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A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

Általános Látogatási Szabályzata 

 
 A természeti értékek megőrzése és ezen értékek változatlanul magas színvonalon történő 

bemutathatóságának fenntartása érdekében a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: 

Igazgatóság) a természetvédelmi kezelésében lévő területek turisztikai célú látogatásának feltételeit, 

szabályait jelen szabályzatban határozza meg. További tájékoztatás az Igazgatóság debreceni 

központjában (4024 Debrecen, Sumen u. 2., tel.: 52/529-935) illetőleg az Igazgatóság 

Látogatóközpontjában (4071 Hortobágy, Petőfi tér 9., tel.: 52/589-000) kapható. 

 Az Igazgatóság természetvédelmi kezelésében lévő területek közül a Hortobágyi Nemzeti Park 

(a továbbiakban: HNP a Bátorligeti Ősláp Természetvédelmi Terület és a Tiszakürti Arborétum 

Természetvédelmi Terület korlátozottan látogatható, a belépéshez az Igazgatóság vagyonkezelői 

hozzájárulása szükséges. Kivétel ez alól a Tisza-tó (HNP része), melyre belépéshez nem 

szükséges vagyonkezelői hozzájárulás, a vízi közlekedés, túrázás szabályaira pedig a 8. sz. 

mellékletben leírtak érvényesek. Az Igazgatóság működési területén lévő fokozottan védett 

területek a természetvédelmi hatóság által kiadott engedély birtokában látogathatók! A HNP 

bemutató területeire szóló belépőkártya, turisztikai létesítményeibe szóló belépő- és menetjegy 

egyben vagyonkezelői hozzájárulás az adott területek látogatásához. Az Igazgatóság 

természetvédelmi kezelésében, illetve saját vagyonkezelésében lévő további védett természeti 

területek szabadon látogathatók (3. sz. melléklet). 

 Az Igazgatóság védett természeti területein és saját vagyonkezelésű területein 

(továbbiakban: az Igazgatóság területei) a látogatás során be kell tartani a vonatkozó 

jogszabályok (különösen a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény) természetvédelmi 

előírásait. 

 A kutatási céllal belépők számára az Igazgatóság hozzájárulása mellett szükséges beszerezni a 

természetvédelmi hatóság engedélyét is. 

 Az Igazgatóság területeinek látogatására kizárólag az itt felsorolt közlekedési módok 

elfogadottak: gyaloglás, futás, kerékpározás, lovaglás, szekerezés, vízi túrázás. Minden esetben a 

vonatkozó előírások betartása kötelező érvényű. Gépjárművel a nemzeti park területére behajtani 

tilos! Kivételt képeznek ez alól a szabad közforgalmú utak és a külön hozzájárulással használt 

utak. További kivétel az Egyek-Pusztakócsi mocsarak bemutatóterület látogatása során a Górési 

tanösvény megközelítése céljából a Kócsújfalu és a Górés tanya közötti földút igénybevétele, mely 

száraz vagy fagyott talajviszonyok esetén külön hozzájárulás nélkül is igénybe vehető gépjárművel 

közlekedés céljából. 

 A bemutatóterületek gyalogosan, kerékpárral, lóháton, szekérrel vagy a Tisza-tó esetében a 

jogszabályi előírásoknak megfelelő csónakkal és kishajóval látogathatók. Járművel a kijelölt 

közlekedési útvonalakról letérni tilos! Felázott utakon járművel közlekedni tilos! A hortobágyi 

kerékpárút burkolatlan földúton halad, ezért csak gyakorlott kerékpárosoknak ajánlott. 

 A turisztikai létesítmények látogatása során az adott létesítménye Működési Szabályzatát kell 

betartani, melyek a helyszíneken kifüggesztésre kerülnek. 

 A nemzeti park területén történő lovaglás, lovastúrázás és lóvontatású eszközzel történő 

közlekedés kizárólag az Igazgatóság előzetes hozzájárulásával lehetséges és szabályait a jelen 

szabályzat 6. és 7. sz. mellékletében foglaltak rögzítik. 

 Geoládák elhelyezése az Igazgatóság területein csak az Igazgatóság előzetes hozzájárulásával 

végezhető. 
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 Fotózáskor, túrázáskor ügyeljen arra, hogy ne zavarja, ne károsítsa az élőlényeket és 

környezetüket. Használja a tanösvényeket, gátakat, töltéseket, földutakat, kilátókat és 

betekintőket. A kijelölt utakról letérni, a gyepeken keresztül közlekedni tilos! 

 Az Igazgatóság a kezelésében lévő sorompókat zárva tartja. Annak illetéktelen személy által 

történő nyitása tilos és hatósági eljárás kezdeményezésére adhat okot. 

 A nemzeti park területén a tanösvények és bemutatóterületek látogatása feltételekhez kötött. A 

Hortobágy-halastavi bemutatóterület, az Egyek-pusztakócsi mocsarak bemutatóterület és a 

Szálkahalmi bemutatóterület, a nemzeti park területén illetve a HHG Zrt. vagyonkezelésében 

vagy üzemeltetésében lévő halastavak látogathatók vezető nélkül, ugyanakkor ezen területekre 

való belépés előtt a nemzeti parki belépőkártya megváltása kötelező. Ezeken kívül eső egyes 

területek az Igazgatóság előzetes vagyonkezelői hozzájárulásával és az általa megbízott 

vezetővel látogathatók. A vagyonkezelői hozzájárulást a túrázó/rendezvényszervező kérelmére 

az Igazgatóság állítja ki. A kérelem és az engedélyköteles tevékenységre adott hozzájárulás 

minta az Igazgatóság honlapjáról is letölthető (14. és 16.sz. melléklet). A belépőkártyával 

látogatható területek részletes jegyzékét és térképét a jelen szabályzat 5. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 Máta-puszta a Hortobágyi Nonprofit Kft. szekértúra programjának keretében, vagy az 

Igazgatóság egyedi hozzájárulásával látogatható. 

