
Erdő vagy táblaerdő?
Mitől, miért, kinek jó a tanösvény?



3 megye – 1 354 903 ha 

működési terület:

• Fejér

• Komárom-Esztergom

• Pest

legfontosabb feladatok:

• őrzés

• élőhelykezelés

• élőhely- és fajvédelmi 

programok

• kutatás

• vagyongazdálkodás

• természetvédelmi 
bemutatás, 
ismeretterjesztés

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  



135.515 ha védett terület:

• 8 tájvédelmi körzet

• 36 természetvédelmi 

terület

• Nemzeti Park: 

60.314 hektár

275.515 ha nemzetközi 

kijelölés: 

• Natura 2000 területek

• Ramsari területek

+

• 1 Európa Diplomás 

Terület

• 1 Bioszféra 

Rezervátum

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  



12 bemutatóhely,

19 tanösvény

1 túraútvonal:

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  



Országos tanösvény helyzet (2021)

DINPI NPI-k egyéb

tanösvények

száma

19 194 345 (min.)

állomások száma 161 1641

útvonal hossz 

(km)

54 776



Alapvető szempontok

Mitől lesz jó a 
tanösvényünk?

saját célunk

tanösvény 
célja

ökológia, 
kapcsolatok

célcsoport

tartalom/mit

hogyan

esztétikum

fenntarthatóság, 
fenntartás



Mi a tanösvény készítőjének célja?

öncél – mindenáron tanösvény?

...

(pl. marketing)



Mi a tanösvény célja?

ismeretek 
átadása

szórakoztatás







megelőzhetőek, csökkenthetőek a negatív hatások?

Ökológia, kapcsolatok

milyen lesz a hatása?

hogyan közelíthető meg?

biztonság?

forgalmat generál?



tudunk a szemével látni, a nyelvén beszélni?

Kinek készül a tanösvény?

magunknak készítjük vagy valaki másnak?

hogyan tájékozódik?

mire kiváncsi?

sajátos igények?

hogyan kelthető és tartható 

fenn a figyelme?



nyelv/ezet

Mit és mennyit? (Tartalom)

információ dömping?

adekvát információk? 

helyi/általános

kép/szöveg

 10-12 évesekre szabott

 inkább képek, ábrák

 kevesebb: több

 ami tényleg fontos

- összefüggések, érdekességek

 lokalizált







Hogyan?

interaktivitás

digitalizáció a tanösvényen is 

okostelefonnal járjanak...?

tényleg tanít vagy csak 

szórakoztat?

akadálymentesség letudjuk vagy tényleg?

a tábla (lehet csak) a játék?játékosság

marad valami utána?„emlék”







Túravezető: Duna-Ipoly applikáció



Esztétikai szempontok  

dizájn

minőség kép: fotó/grafika

szöveg

szerkesztés

szerkezet

információs felület

elhelyezés tájba illesztés

















Üzemeltetési (fenntarthatósági) szempontok  

anyag

karbantartás ki és miből?

fa? fém? műanyag?

fóliázott, direkt nyomott?

dizájn apró/mozgó alkatrészek



















Köszönöm a figyelmet!

Horváth Gergő
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Ökoturisztikai és Környezeti 
Nevelési Osztály

horvathg@dinpi.hu


