
egy időutazást, bepillantást nyerve évmilliókkal 
ezelőtti földtörténeti eseményekbe. Vulkánkitö-
rések, tengerárak, földrengések, földcsuszam-
lások, gleccserek nem csak a távoli tájak felszí-
nét formálták!

TÁJSÉTÁK
Időpont: 2021. október 15-17.
Az Európa Tanács 2017 óta hirdeti meg a 
Táj Nemzetközi Napját. Tíz nemzeti parkunk 
- naturparkokkal, csillagoségbolt-parkokkal, 
geoparkokkal együttműködve - tájséták  
meghirdetésével csatlakozik kontinensünk 
táji örökségének megőrzését és fenntartó 
hasznosítását elősegíteni hivatott 
kezdeményezéshez.
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AMIRE KÜLÖNÖSEN BÜSZKÉK VAGYUNK – 

NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETI TERÜLETEINK ÉS ÉRTÉKEINK

VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLETEK

Az UNESCO Világörökség Egyezmény földünk 
kiemelkedő egyetemes természeti és kulturális 
örökségének megőrzését szolgálja.

Hazánkban a „természeti” kategóriában kap-
tak világörökségi címet az Aggteleki- és 
Szlovák-karszt barlangjai. Szintén ebbe a vi-
lágörökségi kategóriába tartozik például a Ki-
limandzsáró Nemzeti Park Tanzániában vagy  
a Nagy Korallzátony Ausztráliában.

Az ember értékteremtő tájformáló tevékeny-
ségét ismerte el a Világörökség Bizottság „kul-
túrtáj” kategóriában a Hortobágyi Nemzeti Park 
– a Puszta, a Fertő-Neusiedlersee kultúrtáj és 
a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúr-
táj világörökségi területek esetében. Néhány 
nemzetközi példa az ebben a kategóriában 
világörökségi címmel rendelkező területekre:  
a Loire völgye Franciaországban vagy az antik 
Pergamon és környezete Törökországban.

EURÓPA DIPLOMÁS TERÜLETEK

Az Európa Tanács kontinensünk természeti 
örökségének megóvása érdekében hozta létre 
az Európa Diplomát. Az elismerést olyan vé-
dett természeti területek nyerhetik el, amelyek 
kontinensünk táji sokféleségének megőrzése 
szempontjából kiemelkedően fontosak. A diplo-
mával nemcsak az adott terület gazdag termé-
szeti-táji örökségét ismerik el, hanem az annak 
megóvása érdekében végzett természetvédel-
mi tevékenységet is. Hazánkban eddig három 
terület kapta meg az elismerést:
• a Szénások mint a pilisi len egyedüli élőhelye,
• a Tihanyi-félsziget vulkáni utóműködéses 

eredetű felszínformái, valamint
• az Ipolytarnóci ősmaradvány-együttes.

Néhány további Európa diplomás terület: Len-
gyelországban a Bialowieza Nemzeti Park, Spa-
nyolországban a Dońana Nemzeti Park vizes 
élőhelyei, Ausztriában pedig a Krimml-vízesés.

RAMSARI TERÜLETEK

A nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek meg-
őrzését és fenntartható, bölcs hasznosítását 
szolgálja a Ramsari Egyezmény.

Hazánkban jelenleg 29 nemzetközi jelentőségű 
vizes élőhely, ún. ramsari terület található, ame-
lyek – a Bodrogzugtól kezdve a kiskunsági Ko-
lon-tavon keresztül a Kis-Balatonig – számos 
lehetőséget biztosítanak a rendkívül változatos 
vízi élővilág megismerésére.

BIOSZFÉRA-REZERVÁTUMOK

Az UNESCO Ember és Bioszféra Programja ke-
retében kijelölt bioszféra-rezervátumok létesí-
tésének célja a föld nagy ökoszisztéma-típusait 
reprezentáló, kiemelkedően értékes területek 
védelme, az ott tapasztalható természetes és 
emberi folyamatok megfigyelése.

Hazánkban jelenleg hat bioszféra-rezervátum 
van: az Aggteleki, a Fertő tavi, a Hortobágyi,  
a Kiskunsági és a Pilisi bioszféra-rezervátum, 
valamint a jelenleg kétoldalú (horvát-magyar), 
de hosszú távon ötoldalúra tervezett Mura-Drá-
va-Duna bioszféra-rezervátum. 