 A Malomházi bemutatóterület az Igazgatóság programjainak keretében vagy szervezett formában 

az Igazgatóság külön hozzájárulásának birtokában látogatható. 

 A Tisza-tavon a poroszlói Tisza-tavi Vízi Sétány, valamint a tiszaörvényi Tiszavirág Ártéri 

Sétaút és Örvényi Pákász Tanösvény az üzemeltetőik, illetve vagyonkezelőik által szervezett 

program keretében látogathatóak. 

 Az Igazgatóság más – itt nem szereplő – tanösvényei ingyenesen és vezető nélkül is szabadon 

látogathatóak saját felelősségre. A tanösvények bemutatását keresse a nemzeti park honlapján. 

Több tanösvény bejárását, megismerését bemutatófüzet is segíti. 

 Szabadon látogatható tanösvények: Jónásrészi tanösvény, Tarpai Szőlő-hegy tanösvény, 

Cégénydányádi kastélypark tanösvény, Bihari-sík tanösvény (Bivalyrezervátum). 

 A kijelölt állomásokon információs táblák, útközben pedig útbaigazító táblák segítik a 

tájékozódást. 

 Az Igazgatóság területein ne károsítsa a természetet! Ügyeljen a védett növényekre, és 

állatfajokra. A védett élőlények egyedeinek zavarását, károsítását, elpusztítását törvény tiltja. 

 A látogatókat a Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai jogosultak igazoltatni, belépési 

engedélyüket ellenőrizni, és amennyiben nem megengedett tevékenységet folytatnak, a területről 

kiutasítani, illetve eljárást kezdeményezni. 

 A nemzeti parki belépőkártya, illetőleg a szolgáltatások igénybevételére feljogosító menetjegy, 

vagy belépőjegy meglétét az Igazgatóság arcképes igazolvánnyal rendelkező munkatársai 

jogosultak ellenőrizni. Aki mulasztásának pótlására az ellenőrzést végző személy felszólítása 

ellenére sem tesz eleget, a területről kiutasítható. 

 A belépőkártya terepen történő – utólagos – megvásárlása során a mulasztást elkövető 

semmilyen kedvezmény igénybe vételére nem jogosult. 

 Belépőkártya értékesítő helyek: Hortobágy-halastavi Kisvasút jegypénztár, Górési madárvédelmi 

mentőhely, HNP Látogatóközpont és Tourinform iroda, Nyugati Fogadóház és a www.hnp.hu 

oldalon közzétett további értékesítőhelyek. 

http://www.hnp.hu/
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 Az Igazgatóság területein lessátor felállítása, vagy egyéb, madárfészeknél történő fényképezési, 

filmezési tevékenység kizárólag előzetes vagyonkezelői hozzájárulással lehetséges. 

 A kereskedelmi célú fotózás és filmezés csak az Igazgatóság jóváhagyásával lehetséges. A 

tevékenység folytatásának feltételeit részletesebben a Természetfotózási és filmezési szabályzat 

a HNPI területein című dokumentum (2. sz. melléklet) tartalmazza. 

 Az Igazgatóság saját vagyonkezelésű területein túravezetésre, szakvezetésre csak az Igazgatóság 

munkatársai, vagy az Igazgatóság engedélyével rendelkező túraszervező cégek, magánszemélyek 

jogosultak. Az engedély kiadásának, a Hortobágyi és a Tisza-tavi túravezető igazolvány 

megszerzésének és a tevékenység folytatásának feltételeit részletesebben Túravezetés és 

túraszervezés szabályai a HNPI területein című dokumentum (1. sz. melléklet) tartalmazza. 

 A nemzeti park területén a látogatók a saját felelősségükre tartózkodnak, továbbá saját felelősségükre 

használják a bemutatáshoz rendelkezésre álló létesítményeket (pl. kilátók, betekintők, pallóutak, 

hidak). A látogató a belépőkártya megvásárlásával az Igazgatósággal szembeni kárigényeinek 

érvényesítéséről véglegesen és kifejezetten lemond. Testi épségéért 18 év fölött mindenki maga felel, 

18 év alattiakért a csoportvezető, vagy nagykorú családtagja. 

 A szabadon élő háziállatokhoz csak gazdáik, vagy a felügyeletükkel megbízott személyek 

engedélyével szabad közeledni. 

 Nyitott kutakból vizet inni tilos! 

 Vigyázzon vizeink tisztaságára! 

 Szemetelni tilos! 

 A nemzeti park területén táborozni csak az Igazgatóság hozzájárulásával lehetséges. 

 Kutyát és más házi állatot csak a bemutató területeken, és csak pórázon lehet vezetni.  

 A nemzeti park területén nincs kijelölt tűzrakóhely. Az Igazgatóság egyéb területein tüzet csak a 

kijelölt tűzrakóhelyen gyújthat. Dohányzáskor legyen körültekintő! A száraz gyep könnyen 

meggyulladhat. 

 Ha különleges, ritka fajok egyedeinek megjelenését észleli, kérjük, értesítse Igazgatóságunkat. 

Hasonlóan járjon el akkor is, amikor sérült, mentésre szoruló állatot talál. 

 Az Igazgatóság saját vagyonkezelésű területein az Igazgatóság előzetes írásos hozzájárulása 

nélkül semmilyen üzleti tevékenység (pl. túravezetés, árusítás) nem végezhető, továbbá tilos 

árusítóhely telepítése, építmény létesítése. 

 Az Igazgatóság a kezelésében és/vagy üzemeltetésében lévő kiállítóhelyeken és bemutató 

területeken hagyott tárgyakért semmilyen felelősséget nem vállal. 

 A média munkatársai csak az Igazgatóság előzetes engedélyével készíthetnek interjút, kép- és 

hanganyagot a bemutatóhelyek és létesítmények területén. 

 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38.§ (1) bek. i. pont alapján a védett 

természeti területeken a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges közösségi és 

tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység 

folytatásához. 

 A nemzeti park területén ne zavarja az élővilág nyugalmát (zajkeltés, erős fény indokolatlan 

használata, stb.)! 

