
Üdvözöljük a Murányi fennsík Nemzeti parkban!  
  
            Általános tudnivalók  
-------------------------------------------------------------------------------  
                           1,str. 
             Látogatói szabályzat  
1. 
A Nemzeti park  élővilága védelem alatt áll, így a virágszedés nem engedélyezett.  
Szigorúan tilos megfogni, gyűjteni vagy halálát okozni bármilyen állatnak, 
növénynek.  
2. Tilos pusztítani a környezetet  
3. Tilos pusztítani, szedni és gyűjteni köveket, halmokat , ásványi anyagokat  
4. Tilos szedni az erdei gyümölcsöt 
5. Tilos megzavarni az életciklusokat, hangoskodással, kődobálással vagy az 
állatok etetésével  
6. Nem szabad károsítani a természetet szemeteléssel 
7. Kutyát csak pórázon lehet vezetni  
8. Tilos belépni a barlangokba és szakadékokba 
9. tiszteletben tartva az állatok éjjeli életét, a nemzeti park területén csak 
a hajnalodástól szürkületig szabad mozogni   
10. Nem szabad károsítani a természetet szemeteléssel, olajhulladékkal, nyíltlángú 
tűzgyújtással a kijelölt  területen kívül.  
  
Köszönjük, hogy szabályaink megismerésére időt szakított , bízzunk benne , hogy 
hasznos tanácsokkal láttuk el önt .  
Kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk a Murányi fennsík Nemzeti park 
területén.  
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                     2.str.  
  Murányi fennsík - Nemzeti park szabályai  
 
1. autósok: tilos a behajtás és a parkolás a nemzeti park területén. Parkolni csak a 
kijelölt helyen szabad.  
2. gyalogtúrázók: csak a közutakat és a jelzett turista ösvényeket használhatják  
3. kerékpározók: csak a közutakon és a kijelölt kerékpár utakon közlekedhetnek  
4. síelők: a kijelölt sípályákon és síutakon,  valamint a kijelölt gyalog ösvényeken 
közlekedhetnek, a rekreácios központ közelében   
5. hegymászók: a hegymászás csak a korlátozott területeken engedélyezett. pl.  
Tesná skala, Rozštiepená skala - Hrdzavá dolina  
6. lovasok: lovaglás a fenntartott helyeken  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 



                   Bivouc  
  
1.  szabad ég alatti táborozás : sátor, tűz nélkül, szürkülettől - virradatig 100 m a 
kijelölt túraúttól  
2. Bivouc  - tilos minden kisméretű védett területen pl. természetvédelmi terület  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                 3.str.  
 
              Táborozás - camp  
  
Táborozni a következo helyeken lehet: a.,Veľká lúka - Piesok  
                                                                           b.,Nižná Kľakova  
                                                                           c.,dolina Trstenik  
Egy helyen csak két éjszakát táborozhat !  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
                   Tűzrakás  
  
Tüzet a már meglévő helyen lehet rakni 100 m a zárt épületektől:  
a, Veľká Lúka - Piesok  
b, Nižná Kľaková  
c, dolina Trsteník  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
              Gyalogos látogatók fentartott helyei  
 
a,Za Havraník, Sosninky  
b, Biele vody- Hrdzavá dolina- Hrby  
c,Rimava, Slávča - Kačkava Strieborné  
d,Suché doly  
e, Zbojská  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
                 Oktatási  pályák a nemzeti parkban  
 
a,Murányi vár / Muránsky hrad /  
b. Stožky  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
             
 
 



 Oktatási helyszínek a nemzeti parkban  
 
a. Piecky  
b. Studňa  
c. Poludnica -  Beňová  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                    4.str.  
 
Áttekintés a hagyományos és a nyilvános rendezvényekröl  
 
Clementis út / Clementisova cesta /: 1 napos áthaladás a nemzeti park egy részén 
, évente szeptemberben  
 
Kutyaszán/ dogsled / : 3 napos esemény téli idöszakban - január, február - Tisovec  
környékén  
 
Hradova megmászása / Výstup na Hradovú / .:1 napos túra április második felében  
 
Paragliding :  3 napos esemény augusztusban , Tisovec környékén  
 
Valikai útvonal /prechod Valikinou trasou / : gyalogos vagy kerékpáros áthaladás 
Tisovec körül, október második felében  
 
Téli átmenet a Murányi fennsíkon / prechod Muránskou planinou : 1 napos 
gyalogos vagy sífutás minden  évben februárban   
 
Hegyi duatlon /Horský duatlon / : 2 napos kerékpártúra  szeptember és 
októberben Murány közelében  
 
Gyalogjárás napja /deň chôdze / :1 napos esemény, szeptember - október közepén 
, cél a Murányi vár  
  
Nemzeti park napja /deň NP / : kulturális és turisztikai esemény júniusban a 
Murányi vár térségében  
 
Téli átmenet a Stolica hegyen / Stolické vrchy/ : 1 napos gyalogos vagy sifutás  
minden évben februárban  
 
Western - lovagló verseny / westernové jazdenie / : 2 napos kulturális és 
sportesemény melyet minden évben augusztusban rendeznek meg  
       
Kontaktus / kapcsolat 
 
Murányi fennsík Nemzeti park  igazgatóság 
Janka Kráľa 12 
050 01 Revúca 