A bioszféra-rezervátumok mintaterületként, 
„élő laboratóriumként” szolgálnak a természe-
ti értékekkel és természeti erőforrásokkal való 
hosszú távú fenntartható gazdálkodás módsze-
reinek kidolgozásához, amelyek hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a táj és élővilága fennmaradjon  
a jövő generációi számára.
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MESTERSÉGEK CÍMERE - 
NEMZETI PARKI TERMÉK VÉDJEGY

Aki a védjegyet magán viselő terméket emel le a polcról, azon 
túl, hogy hazavihet egy szeletet a régió ízeiből, hagyománya-
iból, azt a jóleső érzést is magáénak tudhatja, hogy választá-
sával közvetetten a természeti értékek fenntartásához járul 
hozzá. 

Kóstold meg Te is nemzeti parkjaink 
különleges ízeit, válassz ajándékot az  
egyedi kézműves termékekből!

www.nemzetiparkitermek.hu

Magyarország természeti értékeinek gazdagságát tükrözi, hogy hazánk területéből több mint két-
millió hektár természetvédelmi oltalom alatt áll. Ezekhez a területekhez mérhetetlen sokszínű-
ség és számtalan természeti érték kötődik, amelyek a tájban élő ember, a pásztorhagyományok, 
az extenzív legeltető állattartásra alapozott gazdálkodás nélkül nem maradhattak volna fent.

A természetvédelem számára a hagyományok, a hagyományos gazdálkodási módok megőrzése 
és fenntartása kiemelt cél, amelynek egyik eszköze a tíz nemzeti park igazgatóság által közösen 
létrehozott Nemzeti Parki Termék védjegy.

A nemzeti parkjainkba látogatók közül ma már sokan keresik az adott régióra jellemző sajátos 
termékeket, különlegességeket, a helyi termék-előállítókat, kézműves mestereket. A Nemzeti Parki 
Termék védjegy arról biztosítja a vásárlókat, látogatókat, hogy a kezükbe, asztalukra kerülő termé-
kek védett természeti területen vagy Natura 2000 területen, elsősorban helyi alapanyagokból, a 
helyi hagyományoknak megfelelően és a természetvédelem céljaival összhangban készültek. 

Az elismerő címet – többek között – őrségi és hortobágyi kézműves termékek, tihanyi levendu-
latermékek, medvehagymás ételek, hegyvidéki sajtok, biogyümölcslevek és -szörpök, különleges 
ízvilágú borok, pálinkák és sörök, gyógynövényekből készült teák, erdei gyümölcsökből előállított 
lekvárok, különleges mézek, bivaly- és szürkemarha-szalámik, -kolbászok tudhatják magukénak.  
A különleges ízvilágú élelmiszerek mellett, a több generáció lenyűgöző kézműveseinek tudását és a 
táj sajátos népművészetének motívumait őrzi és örökíti át a finoman megmunkált kézműves termé-
kek sokasága, de a festői tájakon az egykori szívélyes vendégfogadás újra életre kelt hagyományait 
is kipróbálhatjuk már. Mindezek mögött pedig megtalálhatjuk azokat a nagyszerű embereket, akik 
az elődöktől örökölt tudást megőrizve, átadják nekünk ezeket a csodákat.
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A beépített és az emberi tevékenységgel érintett területek növekedésével a helytelen éjszakai mes-
terséges világítás okozta káros hatások világszerte egyre nagyobb problémát okoznak. A városias 
településeken már generációk nőnek fel úgy, hogy nem találkoznak az éjszakai égbolt látványának 
élményével. A csillagos égbolt az emberiség kulturális örökségének része, ezért a természetes éj-
szakai tájkép részét képező látványát meg kell óvnunk a jövő nemzedékei számára. Mindezeken 
túl számos fajra (pl. madarakra, denevérekre) – sőt, a legújabb kutatások alapján az ökoszisztéma 
egészére – jelent komoly veszélyt a helytelenül telepített és használt mesterséges fényforrások által 
okozta fényszennyezés.