 Módosult tudatállapotú személy nem tartózkodhat az Igazgatóság bemutató területein! 
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 A testi vagy szellemi fogyatékkal élők csak felügyelettel tartózkodhatnak az Igazgatóság 

területein. 

 A berendezéseket rendeltetésszerűen kell használni. 

  A hulladékot a kihelyezett hulladékgyűjtőkbe kérjük elhelyezni, a folyékony vagy veszélyes 

hulladékok lerakása tilos! 

  A pallókon csak gyalogosan lehet közlekedni. 

 A lesek, kilátók és pallók használatánál ügyelni kell a csúszásveszélyre. 

  Az Igazgatóság értékeit eltulajdonítani, megrongálni tilos, ilyen cselekmény büntetőjogi eljárást 

von maga után. 

 A halastavakban, a Hortobágy-folyóban és a csatornákban fürödni tilos! 

  Horgászni csak a területre szóló külön engedéllyel és a horgászati előírások betartásával lehet. 

 

A fenti előírások betartását a Természetvédelmi Őrszolgálat és a HNPI arcképes 

igazolvánnyal rendelkező munkatársai ellenőrzik. Megértésüket köszönjük! 

 

Közönségkapcsolati lehetőségek: 

 A Látogatási Szabályzattal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal az Igazgatóság 

Oktatási és Turisztikai Osztályához (HNP Látogatóközpont – 4071 Hortobágy, Petőfi tér 9.; Tel.: 

52/589-321, 52/589-000, ill. E-mail: info@hnp.hu). 

 Egyéb természetvédelmi vonatkozású bejelentését megteheti írásban, vagy telefonon a 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság székhelyén, ahol a vagyonkezelői hozzájárulás kiállítása 

is kezdeményezhető (4024 Debrecen, Sumen u. 2.; Tel: 52/529-922; E-mail: hnp@hnp.hu). 

 

Az Igazgatóság területére érvényes látogatási szabályokról (túravezetés, lovaglás és fotózás 

részletes szabályai, turisztikai bemutatóterületek jegyzéke, létesítmények házirendje) bővebben 

tájékozódjon a nemzeti park honlapján: www.hnp.hu 

 

Érvényes: az aláírás napjától visszavonásig 

 

 

 

 

 

 

Dátum: Debrecen, 2015. január 5. 

 

 Szilágyi Gábor 

 igazgató 

mailto:info@hnp.hu
http://www.hnp.hu/
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Túravezetés és túraszervezés szabályai a HNPI 

területein  
 (Útmutató túraszervezést üzletszerűen végzőknek) 

A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 

1. sz. melléklete 

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) egységes rend szerint teszi 

lehetővé utazásszervezéssel foglalkozó cégek, vállalkozások, magánszemélyek (együttesen: 

Túraszervezők) számára az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő területek látogatását. 

 

A Túraszervezők az alábbi feltételekkel folytathatják tevékenységüket az Igazgatóság 

vagyonkezelésében lévő területeken: 

1. Az Igazgatóság saját vagyonkezelésű területein csoportok vezetése a természetvédelmi, tájképi és 

kulturális értékek bemutatása, ill. fotózási céllal kizárólag az Igazgatóság hozzájárulásával 

lehetséges. A hozzájárulás megszerzésének feltétele érvényes Hortobágyi illetve Tisza-tavi 

túravezető igazolvány (továbbiakban: ökotúra-vezetői igazolvány) megszerzése és az Általános 

Látogatási Szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) foglaltak maradéktalan betartása és 

betartatása. 

2. A Tisza-tavon a vonatkozó jogszabályok betartásán túl nincs szükség HNPI vagyonkezelői 

hozzájárulás beszerzésére. A vízi közlekedés és túrázás szabályait a Tisza-tavon a Látogatási 

Szabályzat 8. sz. melléklete írja le. 

3. Igazgatóság külön szabályozza a lovas túrázást, fogatos közlekedést. Ennek részleteiről a 

Látogatási Szabályzat 6. és 7. sz. mellékletében foglaltak adnak tájékoztatást. 

4. Az Igazgatóság területein elkövetett károkozásért a Túraszervező a csoport minden tagja után 

teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. 

5. Amennyiben a jelen Szabályzatban és a megkapott visszaigazolásban írtakat a Túravezető, 

vagy a szervezésében érkező Látogató megsérti, úgy a Túravezető végleg kizárja magát a 

későbbi túravezetés lehetőségéből az érintett területeken, továbbá hatósági eljárás 

kezdeményezését vonhatja maga után a kifogásolt magatartás. 

6. Az a Túraszervező, akinek legalább kettő (2) Túravezetője sértette már meg a Szabályzatban 

és/vagy a kiadott vagyonkezelői hozzájárulásban foglaltakat, végleg kizárja magát a 

túraszervezési tevékenységből az Igazgatóság illetékességi területén. 

7. Egyéni, vagy nem szakvezetővel érkező csoportok látogatására a Szabályzat rendelkezései 

érvényesek. 

8. Ökotúra-vezető igazolványt az Igazgatóság által meghirdetett túravezetői tanfolyamon sikeres 

vizsgát tett túravezetők kaphatnak, miután a tanfolyami feltételeket és a vizsgakövetelményeket 

maradéktalanul teljesítették. 

9. Az ökotúra-vezető igazolvány a kiállítás napjától 2 évig érvényes, és legfeljebb 3 ízben 

meghosszabbítható egy-egy évre a megszerzést követő 5 éven belül. A meghosszabbítást minden 

esetben tárgyév március 15-ig kell kezdeményeznie a kérelmezőnek. A meghosszabbítás feltétele a 

látogatási szabályzat betartása és a hosszabbítási díj megfizetése. 5 év elteltével új ökotúra-vezető 

igazolvány csak a Hortobágyi, illetve Tisza-tavi túravezetői tanfolyam újbóli sikeres elvégzésével 

lehetséges. 
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10. Szakvezetés kizárólag előzetes hozzájárulás alapján, és a megállapított díjak előzetes 

megfizetése mellett végezhető. 

