
 

 A tanösvény nyitva tartási időben 

belépőjegy megvásárlása után látogatható. A 

belépőjegy megvásárlásával a látogatók 

elfogadják a létesítmény házirendjét. 

Utolsó jegyértékesítés zárás előtt egy órával. 
 

14 éven aluli gyermekek csak szülői 

felügyelet mellett illetve felnőtt kísérővel 

tartózkodhatnak a területen és használhatják 

annak berendezéseit, vehetik igénybe a 

szolgáltatásokat. 

Kutyát és más állatot a tanösvény területére 

behozni tilos, kivéve segítő kutyák. 

Kedvenceiket a látogatóközpont mellett 

hagyhatják látogatásuk időtartamára. 

A teljes Természetvédelmi Területen a 

dohányzás és tűzgyújtás tilos! Dohányzásra 

a főbejáraton kívül, az erre kijelölt helyen 

van lehetőség. Kérjük kedves látogatóinkat, 

hogy a csikkeket körültekintően helyezzék 

el a gyűjtőedényekben!  

A hulladék elhelyezése kizárólag a 

kihelyezett gyűjtőedényekbe történjen! 

A létesítményt ittas, bódult állapotban lévő 

személyek nem látogathatják. 

A tanösvény bejárása kizárólag gyalogosan 

vagy kerekes székkel engedélyezett. 

Kérjük, hogy a tanösvény teljes hosszán a 

korlátra ne másszanak fel, a kijelölt útról ne 

térjenek le! Bár a láperdő vízszintje alacsonynak 

tűnhet, a mocsár veszélyeket rejt. 

A Természetvédelmi Terület védelmének 

érdekében tilos a növényzet bármely részének 

károsítása: levelek, hajtások, virágok, termések, 

gyökerek, magvak és más növényi részek 

gyűjtése. 

Az időjárás kedvezőtlenre fordulása esetén 

kérjük, mielőbb hagyják el a területet és erre 

figyelmeztessék társaikat is! Szeles, viharos 

időben ne tartózkodjanak nagyobb fák közelében, 

az esetlegesen lehulló ágak balesetveszélyesek 

lehetnek. 

Kereskedelmi célra a fotózás, videózás csak 

előzetes engedéllyel, a megfelelő díjat leróva 

lehetséges.  

A tanösvény területére bevitt értékekért 

felelősséget vállalni nem tudunk. 

A berendezésekben okozott károkért a rongáló 

anyagi felelősséggel tartozik. 

Szándékos rongálás és egyéb károkozás hatósági 

eljárást von maga után. 

A létesítményt fogyatékossággal élő személyek 

kerekesszékkel és segítő kutyával látogathatják.  

Javaslataikkal, reklamációval az üzemeltető 

vezetőjéhez fordulhatnak. 

Tűz vagy betörés észlelésekor értesítendő: 

+36/30/583-84-63 

Jó pihenést és kellemes időtöltést kívánnak a 

Tatai Fényes Tanösvény munkatársai. 

 

 

Kérjük a tanösvény rendeltetésszerű haszná-

latát. Hangoskodással ne zavarjuk az 

élővilágot és a többi látogatót! 

A Tatai Fényes Tanösvény 

Természetvédelmi Területen helyezkedik 

el, így kérjük a tisztelt látogatókat az 

alábbi szabályok szigorú betartására: 

Üzemeltető: Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 

2890 Tata, Váralja út 4.  

Tel.: +36/30/592-73-73 

E-mail: tataifenyestanosveny@tataivaroskapu.hu 

www.tataifenyestanosveny.hu 

Házirend 
 

Intézmény neve: Tatai Fényes Tanösvény 

Túravezetést kizárólag a Tatai Városkapu 

Közhasznú ZRT. által megbízott túravezető 

végezhet. E szabály be nem tartása a terület 

elhagyását vonja maga után. 

A házirend betartása minden látogatóra és dolgozóra 

nézve kötelező érvényű. A házirend nem ismerete nem 

mentesít senkit a betartás felelőssége alól. 
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