E káros folyamatok megfékezése érdekében a Nemzetközi Sötét Égbolt Társaság (International 
Dark-Sky Association, IDA) 2001-ben indította el csillagoségbolt-park programját. A kezdeménye-
zés keretében világszerte csillagoségbolt-parkok létesülnek olyan térségekben, ahol elenyésző 
az éjszakai mesterséges világítás okozta fényszennyezés. A szakmai feltételrendszer a program  
indulása óta többször változott, de az alapok megmaradtak: a helyszínnek mérési eredmények-
kel igazolt „kiváló minőségű égbolttal” kell rendelkeznie. Követelmény a 
példamutató világítási gyakorlat, pl. csak teljesen ernyőzött lámpates-
tek használata. A csillagoségbolt-parkoknak szerepet kell vállalniuk az 
ismeretterjesztésben és a környezeti nevelésben: rendszeresen kell a 
sötét égbolthoz kapcsolódó programokat, bemutatókat tartaniuk, ezért 
területüknek vagy egy részének éjszaka is látogathatónak kell lennie. 

Büszkék lehetünk arra, hogy a kontinentális Európában elsőként a Zselici 
Tájvédelmi Körzet kapott nemzetközi csillagoségbolt-park címet 2009-
ben, majd két évvel később létrejött a Hortobágyi Csillagoségbolt-park, 
2017-ben pedig a Bükki Nemzeti Park területe nyerte el e rangos nem-
zetközi elismerést. További információkért, programokért a fenntartá-
sért felelős szervezetekhez fordulhat.

BÜKKI NEMZETI PARK 
IGAZGATÓSÁG

www.bnpi.hu

HORTOBÁGYI NEMZETI 
PARK IGAZGATÓSÁG

www.hnp.hu/csillagpark

DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK 
IGAZGATÓSÁG

www.ddnp.hu/zselici-csillagosegbolt-park-2

Távcsöves bemutató, csillagnéző éjszakai túra, meteor-les – e programok a természetes éj-
szakai égbolt lenyűgöző, ritkán átélhető élményét kínálják. Hazai tájak sejtelmes éjszakai  
világának megtapasztalása mellett a természetes élővilág sötétben aktív képviselőivel is  
találkozhatunk csillagoségbolt-parkjainkban. A kevésbé kalandvágyók látogatóközpontban 
vagy bemutatóhelyen ismerkedhetnek a világűr csodáival és a földi éjszaka rejtelmeivel.

CSILLAGOSÉGBOLT-PARKOK − 
ÉGADTA VILÁG

QR kód olvasó alkal-
mazással a fényszeny-
nyezés megelőzésével 
kapcsolatos informá-
ciókat érhet el:
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UNESCO GLOBÁLIS GEOPARKJAINK

Geoparkjaink földtudományi öröksége kiemelkedően látványos és gazdag, melynek megőrzé-
séért és bemutatásáért folyó munkába gyakran a helyi közösségeket is bevonják. A földtudo-
mányi értékek – karöltve a kulturális örökségi elemekkel – vonzó geoturisztikai programokat 
nyújtanak. Az „UNESCO Globális Geopark” elismeréssel 161 Geopark büszkélkedhet, melyek 
közül 81 az Európai Geopark Hálózat tagja.

BAKONY–BALATON UNESCO GLOBÁLIS GEOPARK
www.geopark.hu

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által alapított és fenntartott geoparkba látogatókat 
képzett geotúra-vezetők, a Csodabogyós-barlangban és a Szentgáli-kőlikban barlangi kalandtúrák 
várják. Földtani bemutatóhelyeket kereshetnek fel, például a geopark nyugati kapuját, a Tapolcai-ta-
vasbarlang Látogatóközpontot, vagy Tihanyban a geopark keleti kapujaként is ismert Levendula Ház 
Látogatóközpontot. Az alsóörsi Vöröskő tanösvény, a vulkáni örökséget bemutató Bazaltorgonák 
tanösvény (Szent György-hegy) és Tűz útja tanösvény (Hegyestű–Kopasz-hegy) mellett az Európai 
Geoparkok Hete rendezvényei is „életet lehelnek” élettelen természeti értékeinkbe.