11. A Túravezetőnek szakvezetés közben mindig magánál kell tartania érvényes ökotúra-vezető 

igazolványát, és a belépésre jogosító dokumentumokat (vagyonkezelői hozzájárulás, nemzeti parki 

belépőkártya, keretszerződés másolata, stb.), valamint ellenőrzés esetén kérésre felmutatnia. E 

kötelezettség megszegése a 5. pontban foglalt következményeket vonja maga után. 

12. A vagyonkezelői hozzájárulást a Túraszervező kérelmére az Igazgatóság állítja ki. A kérelem – 

mely nyomtatvány formájában az Igazgatóság honlapjáról is letölthető (11.sz. melléklet) – 

kiállításához szükséges az alábbiakat közölni: 

a. a túraszervező cég nevét, címét, számlázási címét, fax és telefonszámát, valamint e-mail 

címét; 

b. a túravezető nevét és elérhetőségét a túra során (mobiltelefon számát), a túravezető 

igazolványszámát; 

c. a látogatás célját (pl. mely faj, fajcsoport, élőhely vagy természeti jelenség megfigyelését 

tervezik); 

d. a felkeresni kívánt terület pontos megnevezését (pl. valamely puszta neve, lovastúra útvonal 

száma); 

e. a látogatás pontos idejét, időtartam megjelöléssel (pl. 2012. március 21-én 10.00-17.40 

között); 

f. a csoport létszámát; 

g. a túra jellegét, használni kívánt közlekedési eszköz nevét (pl. kerékpáros, gyalogos, lovas, 

gépjárműves). 

13. A csoport vezetéséhez legkésőbb a tervezett időpont előtt 15 nappal kell a hozzájárulást 

megkérni. A kérelmeket az Igazgatóság Oktatási és Turisztikai Osztálya a Természetvédelmi 

Őrszolgálat bevonásával bírálja el. Pozitív elbírálást követően a bejelentési adatok alapján a 

hirdetményben közzétett árszabás felhasználásával kerül megállapításra a befizetendő díj. 

14. Túraszervező az Igazgatósággal éves keretmegállapodást köthet, melynek előnyeiről e 

Szabályzat 15. pontja rendelkezik. 

15. Az éves keretmegállapodás esetén jelen Szabályzat az alábbi eltérésekkel érvényes: 

a. Éves keretmegállapodás – mely egyben a tárgyévi vagyonkezelői hozzájárulás is – 

megkötésére minden év november 1.-  december 15. között van lehetőség. 

b. Éves keretmegállapodásban kerül rögzítésre az évszakos korlátozással védett területek, ill. a 

látogatható területek neve, a kapcsolattartás módjai mindkét fél részéről, a díjfizetés rendje, 

a látogatás előre jelzésének rendje, továbbá a belépőkártya díja, valamint az egyéb 

szolgáltatások árai. 

c. Éves keretmegállapodást kötő Túraszervező tárgyév január 15-ig köteles írásban közölni 

Igazgatósággal az éves tervezett túranaptárát (az Igazgatóság területeire vonatkozóan). A 

túranaptárban kell megadnia a tervezett túráinak célját, a felkeresni kívánt terület(ek) nevét, 

a látogatás pontos időpontját és időtartamát. 

d. Az éves keretmegállapodást kötő cég a csoportlétszámtól független díjfizetésre kötelezett, 

mely átalánydíj formájában kerül megállapításra minden évben. Ennek értelmében a 

befizetendő díj mértéke nem függ a mindenkori csoportlétszámtól és a megfizető 

Túraszervezőt egyaránt feljogosítja az Igazgatóság működési területén lévő tanösvényeken 

és azon kívül szervezett csoportjaival történő belépésre – egyéb feltételek érvényesülése 

mellett. 

e. A megállapodásban rögzített éves díjat minden tárgyévben január 15-ig kell megfizetni 

Igazgatóság bankszámlájára történő utalással. 
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f. A csoportérkezést megelőző bejelentési kötelezettség lerövidül, a túra tervezett időpontja 

előtti 24 órára korlátozódik, és már csak az alábbi adatokat köteles megadni: 

i. csoport vezetőjének adatai (túravezetői igazolvány száma) és terepi elérhetősége 

(mobil telefonszám); 

ii. felkeresni kívánt terület; 

iii. eltölteni kívánt napok száma. 

g. Az Igazgatóság azon területein, élőhelyein, ahol általános érvényű a kötelezettség az őri 

jelenlétet illetően, az éves keretmegállapodással rendelkező Túraszervezőnek egyedileg 

felmentés adható ezen kötelezettség alól. 

h. Túraszervező köteles biztosítani évente legalább egy alkalommal, előre egyeztetett módon 

és időpontban, hogy az Igazgatóság vendégeit díjtalanul vezesse, számukra a megfelelő 

szakmai felügyeletet biztosítsa. 

16. Kizárólag éves keretmegállapodás formájában van lehetőség a nem tanösvényi területekre 

nemzeti parki munkatárs személyes jelenléte nélkül csoporttal belépni. Túraszervező cég, éves 

keretmegállapodás nélkül csak abban az esetben végezheti tevékenységét, ha rendelkezik 

vizsgázott Hortobágyi túravezetővel (akár szerződéses kapcsolatban is). Ebben az esetben az 

