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Nemzeti parkok megítélése – Századvég Alapítvány elmérése

HOGYAN LÁTNAK MINKET?

Századvég Alapítvány közvélemény kutatást végzett 2018. márciusában, 
amelynek során 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt korú személyt 
kérdeztek meg CATI-módszerrel.

Ön hallott már magyar nemzeti parkról ?– kérdésre 
• 78,5 % válaszolt igennel
Közülük 65,3 százaléka járt már nemzeti parkban

A parklátogató válaszadók főként 
• férfiak
• magasan kvalifikáltak
• gazdaságilag aktívak
• magasabb nettó jövedelemmel rendelkeznek és 
• nagyobb települések élnek



Nemzeti parkok megítélése – Századvég Alapítvány felmérése

HOGYAN LÁTNAK MINKET?

A nemzeti parkban már járt válaszadók közül 46%-uk tudta felidézni a meglátogatott park nevét.
• Hortobágyi Nemzeti Park 30,9%
• Aggteleki Nemzeti Park 17,8 %

A  2013-as hasonló felmérésben szintén a 
Hortobágyi Nemzeti Park volt a legismertebb.

A 2018-as felmérésben már sokkal kevesebb
Az „EGYÉB” hibás megnevezés, ami parkok jobb 
ismertségét bizonyítja. 

Ön járt már hazai nemzeti parkban ?–
kérdésre adott válaszokat összevetettük 
a vizsgált évekhez tartozó 
látogatószámokkal, amelyek több park 
esetében is ellentétes irányú kitérést 
mutatnak.
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Ön szerint mi a fő feladata a nemzeti park igazgatóságoknak?
kérdésre 
• 78,8 % válaszolta az érintetlen természeti állapot 

megőrzését
• 16,8 % a turisztikai fejlesztéseket a természetben. 

A nemzeti park igazgatóságok feladataira 
vonatkozó nyitott kérdések közül  a parklátogató 
válaszadók negyede szerint foglalkoznak 
az igazgatóságok

• túravezetéssel és környezeti neveléssel.  
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Ön részt vett már a Magyar Nemzeti Parkok által rendezett programon ?
- kérdésre közel 20% válaszolt igennel és a résztvevők 90 %-a elégedett 

volt a rendezvény programjaival.

Járt már olyan látogatóközpontban, amely valamelyik 
nemzeti parkhoz kötődik ? - kérdésre a válaszadók 
47,8% -a válaszolt igennel. 

Főként  
• az idősebbek
• a magasabb iskolai végzettségűek és 
• a gazdaságilag aktívabbak. 



Nemzeti parkok megítélése – Századvég felmérésNemzeti parkok megítélése – Századvég Alapítvány felmérése

Nemzeti parkokról szóló kiadvánnyal a válaszadók több, mint 
fele (52,9 százaléka) találkozott már.

A hazai nemzeti parkokkal kapcsolatos információkat a 
legtöbben szükség esetén 
• a válaszadók háromnegyede  az internetről szerzi be,
• a helyi sajtóban egyharmaduk találkozik a

témát érintő információkkal, míg 
• közösségi oldalukat 27,6 %-uk követi. 

A rendezvényeken való tájékozódás és a személyes vagy 
telefonos közvetlen információkérés kevésbé jellemző.



Nemzeti park igazgatóságok - Ökoturisztikai infrastruktúrája

Jelenleg hazánkban több mint 750
bemutatóhely, ökoturisztikai és 
környezeti nevelési létesítmény van, 

amelyből 349 részben vagy teljes 
egészében valamely nemzeti park 
igazgatóság fenntartásában van.

A nemzeti park igazgatóságok jellemző 
ökoturisztikai infrastruktúrájának 2012 
és 2017 közötti változását mutatja be a 
diagram. 

2012

2017

A természetvédelem kiemelt feladata
• hazánk természeti-táji örökségének bemutatása, 
• a lakosság környezeti szemléletének formálása. 

.