NOVOHRAD-NÓGRÁD UNESCO GLOBÁLIS GEOPARK
www.nngeopark.eu

Az első országhatárokon átnyúló nemzetközi geopark 28 szlovákiai és 64 magyarországi palóc te-
lepülés gazdag földtani és kulturális örökségét ápolja. A Kárpát-medence földtani fejlődéstörténe-
tének utolsó 30 millió évét, annak változatos tanúbizonyságát öleli határtalan egységbe. A kialudt 
vulkánok földjének beléptető kapuja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében levő, Európa 
Diplomával kitüntetett Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi terület (osmaradvanyok.hu). 
Különleges programokat nyújtó Miocén Parkjában az Európai Geoparkok Hete tiszteletére az ősvi-
lágot elpusztító vulkán újra felmordul. 

Novohrad-Nógrád 
UNESCO 
Global Geopark

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
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Hazánk natúrparkjairól az alábbi honlapokon olvashat bővebben:

www.termeszetvedelem.hu/naturparkok
www.naturparkok.hu

A natúrparkok a helyi közösségek (önkormányzatok, társadalmi szervezetek, gazdálkodó szer-
vezetek és az érintett lakosság) összefogásának eredményeként létrejövő, táji, természeti és 
kulturális értékek megőrzésén és fenntartható hasznosításán alapuló együttműködések.
 
Hozzájárulnak a terület- és vidékfejlesztés céljainak megvalósításához, a fenntartható turizmus 
kialakításához, a környezeti nevelési és szemléletformálási kezdeményezések sikeréhez. A natúr-
park megnevezés 2004 óta a természetvédelemért felelős miniszter hozzájárulásával használható, 
napjainkig 16 magyarországi natúrpark kapta meg ezt a hozzájárulást.

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON
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1
A nemzeti parkok megközelítése során részesít-
sük előnyben a kerékpárt vagy vonatot. Amennyi-
ben mégis autóval utazunk, célszerű barátainkkal, 
ismerőseinkkel közösen használni. A természeti 
területet gyalog vagy más engedélyezett közleke-
dési eszközzel járjuk be.

Különösen hosszabb túrák esetén gondosan válo-
gassuk meg az öltözékünket. A réteges öltözködés 
minden esetben praktikus. Célszerű kerülni a feltű-
nő színű ruházatot, hogy a természethez is alkal-
mazkodva, minél többet megismerhessünk belőle.

A természeti területeken nem biztos, hogy minde-
nütt találunk szeméttárolót. A környezetszennye-
zés elkerülése érdekében a természetjárás során 
keletkező szemetet ne dobjuk el, hanem gondosan 
elcsomagolva tegyük vissza a hátizsákunkba. Ne 
hagyjunk nyomot magunk után a természetben.

A védett természeti területeken a szabadban 
történő sátorozás általában nem engedélye-
zett, ezért a környéken ajánlott szállást keresni. 
Amennyiben a helyiek által üzemeltetett szállás-
helyet, vendéglőt vesszük igénybe, és helyi alap-
anyagokból készült ételeket fogyasztunk, a helyi 
gazdaságot is támogatjuk.

7 TIPP NEMZETI PARKI TURISTÁKNAK

Az erdei barangolásunk közben maradjunk a 
kijelölt utakon. Ha elhagyjuk az utat, az álla-
tok, amelyek megszokták, hogy az emberek 
az utakon mozognak, elmenekülnek, így nem 
tudjuk őket megfigyelni. A kijelölt utakról le-
térve észrevétlenül is kárt tehetünk az érté-
kes és szép növényekben.

A természetben járva figyeljünk a természet 
hangjaira, a lehető legkevesebb zajt csapjuk. 
Ha nem zavarjuk meg az élővilág rendjét, 
könnyebben megfigyelhetjük például az álla-
tok természetes viselkedését.

A nemzeti parkok szabadon látogatható te-
rületein padokat, tűzrakó helyeket, kilátókat 
is találunk. Ezeket ott alakították ki, ahol a 
lehető legkevésbé zavarják a környezetet. 
Itt kényelmesen pihenhetjük ki fáradalmain-
kat útközben, és eredményesen figyelhetjük 
meg a természetet.