Igazgatóság nyilvánosan látogatható tanösvényein jogosult csoportok vezetésére, de 

amennyiben ezen tanösvényeken kívüli területeken szeretnének csoportot vezetni, minden 

esetben kötelező a nemzeti parki munkatárs, vezető jelenléte. A tanösvényeken történő 

szakvezetés esetén is maradéktalanul teljesülnie kell a Szabályzatban foglaltaknak, továbbá 

kötelező a vizsgázott szakvezető és/vagy az Igazgatóság munkatársa általi szakvezetés 

biztosítása. Ilyen esetekben a Túraszervező részére a bejelentési kötelezettségek, és a 

túravezetés szabályai jelen melléklet előírásai szerint betartandók. Éves keretmegállapodással 

nem rendelkező Túraszervezőnek tudomásul kell vennie, hogy az Igazgatóság munkatársainak 

rendelkezésre állása korlátozott, ezért minden esetben előzetes egyeztetés szükséges 

szakvezetés biztosításához, és az Igazgatóság fenntartja magának a jogot, hogy csak szabad 

kapacitásának terhére tud csoportokat fogadni, kíséretüket, szakvezetésüket biztosítani. A 

csoportkísérés, szakvezetés díját és költségeit Túraszervező a megállapított egyéb díjakkal 

együtt előre köteles megfizetni. Amennyiben a csoport fogadását Igazgatóság nem tudja 

biztosítani, az írásos visszaigazolásban azt jelzi. Az ilyen okból meghiúsult csoportvezetésért 

Túraszervező semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt az Igazgatósággal szemben. Személyes 

közreműködésre jogosultak az Igazgatóság részéről a Természetvédelmi Őrszolgálat és az 

Oktatási és Turisztikai Osztály munkatársai. 

17. A megállapított díjat Túraszervező legkésőbb a túra megkezdése előtt 5 nappal az Igazgatóság 

bankszámlájára átutalja – kivéve éves keretmegállapodás esetén –, vagy készpénzben a túra 

megkezdése előtt a nemzeti park Látogatóközpontjába, vagy a Hortobágy-halastavi Kisvasút 

jegypénztárába befizeti. A befizetés tényét Túraszervezőnek hitelt érdemlően kell igazolnia 

(banki kivonat másolata a terhelés teljesülésének tényéről, készpénzes fizetés esetén 

bizonylattal) és ellenőrzés esetén kérésre felmutatnia. 

18. Az Igazgatóság egyes területek látogatása esetén – tanösvényeken kívüli területen is – 

előírhatja nemzeti parkos szakvezető kötelező jelenlétét. Túraszervező is kérheti nemzeti 

parkos szakvezető közreműködését, amit az Igazgatóság szabad kapacitása függvényében 

teljesíteni igyekszik. 

19. Az Igazgatóság területén működő, érvényes ökotúra-vezetői igazolvánnyal rendelkező 

vállalkozások, magánszemélyek aktuális listáját az Igazgatóság évente közzéteszi honlapján. 

20. Túraszervező vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelmét kizárólag írásban terjesztheti elő az 

igazgatónak címezve, és az Igazgatóság Oktatási és Turisztikai Osztályának elküldve az 

52/589-321 fax számra, vagy a hnp@hnp.hu és az info@hnp.hu e-mail címre egyidejűleg 

küldött elektronikus levél formájában. 

mailto:hnp@hnp.hu
mailto:info@hnp.hu
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21. Az éves keretmegállapodással rendelkező Túraszervezők bejelentési kötelezettségére, ill. az 

eseti jellegű hozzájárulás iránti kérelem benyújtására alkalmas formanyomtatványt a 

Szabályzat 15. és 11 sz. melléklete tartalmazza, és letölthető az Igazgatóság honlapjáról 

(www.hnp.hu). 

22. A csoportvezetési, illetőleg szakvezetési igény beérkezését követően a Természetvédelmi 

Őrszolgálat munkatársainak bevonásával megtörténik a kérelem elbírálása, továbbá a 

kérelmező írásos megkeresésére történő visszaigazolás, mely egyben az alkalmi vagyonkezelői 

hozzájárulás is (formája megismerhető a 12. sz. mellékletből). Az elbírálás során a 

természetvédelmi érdekek figyelembe vételével ideiglenes látogatási korlátozás is kiadható, 

akkor is, ha a terület szabadon látogatható. A korlátozás elrendelése vagy a www.hnp.hu 

honlapon kerül kihirdetésre, vagy egyedileg közölhető a látogatási kérelemre adott 

visszaigazolásban. A korlátozás (pl. aktuális vonuló madár éjszakázó helyére, melynek 

látogatók általi zavarása természetvédelmi szempontból nem megengedhető) a meghirdetéstől 

visszavonásig érvényes. Ilyen esetekben kártérítési kötelezettsége az Igazgatóságnak nincs. 

23. A csoport érkezéséről, valamint a csoportot kísérő Túraszervező személyéről az Oktatási és 

Turisztikai Osztály értesíti az illetékes tájegységvezetőt és természetvédelmi őr(öke)t. 

24. A hozzájárulással rendelkező köteles a hozzájárulást magánál tartani és ellenőrzés esetén 

kérésre felmutatnia. Ellenőrzésre jogosultak az Igazgatóság (arcképes igazolvánnyal 

rendelkező) munkatársai.  

25. Jelen szabályozás az Igazgatóság Általános Látogatási Szabályzatával és annak mellékleteivel 

együtt érvényes, mely a nemzeti park látogatásához nélkülözhetetlen magatartási szabályokat 

rögzíti, és az Igazgatóság honlapján megtekinthető. 

26. A Malomházi és Mátai bemutatóterületre kizárólag külön megállapodással lehet csoportokat 

vezetni. 

27. A Tisza-tavi Vízi Sétányon kizárólag az üzemeltető vezethet csoportokat. 

28. Díjfizetési tájékoztató 

Az Igazgatóság bankszámlaszáma: 10034002-01743654-00000000 

A díjszámítás alapja a kihirdetés évében (9. sz. melléklet): 

a. az Igazgatóság szabadon – túravezető nélkül – látogatható tanösvényeinek látogatása 

esetén 

- hirdetményben évente közzétett nemzeti parki belépőkártya árak 

b. az Igazgatóság látogatható tanösvényein kívüli területeket is érintő látogatás esetén 

- a legmagasabb árú (vagyis a kombi) nemzeti parki belépőkártya árának 150%-a 

c. A természetvédelmi őr, ill. az Igazgatóság munkatársának igénybevétele esetén felmerülő 

további díjak lehetnek (a jegyek árán felül) 

- őri szakvezetés, vagy közreműködés: hirdetményben évente közzétett díjszabás szerint 

- terepjáró használata: hirdetményben évente közzétett díjszabás szerint 

d. éves keretmegállapodás díja: létszámkorlátozás nélküli átalánydíj; hirdetményben évente 

közzétett díjszabás szerint 

29. Túraszervező befizetéseiről – számlázási adatainak ismeretében – postai küldeményben, utólag 

kap számlát, vagy kérésre, előzetes bejelentés alapján az Igazgatóság Látogatóközpontjában 

veheti azt át. 