Nemzeti parkok megítélése – Századvég felmérésParkok közötti megoszlás – a létesítmények arányában



Nemzeti parkok megítélése – Századvég felmérésNemzeti parkok látogatottsága  - regisztrált látogatók és programon résztvevők 
aránya 
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A nemzeti park igazgatóságok 
ökoturisztikai
szolgáltatásainak regisztrált 
igénybevevői 

Programok:  
• Szakvezetéses túra, nyílt 

túra
• Nyílt nap, jeles nap, saját 

szervezésű rendezvény
• Erdei iskolai program
• Természetvédelmi táborok
• Csónak- és kenutúra
• Fotóstúrák
• Kulturális jellegű 

rendezvények

10%



Regisztrált éves látogatószám (2005-2017)



KEHOP, VEKOP Projektek száma

Élőhely rekonstrukció 39

Élőhely-kezelési infrastruktúra fejlesztése 15

Élő és élettelen természeti értékek megőrzését célzó beruházások 13

A természetvédelmi bemutatást célzó infrastruktúra fejlesztése 14

A Természetvédelmi Őrszolgálat fejlesztése 10

Stratégiai vizsgálatok – országos projekt 1

GINOP – Ökoturisztikai fejlesztések 4

Ökoturisztikai fejlesztések

ÖSSZESEN
96

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program  (KEHOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Cél: legalább 100 000 hektáron javítani szeretnénk természeti területeink állapotát, illetve megteremteni az értékek 
megőrzéséhez szükséges infrastrukturális feltételeket

Természetvédelmi fejlesztések 2014-2020



Folyamatban lévő fejlesztések

• Dunakanyar Látogatóközpont 

• Kis-Balaton Látogatóközpont kialakítása és a Diás-szigeti 
Fekete István Emlékhely fejlesztése 

• Szeleta Park Látogatóközpont a Bükk Keleti kapuja látogató-
és turisztikai központ 

• Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark komplex 
ökoturisztikai fejlesztése 

A 2014-2020-as időszakban a KEHOP keretében 8 db, illetve a 
VEKOP keretében 3 db, valamint a GINOP keretében 4 db 
ökoturisztikai, illetve a Natura 2000 területek bemutatásával 
kapcsolatos fejlesztés valósul meg összesen 8 Mrd Ft értékben.

Dunakanyar Látogatóközpont 

Kis-Balaton Látogatóközpont

Szeleta-Park Látogatóközpont 



 Téli túrák nemzeti parkjainkban ( január)

 Barlangoljunk kampány (március)

 Csillagséták nemzeti parkjainkban (április)

 Magyar Nemzeti Parkok Hete (május)

 Ökoturisztikai és természetvédelmi konferencia – évente változó tematika 

 MNPH nagyközönségi nap

• Nemzeti parkigazgatóságok bemutatkozása pavilonokkal, hálójáték

- Egész napos színpadi műsorok, 

 Nemzeti Parki Termék Védjegyes termelők kirakodóvására

 Nemzeti Parki Pálinkaverseny

- Kapcsolódás a fogadó város rendezvényéhez

 Geotóp Napok (október)

 Táj nemzetközi napja (október 20.) – az Európa Tanács új kezdeményezése 

 Nemzeti Parkok és Natúrparkok Ízei (2015)

Tematikus túrák, közös megjelenések, kampányok



A Barlangok hónapja

„Március a barlangok hónapja” –

 Új barlangos leporelló 

 Barlangos fényképezős tabló

 Barlangos filmek vetítése

 Barlangi belépő kedvezmények egész márciusban, kiemelt hét kedvezményei –

kiemelt programok

 Barlangi belépők sorsolása

Élmény alapú programok - Barlangolás kampány
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 Az elmúlt években a barlangokkal rendelkező nemzeti park igazgatóságok 
ökoturisztikai bemutatóhelyein regisztrált látogatóinak közel 50 %-a különféle 
barlangi programokon vett részt. A Bükkben 65 ezer, míg országosan mintegy 500 
ezer látogató ereszkedett le a föld alá.



Élményalapú programkínálat bővítése
Például:
• 24 órás túra a Börzsönyben
• Túravezető a zsebedben! - applikáció

Különlegességek – Érdekességek – Új kínálatok



 A 2005-ös Természetvédelem ökoturisztikai koncepciójának felülvizsgálatát 
megalapozó szakmai kutatás – a Pannon Egyetem közreműködésével

 A tíz nemzeti park hálózatos rendszerének és kínálatának erősítése

 Önellenőrzésen alapuló minőségbiztosítási rendszer kidolgozása és bevezetése

 Részvétel a megújult  Év Ökoturisztikai Élménye pályázat (MTÜ-AM) 
kiértékelésében

Ez évi terveink – szakmai koordináció új feladatai



Jövőbeli célok és feladatok

• Minél szélesebb körben megismertetni hazánk táji, természeti örökségét.
• A látogatószám növelése összhangban a védett természeti területek teherbíró-

képességével.
• A természetturisztikai attrakcióhálózat és látogatóirányítási rendszer további, 

átgondolt  fejlesztése.
• A természet-közeli aktív, élményközpontú, minőségi programok biztosítása.
• A környezetiszemlélet-formálás eredményességének növelése.



Köszönöm a figyelmet!