2
3

4
5

6

7
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NEMZETI PARKI TERMÉSZETISKOLÁK   

Magyarország tíz nemzeti parkja zászlóshajó a 
környezeti nevelés területén. Igazgatóságaink 
természetismereti műhelyhálózata (erdei isko-
lái és óvodái) és az azokban megvalósuló neve-
lési programok szervezése, folyamatos tartalmi 
bővítése meghatározó eleme a hazai környezeti 
szemléletformálásnak. Időszerűségét, az ökoló-
giai szemléletű magatartás kialakításának fon-
tosságát a környezeti problémák sokasodása, 
környezethasználói magatartásunk térnyerése 
is jól mutatja.

Központjában a természet tisztelete és védel-
me áll, hiszen a fenntarthatóság szempont-
jából egyik legfontosabb feladat a természeti 
sokszínűség fennmaradása. Felölelt témái igen 
sokszínűek: a természetvédelemtől, a fenntart-
hatóságon, tájvédelmen és klímaváltozáson ke-
resztül, a helyi tájszerkezethez kapcsolódó kul-
túrtörténetig. Mivel a környezeti nevelés terén 
az ismeretek megszerzése mellett fontos szem-
pont, hogy minél közelebb kerüljenek a gyerekek 
a természethez, a speciális foglalkozások kere-
tében a lehető legtöbb időt töltsék a szabadban. 

A nemzeti park igazgatóságok által meghirde-
tett környezeti nevelési programok (szakve-
zetéses túra, nyílt nap, jeles nap, erdei iskolák, 
természetvédelmi táborok stb.) regisztrált lá-
togatószáma 2019-ben meghaladta a 335 ezer 
főt. Tekintettel arra, hogy számos térségben 
gondot okoz az iskoláknak a terepi helyszínek 
felkeresése, ezért a 3-5 napos erdei iskolai 
programszolgáltatás mellett igazgatóságaink 
számos kihelyezett mobil programmal biztosít-
ják az iskolás korosztály elérését.

A növekvő minőségbiztosítási elvárásokra vá-
laszolva, az aktuális kérdéseket és kihívásokat 
felvállaló minősítési rendszer kidolgozása vált 
szükségessé. Az új rendszer elsődlegesen a 
nemzeti parkok által üzemeltetett erdei iskolák 
és erdei iskolai programszolgáltatás szakmai 
tartalmának minősítését célozza meg. A több év-
tizedes tapasztalatokat felhasználva, értékőrző 
módon, de a kor követelményeit figyelembe 
véve, új névvel és bővített tartalommal folytató-
dik a környezeti nevelési munka. 

„A tanítás csak információt tölt a fejekbe, de a nevelés: növel. Nem mennyiséget ad, hanem 
minőséget. Segít egy rózsának igazi rózsává válni. És egy gyereknek megtalálni és kibontani 
önmagát.” – fogalmazta meg Müller Péter, Kossuth- és József Attila-díjas írónk.
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FEDEZD FEL A NEMZETI PARKOKAT                                                                                      

E-KERÉKPÁRON! 

Nemzeti parkonként hozzávetőlegesen 20 e-kerékpár várja, hogy rájuk pattanjunk. Az elektromos 
rásegítésnek köszönhetően olyan tereppel is megbirkózhatunk, ami kihívás lenne klasszikus brin-
gával, és olyan távokat tehetünk meg, amikre nem vállalkoznánk, ha pusztán saját erőnkre ha-
gyatkoznánk. Emellett az emelkedők leküzdése helyett több figyelmet szentelhetünk a csodálatos 
természetnek.

A kerékpár mellé vezetett túravezetést is kapunk, így nem maradunk le semmi izgalmas részlet-
ről. A nemzeti park szakvezetője olyan titkokat mutat meg, amit máskülönben nem láthatnánk. 
Természetesen nagy hangsúly van személyi biztonságunkon: sisakot is biztosítanak számunkra. A  
családoknak még vonzóbb lehet egy ilyen túra, ha kisgyereküket is magukkal vihetik. Erre a cél-
ra bizonyos igazgatóságoktól gyerekülést is kérhetünk, hogy az egész család részt vehessen a  
kalandban.

Vezetett túrákon fedezhetjük fel Magyarország nemzeti parkjait, méghozzá elektromos  
rásegítésű kerékpárok nyergéből. Az e-kerékpár biztosítja, hogy új, kényelmes és természetba-
rát módon ismerhetjük meg Magyarország természeti értékeit.