30. A Túraszervező a befizetett díjakért csupán azt a jogot szerzi meg, hogy vendégeit a 

Szabályzatban meghatározott kötelezettségek megtartásával az Igazgatóság vagyonkezelésében 

lévő területeire szervezett formában behozhassa, számukra szakvezetett túrát, fotótúrát 

http://www.hnp.hu/
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szervezhessen, ám semmilyen infrastrukturális igényt nem támaszthat az Igazgatósággal 

szemben. 

31. Ökotúra-vezető tanfolyamokra jelentkezni, a tanfolyammal kapcsolatos tájékoztatást kérni az 

Igazgatóság Oktatási és Turisztikai Osztályán lehet a következő elérhetőségek egyikén: 

telefonon +36-52-589-000, elektronikusan oktatas@hnp.hu, vagy a 4071 Hortobágy, Petőfi tér 

9. címen a HNPI Látogatóközpont részére küldött postai levélben. 

 

 

Érvényes: az aláírás napjától visszavonásig 

 

 

 

 

Dátum: Debrecen, 2015. január 5. 

 Szilágyi Gábor 

 igazgató 

mailto:oktatas@hnp.hu
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Természetfotózási és filmezési szabályzat a HNPI 

területein  
(Útmutató fotózást és filmezést üzletszerűen végzőknek, ill. sajtósoknak) 

A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 

2. sz. melléklete 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) az alábbiakban részletezett 

egységes rend szerint teszi lehetővé cégek, vállalkozások, magánszemélyek számára az üzleti célú 

természetfotózást, filmezést, filmforgatást (együttesen: Tevékenységek) az Igazgatóság 

vagyonkezelésében lévő területeken. 

A Tevékenységek az alábbi feltételekkel végezhetők: 

1. Nem kell vagyonkezelői hozzájárulás az ún. bemutatóterületeken belül magán célú, szabad 

kézből, vagy állványról, monopodról történő természetfotózáshoz és filmezéshez, de ezen 

tevékenység sem jelenthet túlzott zavarást az ott élő élővilág élettevékenységére.  

2. Nem kell beszerezni az Igazgatóság hozzájárulását olyan eseményen való fotózáshoz, 

filmezéshez, melyre a sajtó képviselője meghívást kap. Ilyenkor a sajtóesemény kapcsán 

szabadon készíthető hang és képfelvétel. 

3. A látogatható tanösvényeken kívüli területeken természetfotózási, filmezési tevékenység, 

továbbá a sajtó és más, nem magán célú fotózás és filmezés, valamint a lessátras fotózás, és 

minden egyéb, élőlények közelében történő, álcázással megvalósított fényképezési, filmezési 

tevékenység csak az Igazgatóság előzetes hozzájárulásával végezhető. 

4. A hozzájárulás iránti kérelmet a nemzeti park igazgatója bírálja el, és annak eredményéről a 

kérelmezőt, ill. a természetvédelmi őr(öke)t ill. a tájegység vezetőjét írásban tájékoztatja. 

5. A fotózás és filmezés iránti kérelem benyújtásának és elbírálásának folyamata megegyezik a 

Túraszervezők csoportvezetési kérelménél leírtakkal. A kérelem benyújtására alkalmas 

formanyomtatvány letölthető a nemzeti park honlapjáról (ill. tájékoztatást nyújtanak jelen 

szabályzat 1. és 13. számú mellékletei). 

6. Az üzleti célú fotózási, filmezési tevékenység, ill. a nem tanösvényeken történő fotózás, 

filmforgatás és hangfelvétel készítés díj ellenében folytatható, ami magába foglalja a terület 

felkeresésére is feljogosító vagyonkezelői hozzájárulással megállapított nemzeti parki belépő 

díját is. Amennyiben a hozzájárulásban azt az Igazgatóság előírja, úgy az esetlegesen kijelölt 

kísérő napidíját és annak utazását, saját gépjármű használatának költségét a fotózási díjon felül 

kell megfizetni. A díjak mértékéről a Szabályzat és a mindenkor érvényes díjszabás 

rendelkezik. 

7. Amennyiben a fotózás a tervezettek szerinti megtartása természetvédelmi érdekeket sértene, 

úgy a kiadott hozzájárulást az Igazgatóság korlátozhatja, vagy vissza is vonhatja. Ilyen 

esetekben kártérítési kötelezettsége az Igazgatóságnak nincs. 

8. A fotózás, filmezés, hangfelvétel készítés vagyonkezelői hozzájárulás birtokában is csak olyan 

helyeken lehetséges, ahol az zavarást nem okoz (pl. betekintők, tornyok, állandó leskunyhók, 

elhagyott pusztai tanyák, pásztorszállások, hodályok, náddepók, halastavak vagy csatornák 

gátjai). 

9. Lessátrat továbbá bármilyen mesterséges leshelyet elhelyezni az Igazgatóság védett természeti 

és saját vagyonkezelésű területein annak előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. 

10. Fészektelepekre való behatolás, a madarak felzavarása tilos! 
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11. Védett és fokozottan védett növények fotózása esetén tilos a növény egyedét bármilyen módon 

sérteni, illetve környékét a fotózás érdekében „kitisztítani”. 

12. A szabályszegő a területről kiutasítható. Az elmarasztalásban érintett személynek és jogi 

személynek a későbbiekben újabb engedély már nem adható ki. Természetvédelmi károkozás 

esetén az Igazgatóság szabálysértési, súlyosabb esetben büntetőeljárást kezdeményez az 

elkövetővel szemben. 

