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Az ökoturizmus és természetvédelem kapcsolata

• A természetvédelmi bemutatás jelentősége: környezeti szemlélet alakítása, a 

látogatóforgalom irányítása védett természeti területeken, a szabadidő hasznos és 

egészséges eltöltésének biztosítása

• Bemutatás, környezeti szemléletformálás központú ökoturizmus

• A védett természeti területek bemutatásában az állami természetvédelem meghatározó 

szerepe
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Az ökoturizmus helye a minisztériumi struktúrában
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Az ökoturizmus és természetvédelem kapcsolata

A nemzeti park igazgatóságok ökoturisztikai tevékenységének koordinációja

Együttműködés más minisztériumokkal (NGM Turizmus Főosztály) és egyéb szakmai 

partnerekkel (Magyar Turizmus Zrt., Pannon Egyetem Turizmus Tanszék)
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Központi szervezésű

nagyközönségi és szakmai programok

Magyar Nemzeti Parkok Hete

„Értékek és élmények nyomában nemzeti parkjainkban”

Ökoturisztikai Szakmai Napok

(szakmai rendezvény)
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Központi kiadványok, tájékoztató anyagok 

Nemzeti parki leporelló

(MT Zrt-vel közös megjelenés)
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TermészetBÚVÁR magazin – Vendégváró rovat

Központi kiadványok, tájékoztató anyagok 
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Nemzeti parkok ökoturisztikai kínálata az interneten

Minőség és garancia! 

– a nemzeti parki erdei iskolák közös megjelenése

Nemzeti parki tanösvények (kereső funkcióval)

Természetvédelmi látogatóközpontok

www.nemzetipark.gov.hu

- a nemzeti park igazgatóságok központi portálja 
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Ökoturisztikai kutatások

A turizmus hatásainak monitorozása egységes módszertan alapján (11 mintaterület; NGM 
Turizmus Főosztályával közös program) 

Ökoturisztikai kutatás: keresletfelmérés és vendégelégedettség-vizsgálat (együttműködésben 

a  MT Zrt-vel, 2011-ben a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékével)
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Együttműködésben a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Magyar Turizmus Zrt.-vel

„Az év ökoturisztikai létesítménye” pályázat 2010

Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont

Katalinpusztai tanösvények (Vác, Gyadai-rét)

Tanösvény és látogatóközpont kategóriában
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„Az év ökoturisztikai létesítménye” pályázat 2011

A Nemzetgazdasági Minisztérium Turizmus Főosztályával közösen, együttműködésben a Magyar 

Turizmus Zrt.-vel

A pályázati kiírás és adatlap internetes közzététele:

• www.termeszetvedelem.hu/okoturizmus; 

• www.kormany.hu/ngm.gov.hu; 

• http://www.itthon.hu/szakmai-oldalak/felhivasok-palyazatok

Beadási határidő: 2011. július 30.
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Ökoturisztikai és környezeti nevelési létesítmények

A nemzeti park igazgatóságok ökoturisztikai kínálata
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Tanösvények számának alakulása 1999 és 2011 között
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Új ökoturisztikai létesítmények, fejlesztések (2010, 2011)

A nemzeti park igazgatóságok ökoturisztikai kínálata

Mohácsi Történelmi Emlékhely megújításaLevendula Ház (Tihany)

Baglyaskői Látogatóközpont
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Egyéb ökoturisztikai kínálati elemek

A nemzeti park igazgatóságok ökoturisztikai kínálata

Ökoturisztikai rendezvények szervezése, szervezésben való közreműködés (pl. Őrségi 

Tökfesztivál, Levendula Fesztivál)

Szakvezetéses túrák

Egyéb szolgáltatások (pl. kerékpár- és kenukölcsönzés)
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A nemzeti parkok és egyéb védett természeti területek 

látogatottsága
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A nemzeti park igazgatóságok regisztrált látogatószáma 
(2005-2010)

Megjegyzés: a diagram 
csak a nemzeti park 
igazgatóságok 
kezelésében álló 
bemutatóhelyeken 
belépőjegyet váltott és 
fizetős szolgáltatást 
igénybe vevő látogatókat, 
továbbá az igazgatóságok 
működtetésében lévő 
szálláshelyek vendégeit 
tartalmazza; nem 
tartalmazza a tanösvények 
és egyéb nem fizetős 
bemutatóhelyek látogatóit, 
az ingyenes 
szakvezetéses túrákat és 
egyéb szolgáltatásokat 
igénybe vevőket, valamint 
a védett természeti 
területeken túrázókat, 
kirándulókat stb.
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Legfontosabb célok:

Jövőkép

• Minél szélesebb körben megismertetni hazánk táji, természeti örökségét

• A környezetiszemlélet-formálás eredményességének növelése

• A látogatószám növelése összhangban a védett természeti területek teherbíró-képességével

Innováció, új módszerek szükségessége természeti örökségünk bemutatásában
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Köszönöm a figyelmet!