A nemzeti park igazgatóságok vezetett e-kerékpár túráiról  
minden szükséges információt megtalálsz az aktivmagyarorszag.hu honlapon. 





DIGITÁLIS VÁNDOR

A Digitális Vándor alkalmazás ingyenesen tölt-
hető le a Google Play vagy App Store áruhá-
zakból és internetelérés nélkül használható az 
e-ösvényeken. 

Segítségével egyszerre lehetünk jelen az offli-
ne és online térben: egyik kezünkben a kijelzőn 
repül a gyöngybagoly, a másik kezünkkel meg-
tapinthatjuk a fa törzsén lévő odúját. A digitális 
technológia segítségével a látható világ mögé 
láthatunk, megtudhatjuk, milyen titkokat rejt a 
természet. Így teszi teljessé a természetjárást 
telefonunk.

A természet ismerete mellett látványos épü-
letekről vagy rég letűnt mesterségekről is 
szerezhetünk új információkat. De kedvenc 
mesehősünkkel is szerencsét próbálhatunk, 
és kiállhatjuk a három próbát. Az útvonalak ál-
lomásról állomásra kérdésekkel, feladatokkal 
várják, hogy felfedezzük őket. A helyes vála-
szért természetesen nem marad el a jutalom: 
videók, 3D és kiterjesztett valósággal odavará-
zsolt állatok, mesebeli figurák színesítik kirán-
dulásunkat.

A bejárható e-ösvények száma folyamatosan 
bővül. Hazánk mind a tíz nemzeti parkjában ta-
lálunk ilyen útvonalat, de a fővárosban is baran-
golhatunk, hogy felfedezzük: a városban is jelen 
van a természet!

Vajon meg tudjuk különböztetni a rókalyukat a nyúl üregétől? Egy új mobilalkalmazás segít-
ségével most játék és kalandozás közben ismerhetjük meg egy kicsit jobban a természetet és 
Magyarországot.

Töltsd le az alkalmazást, és indulj el e-úton!

TELEFON SEGÍTSÉGÉVEL FEDEZHETJÜK FEL MAGYARORSZÁG OKOS ÖSVÉNYEIT!
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SZÁLLÁSLEHETŐSÉG NEMZETI PARKOKBAN

A Bükk hegyei, a Dunakanyar, a Dráva folyó-
kanyarulatai és árterei, a Balaton-felvidék, a 
Hortobágy mind-mind olyan képek és hozzájuk 
olyan élmények és mindezen túl olyan történel-
mi események kapcsolhatóak, amelyek nemzeti 
öntudattal és büszkeséggel töltenek el minket.

A folyamatosan fejlesztett ökoturisztikai létesít-
mény hálózatnak és programoknak köszönhe-
tően a nemzeti park igazgatóságok kiszolgálják 
a szabadidő aktív eltöltése kapcsán egyre foko-
zódó társadalmi igényeket, míg az élményeket 
követő pihenésre és feltöltődésre is egyedülálló, 
pénztárcabarát lehetőséget kínálnak.

Mára már vonzó szálláshelyek fogadják a ter-
mészetjárókat és családokat hazánk termé-
szetvédelmi helyszínein vagy azoktól egy kar-
nyújtásnyira. 

Az igazgatóságok csaknem 1100 fő számára 
képesek felszerelt szálláshelyet biztosítani, 
melyek színvonala a mindenki által elérhető, 
megfizethető, nomádabb turistaszállásoktól a 
komfortos, akár 3*-os panziókig terjed.

A nemzeti parkok hazánk páratlanul értékes területei, legszebb szegletei, olyan tájak, amelyek 
identitásunk szerves részét képezik, amelyekkel szülőföldünket, a Kárpát-medencét azonosí-
tani tudjuk. 

A részleteket keresd a www.magyarnemzetiparkok.hu/szallashelyek felületen!