13. A természetfotózás és filmezés díjszabása a mindenkor érvényes szolgáltatási árjegyzék alapján 

történik (9. sz. melléklet). Az árjegyzékben szereplő kifejezések jelentése: 

 Kísérő biztosításának díja: megegyezik az őri szakvezetés díjával (lásd. túravezetői 

szabályzat). 

 Fotózási díj: a fotózási díj megfizetése csak és kizárólag a kérelemben megfogalmazott 

célú egyszeri felhasználásra vonatkozik, ettől eltérő esetekben az Igazgatóság ügyvédje 

által is ellenjegyzett megállapodásban kell rögzíteni a feltételeket. Nem kell fotózási díjat 

fizetni a tanösvényeken történő fotózás esetén semmilyen körülmények között. A lessátor 

– akár tansövényen, akár azon kívül esik – felállításhoz való hozzájárulás esetén napi díj 

kerül megállapításra. A napi (és éves) díj mértéke az árjegyzék szerinti összeg. 

 Szállítás díja: amennyiben a területre ki- és beszállítás terepjáróval történik, max. 4 utas/ 

terepjáró, megkezdett 100 km-enként; díja: az árjegyzék szerinti összeg. 

14. A hozzájárulással rendelkező köteles a hozzájárulást magánál tartani és ellenőrzés esetén 

kérésre felmutatnia. Ellenőrzésre jogosultak az Igazgatóság (arcképes igazolvánnyal 

rendelkező) munkatársai.  

15. Jelen szabályozás az Igazgatóság Általános Látogatási Szabályzatával és a Túravezetés és 

túraszervezés szabályai a HNPI területein című dokumentumban foglaltakkal együtt 

alkalmazandó. 

 

Érvényes: az aláírás napjától visszavonásig 

 

 

Dátum: Debrecen, 2015. január 5. 

 

 Szilágyi Gábor 

 igazgató 
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Turisztikai attrakcióterületek (részben kutatási célú hasznosítással) 
A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 

3. sz. melléklete 
 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban Igazgatóság) területén a jelenkor természeti 

értékeit bemutató természeti tájat, az épített örökséget, valamint a puszta őshonos élővilágát 

bemutató helyszínek turisztikai attrakcióterületté fejlesztése lehetővé teszi a szóban forgó területek 

oktatási és egyben turisztikai célú hasznosítását. 
 

Az Igazgatóság kijelölte a turisták által szabadon vagy korlátozottan látogatható területeket 

és azokat kizárólag az Általános Látogatási Szabályzatban foglaltak betartása mellett 

lehetséges megtekinteni, bejárni. Az Igazgatóság további területeire a belépés csak egyedi, eseti 

jelleggel, az Igazgatóság hozzájárulásával, ám a Látogatási Szabályzat egyidejű betartása mellett 

lehetséges. 
 

Az Igazgatóság turisztikai bemutatóterületeinek, látványosságainak jegyzéke 
 

Tanösvények, növény- és állatvilág bemutatása: 

- Hortobágyi Vadaspark (Malomháza bemutatóterület) 

- Hortobágy-halastavi Kisvasút 

- Hortobágy-halastavi bemutatóterület (és tanösvény) 

- Hortobágyi Vonuláskutató Állomás (Hortobágy-Halastó) 

- Szálkahalmi tanösvény 

- Egyek-pusztakócsi mocsarak bemutatóterület (és benne a Górési tanösvény) 

- Bihari-sík tanösvény (Földes) 

- Hosszúpályi Kerek-fenék madármegfigyelő torony  

- Jónásrészi tanösvény (Vámospércs) 

- Bátorligeti Ősláp Múzeum és tanösvény 

- Cégénydányádi kastélypark tanösvény 

- Tarpai Szőlő-hegy tanösvény 

- Tiszakürti Arborétum 

 

Látogatóközpont, információ: 

- HNP Látogatóközpont, Hortobágy (központi tájékoztató, információs iroda, Tourinform irodai 

funkcióval; ajándékbolt; konferenciatermek) 

- Hortobágyi „Játszó Tér” (az Igazgatóság Látogatóközpontja mellett) 

- Nyugati Fogadóház (33-as út egyeki elágazó) 

- Tiszakürti Arborétum Látogatóközpont 

 

Természetrajzi és néprajzi kiállítások: 

- Pásztormúzeum (Hortobágy) 

- Körszín kézműveskiállítás (Hortobágy) 

- Hortobágyi csárdakiállítás 

- Kadarcsi csárdakiállítás (bejelentkezéssel) 

- Meggyes-csárda (csárdamúzeum, teljes épülete és környéke, bejelentkezéssel) 

- Nagyiváni tájház (bejelentkezéssel) 

- Hortobágyi Kézművesudvar (HNP Látogatóközpont) 

- Természetrajzi kiállítás (HNP Látogatóközpont) 

- Darvak világa kiállítás (HNP Látogatóközpont) 

 

Szállás: 

- Fecskeház erdei iskola és ifjúsági szállás (Hortobágy-Máta) 

- Góréstanya (kutatói szállás) 
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Kizárólag szakvezetéssel látogatható hely(ek) az Igazgatóság működési területén: 

- Malomházi tanösvény (kizárólag az Igazgatóság szervezett programja keretében látogatható) 

- Bátorligeti láp 

- Mátai bemutatóterület (a Hortobágyi Nonprofit Kft. programja keretében) 

- Tisza-tavi Vízi Sétány és tanösvény  

 

Vállalkozás által kiépített és üzemeltetett tanösvény a Tisza-tónál 

- Örvényi Pákász tanösvény (üzemeltető: Szabics Bt., Tiszaörvény) 

- Tiszavirág Ártéri Sétaút tanösvény (üzemeltető: Szabics Bt. , Tiszaörvény) 
 
 

Főként kutatási céllal látogatható terület, melyen engedélyhez kötött a csoportok látogatása: 

- Pentezug 

- Górési természetvédelmi mentőhely (volierek és közvetlen környékük) 
 

Jelenleg sem turisztikai, sem kutatási célú létesítmények, melyek nem látogathatók 

- Kemény Kastély (Tiszafüred) 
 

További információ: HNPI Oktatási és Turisztikai Osztály, HNP Látogatóközpont 

E-mail: info@hnp.hu, Tel.: 52/589-000, 52/589-321 
 

Érvényes: az aláírás napjától visszavonásig 
 

 

 

Dátum: Debrecen, 2015. január 5. 
 

