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Az ökoturizmus és a természetvédelem kapcsolata 

Európai Nemzeti Parkok Napja 
 1909 Svédország, 41 éve Europarc, 41 éve ünnepeljük) 

Magyar Nemzeti Parkok Hete – idén 8. alkalommal 
 (Bp, Tihany, Őrség, Pécs, Aggtelek, Hortobágy, Tata) 

2010. Biodiverzitás Fővárosa 
2013. Magyar Tájdíj első nyertese 



• A védett természeti területek bemutatásában az állami természetvédelemnek 

meghatározó szerepe van 

• Cél a környezetiszemlélet-formálás alapú ökoturizmus kínálatának fejlesztése 

• Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály feladata a nemzeti park igazgatóságok 

ökoturisztikai tevékenységének koordinációja, segítése 

• KEOP 36 Mrd. Ft. (100.e.Ha) 6,9 Mrd. Ft. ökoturisztika  

Az ökoturizmus és a természetvédelem kapcsolata 



Ökoturisztikai és környezeti nevelési létesítmények Magyarországon (2013) 

570 db – 315 NPI 

 

A nemzeti park igazgatóságok ökoturisztikai kínálata 
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Új ökoturisztikai létesítmények, fejlesztések 2011-ben 

 

A nemzeti park igazgatóságok ökoturisztikai kínálata 

Mohácsi Történelmi Emlékhely megújítása 

 

Levendula Ház Látogatóközpont (Tihany) 

 



Új ökoturisztikai létesítmények, fejlesztések 2012-ben 

 

A nemzeti park igazgatóságok ökoturisztikai kínálata 

Pannon Csillagda (Bakonybél) 

 

Sas-hegyi tanösvény és 
látogatóközpont fejlesztése 

 



Új ökoturisztikai létesítmények, fejlesztések 2012-ben 

 

A nemzeti park igazgatóságok ökoturisztikai kínálata 

Ság-hegyi Múzeum (ŐNPI) Bemutató Majorság Lászlómajor (FHNPI) 

 



Új ökoturisztikai fejlesztések 2013-ban 

 

A nemzeti park igazgatóságok ökoturisztikai kínálata 

Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont (BfNPI)  
 



Vízitúra kikötőhely, Muraszemenye (BfNPI) 

Tervezett átadás: 

2013. július 

MURA 
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Ős-Dráva Ökoturisztikai Látogatóközpont és Bemutatóhely (DDNPI) 

Tervezett átadás: 

2013. július 

- Ormánság (Szaporca) 
- Többfunkciós főépület: fogadótér, kiállítótermek, interaktív oktatóterem,  
   kilátótorony 
- Hagyományos tájfajtákból gyümölcsös, fűszer-gyógynövénykert 
- Régi magyar háziállatok 
- Három tanösvény     



Királyréti Erdei Iskola fejlesztése (DINPI) 

Tervezett átadás: 

2013. július 

- Börzsöny  -  közel Bp-hez, sok látogató, DINPI csak az erdei iskolai csoportokat tudta 
fogadni 
 

- Nyitás:  1.) kiállítás (Börzsöny természeti értékeinek bemutatása) 
    2.) további túralehetőségek 



Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Hortobágyi Nemzeti Parkban (HNPI) 
 

 

Tervezett átadás: 

2013. július 

Turistaútvonal  -  létesítmények összekötése, fejlesztése 



Ökoturisztikai Információs Centrum és kiszolgáló épület Apátistvánfalván 

(ŐNPI) 
 

 

Tervezett átadás: 

2013. július 

 
„Nyugati Kapu” fogadóközpont – Őrségtől a Vendvidékig 

       



Tőzegmohás lápok tudásközpontja (Szőcén - ŐNPI) 
 

 

Tervezett átadás: 

2013. júius 

Bemutató-kóstolóház (ŐNPI) 

- korábbi kutatóház megnyitása 
- kiállítás, előadó helyiség kialakítása 
- kóstolóház 
- gyümölcsprés, napelemes 

aszalóberendezés 
- bemutatókert 
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•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. 

 

Védett természeti területek látogatottsága 
Nemzetipark-igazgatóságok regisztrált látogatószáma (2005-2013) 



Szakmai együttműködések 

Stratégiai együttműködési megállapodás a 

Magyar Turizmus Zrt-vel 

• Nemzeti parki leporelló 

• 52 túra 52 hétvége 

• Magyar Nemzeti Parkok Hete 

• Az év ökoturisztikai létesítménye” pályázat 

• Egyéb szakmai együttműködések 

• Egyéb marketing és kommunikációs 

tevékenységek 



Szakmai együttműködések 

Egyedi együttműködés az 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Turisztikai és Vendéglátóipari 

Főosztályával 

• program szinten: „Az év ökoturisztikai 

létesítménye” pályázat 

• Nemzetipark-igazgatóságok utazási csomag 

kialakítási lehetőségei 

• Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Program tervezése (KEHOP-on túl innen tudunk 

forráshoz jutni.) 