4
0

  
| 

  
M

a
g

y
a

r 
N

e
m

z
e

ti
 P

a
rk

o
k

Fertő-Hanság
Nemzeti Park 
Igazgatóság

Őrségi
Nemzeti Park 
Igazgatóság Balaton-felvidéki

Nemzeti Park 
Igazgatóság

Duna-Ipoly 
Nemzeti Park 
Igazgatóság

Duna-Dráva
Nemzeti Park 
Igazgatóság

Kiskunsági
Nemzeti Park 
Igazgatóság

Körös-Maros 
Nemzeti Park 
Igazgatóság

Hortobágyi 
Nemzeti Park 
Igazgatóság

Bükki
Nemzeti Park 
Igazgatóság

Aggteleki
Nemzeti Park 
Igazgatóság

MAGYAR NEMZETI PARKOK



4
1

  
| 

  
M

a
g

y
a

r 
N

e
m

z
e

ti
 P

a
rk

o
k

Fertő-Hanság
Nemzeti Park 
Igazgatóság

Őrségi
Nemzeti Park 
Igazgatóság Balaton-felvidéki

Nemzeti Park 
Igazgatóság

Duna-Ipoly 
Nemzeti Park 
Igazgatóság

Duna-Dráva
Nemzeti Park 
Igazgatóság

Kiskunsági
Nemzeti Park 
Igazgatóság

Körös-Maros 
Nemzeti Park 
Igazgatóság

Hortobágyi 
Nemzeti Park 
Igazgatóság

Bükki
Nemzeti Park 
Igazgatóság

Aggteleki
Nemzeti Park 
Igazgatóság



4
2

  
| 

  
M

a
g

y
a

r 
N

e
m

z
e

ti
 P

a
rk

o
k

ELÉRHETŐSÉGEK

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Telefon: +36 (48) 506 000
info.anp@t-online.hu
www.anp.hu

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Telefon: +36 (87) 555 260
bfnp@bfnp.hu
www.bfnp.hu

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
3304 Eger, Sánc u. 6.
Telefon: +36 (36) 411 581
titkarsag@bnpi.hu
www.bnpi.hu

Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
7625 Pécs, Tettye tér 9.
Telefon: +36 (72) 517 200
dunadrava@ddnp.hu
www.ddnp.hu

Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
1121 Budapest, Költő u. 21.
Telefon: +36 (1) 391 4610
dinpi@dinpi.hu 
www.dunaipoly.hu

Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
9435 Sarród, Rév-Kócsagvár, Pf. 4
Telefon: +36 (99) 537 620
fhnp@fhnp.hu
www.ferto-hansag.hu

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
4024 Debrecen, Sumen u. 2.
Telefon: +36 (52) 529 920
hnp@hnp.hu
www.hnp.hu

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.
Telefon: +36 (76) 482-611
titkarsag@knp.hu
www.knp.hu

Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság
5540 Szarvas, Anna-liget 1.
Telefon: +36 (66) 313 855
kmnp@kmnp.hu
www.kmnp.hu

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
9941 Őriszentpéter, Városszer 57.
Telefon: +36 (94) 548 036
onpi@onpi.hu
www.orseginemzetipark.hu
 



Látogasson el az igazgatóságok központi honlapjára: 
www.magyarnemzetiparkok.hu

Keresse a Magyar Nemzeti Parkokat Facebookon és Instagramon is!

Kiadta: Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.
Tartalmat összeállította: Agrárminisztérium

A kézirat lezárásának időpontja: 2021. március

Ingyenes kiadvány

 



Szeptember: Családi nyitórendezvény
Helyszín: Gödöllői Királyi Kastély és Kastélypark

• „Zöld forgatag” – nemzeti parkjaink bemutatkozá-
sa, nemzeti parki termékek kirakodóvására, gyer-
mek és családi programok

• Játékos természetismereti vetélkedők és ügyes-
ségi feladatok garantált nyereményekért és érté-
kes ajándékcsomagokért

• „A nemzeti parkok ízei” – nemzeti parki termék 
védjegyes termékek vására

A nyitórendezvényt követően: 
Fedezd fel Magyarország természeti kincseit! 

Fedezd fel a számtalan természeti kincset rejtő nem-
zeti parkjainkat és egyéb védett természeti terüle-
teinket! Egy héten keresztül izgalmas kalandtúrák,  
ingyenes családi programok és számos bemutatóhe-
lyen kedvezmények várnak hazánk legszebb tájain! 

MAGYAR NEMZETI PARKOK HETE
Értékek és élmények nyomában 

Indulj el az értékek és élmények nyomában!

További információ:
www.magyarnemzetiparkok.hu/mnph