 

Megállapodás főbb elemei:  

 
• Nemzetipark-igazgatóságok bevonása az 

MTSZ kártyarendszerébe 

• Turista Magazin szerkesztésében, 
terjesztésében való közreműködés 

• Közös túravezető képzés 

• Közreműködés a turistautak fenntartásában  

• Kapcsolat kialakítása az Nemzetipark-
igazgatóságok és az MTSZ informatikai 
rendszere között 

 

 

Stratégiai, partnerségi 3 oldalú  

(VM-MTSZ-NPI) együttműködés a  

Magyar Természetjárók Szövetségével 

Szakmai együttműködések 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zY7UdAmBQhpTYM&tbnid=dS136HOuvWHNCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/startegia_megallapodas_vm_mtsz&ei=LiKXU9GWCqXTygPD7YKYCg&bvm=bv.68693194,d.bGQ&psig=AFQjCNFMAI6bHAi5aPrIp2enWwWpb6fjSQ&ust=1402499989701940
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=i-sqi8JTm1P5YM&tbnid=pTsxz-7vlTzuJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.turistamagazin.hu/garancsi-istvan.html&ei=diKXU4HCD-PnygO4_YCYCA&bvm=bv.68693194,d.bGQ&psig=AFQjCNFAV2sK7VuW2sZ3VOaH131HEExLCw&ust=1402500056979429


Szakmai együttműködések 

Együttműködési megállapodás a Pannon 

Egyetem Turizmus Tanszékével 

• ökoturisztikai kutatás 

• ökoturizmus keresleti oldalának 

feltérképezése 

• vendégelégedettség-vizsgálat 

• kérdőívezés  nemzeti park igazgatóságok 

• adatfeldolgozás  Pannon Egyetem 

• ökoturisztikai marketing 



További együttműködések 

Falusi és Agroturizmus Országos 

Szövetsége 

 „Vidékjáró Programsorozat” 

• Téli túrák nemzeti parkjainkban  

 (2014. január 25.-február 08.)  

 Látogatószám: közel 500 fő  

• Csillagséták nemzeti parkjainkban  

 (2014. május 25.) 

     Látogatószám: 380 fő 

• Geotóp nap (2014. október 4. és 11.) 

• Magyar Nemzeti Parkok és natúrparkok ízei 

     (2014. október 24-26.) 

 

 
 
 

  
 



Tervezett átadás: 

2013. július 

További együttműködések 

 

Nemzeti Agrárszaktanácsadási 

Képzési és Vidékfejlesztési Intézet  

 

• Ökoturisztikai fórum (Csopak, 2013) 

• Utazás kiállítás (2013, 2014) 

• Nemzeti parki leporelló (utánnyomás, 

2013) 

 

 
 

 
  
 



Tervezett átadás: 

2013. július 

További együttműködések 

 

• TermészetBúvár 

Magazin 

 

 - Vendégváró rovat 

programajánlóval 

 - MNPH támogatása 

  

• Balatoni futár magazin 

 

• Élmény itthon magazin 

 
 

 
  
 



Nemzeti Parki Termék Védjegy 

Együttműködés a gazdálkodókkal, termelőkkel 



Közös megjelenések nagyközönségi programokon 

Utazás nemzetközi szakkiállítás 



Közös megjelenések nagyközönségi programokon 

Húsvéti Vásár a Vörösmarty téren (2012) 



Tervezett átadás: 

2013. július 

Közös megjelenések nagyközönségi programokon  

Magyar Nemzeti Parkok Hete központi nyitóhétvége  
(szakmai konferencia, nagyközönségi napok) 

 



Közös megjelenések nagyközönségi programokon 

Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (2013) 



Közös többlet kihasználása 
Nemzeti Parki kommunikáció elemei  -  NAKVI 65 M. Ft. EU-s forrás  

 •Kommunikációs stratégia és cselekvési terv kialakítása  

•Márkanagykövet megkeresése (Máté Bence) 

•Nemzeti Parkok alap-arculatának kialakítása (lógó, word és PPT 

sablon – arculati kézikönyv) 

•Nemzeti Parki Erdei Iskola logó megtervezése, logóhasználati 

szabályzat elkészítése  

•Magyar Nemzeti Parkok alap-weboldal designjának kialakítása  

•Nemzeti Parki rendezvény-eszköztár kialakítása (roll-upok, molinók) 

•Nemzeti Parkok kreatív bemutatkozó anyag kialakítása – Magyar 

Nemzeti Parkok film, és 10 kisfilm elkészítése 



Közös többlet kihasználása 
Nemzeti Parki kommunikáció elemei  

 
•Nemzeti Parkok kiadványok grafikai megtervezése: 

 Imázskiadvány (magyarul és angolul) 

 Termékkiadvány (magyarul és angolul) 

 Ökoturisztikai kínálatot bemutató kiadvány 

 (magyarul és angolul) 

 Látogatható barlangok kiadvány  

 (magyarul és angolul)  



Köszönöm a figyelmet! 

 