 
 

 Szilágyi Gábor 
 igazgató 

mailto:info@hnp.hu
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A HNPI muzeális intézményeinek látogatóit megillető kedvezmények  
A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 

4. sz. melléklete 

 

Tekintettel a 194/2000. (XI. 24.) Korm. Rendeletben foglaltakra szükségessé vált a HNPI muzeális 

intézményeit látogatókat megillető kedvezményeknek a HNPI Látogatási szabályzat mellékletében 

történő szabályozása:  

 

1) 50% kedvezményre jogosultság 

A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével 

látogathatja az EGT-állampolgár*:  

a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig, 

b) 62 év felett, 

c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok- Ptk. 685. § b) pontja**** 

szerinti – közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset 

kivételével. 

 

2) Feltételekkel ingyenesség 

Az EGT-állampolgár* ingyenesen léphet be a HNPI muzeális létesítményeibe (Pásztormúzeum, 

Körszín, Hortobágyi csárdamúzeum, Kadarcsi csárdamúzeum, Meggyes csárdamúzeum, Bátorligeti 

Ősláp Múzeum) az alábbiakban felsorolt esetekben:  

a) a 6. életévét be nem töltött kiskorú, 

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy**; 

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő), 

d) ha az illető látogató a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik, 

e) a legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai 

szervezet tagja***, 

f) a közoktatásban dolgozó pedagógus, 

g) bárki aki a 70. életévét betöltötte. 

 

Továbbá ingyenesen léphet be a HNPI muzeális létesítményeibe (Pásztormúzeum, Körszín, 

Hortobágyi csárdamúzeum, Kadarcsi csárdamúzeum, Meggyes csárdamúzeum, Bátorligeti Ősláp 

Múzeum) az EGT-állampolgár a nyitvatartási időszakban a hónap első hétvégéjén, amennyiben: 

a) a 26. életévét még nem töltötte be, 

b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja**** szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő). 

 

3) Feltétel nélkül ingyenesség 

Az Alaptörvény J) cikk 1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra 

tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók. Ezek a következő napok 

a) március 15.;  

b) augusztus 20.; 

c) október 23. 

 

A muzeális intézmény vezetője egyes kiállítások látogatóinak, illetve a látogatók meghatározott 

körének további kedvezményeket is adhat. Így különösen a helyi nevelési-oktatási intézményekbe 

járó tanulóknak és gyermekeknek, valamint pedagógusaiknak a muzeális intézmény és a nevelési 

oktatási intézmény között – a kulturális örökség megismertetésének a nevelési, illetve pedagógiai 

programba történő beépítése céljából – létrejött megállapodás alapján. 

 

Fogalommagyarázat: 
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* EGT-állampolgár: 

Az Európai Gazdasági Térség az Európai Közösségek és az Európai Szabadkereskedelmi Társaság 

(EFTA) tagállamait tömöríti egybe (Svájc kivételével). 

Államai: Németország, Olaszország, Franciaország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Egyesült 

Királyság, Írország, Dánia, Görögország, Spanyolország, Portugália, Finnország, Svédország, 

Ausztria, Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, 

Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Izland (nem EU tagállam), Lichtenstein (nem EU tagállam), 

Norvégia (nem EU tagállam). 

 

**Fogyatékos személy: 

az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, 

pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, 

társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő 

társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja 

 

*** szakmai szervezetek: 

2012. január elseje után, a módosított jogszabálynak megfelelően, a szakmai szervezetek (pl. a 

Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület, az International Council of Museums, a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete, vagy a Magyar Levéltárosok Egyesülete, Országos Közgyűjtemények 

Szövetsége, ill. nevesítve ennek alapító tagjai: Budapesti Történeti Múzeum, Hadtörténeti Múzeum, 

Iparművészeti Múzeum, Közlekedési Múzeum, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Magyar Nemzeti 

Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Néprajzi Múzeum, Országos Műszaki Múzeum, Petőfi Irodalmi 

Múzeum, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 

Szépművészeti Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum, valamint az Országos Széchényi 

Könyvtár, a Magyar Országos Levéltár és a Ludwig Múzeum) által kiadott igazolással vagy tagsági 

igazolvánnyal lehet a közgyűjteményekben dolgozók kedvezményét igénybe venni, a kiadott 

korábbi kártyák érvényüket vesztik. 

 

**** Közeli hozzátartozók:  

a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 

neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér 

 

Érvényes: az aláírás napjától visszavonásig 

 

 

Dátum: Debrecen, 2015. január 5. 

 
 

 Szilágyi Gábor 

 igazgató 
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Nemzeti parki belépőkártya érvényességi területe és ellenőrzése 
A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 

5. sz. melléklete 
 

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. megállapodtak arról, 

hogy területeiken egységes rendszerben fogadják a turistákat, melynek konkrét formája, hogy a 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által kibocsátott „nemzeti parki” belépőkártyát elfogadják 

területeikre belépési jogosultságként. Ezzel egyidejűleg a HHG Zrt. megszünteti a madarász napi és 

éves belépőkártyáját, valamint minden olyan belépőkártyát, amelyet alább ismertetett területekre 

vonatkozóan saját hatáskörében adott ki. Az egységes nemzeti parki belépőkártya használata a 

következő területekre (térkép) érvényes: 

  - a HNPI saját vagyonkezelésében lévő védett területek 

  - a HHG Zrt. vagyonkezelésében lévő területek 

  - a HHG Zrt. üzemeletetésében lévő halastavak. 

 

A nemzeti parki belépőkártyát ellenőrizni az alábbi személyek jogosultak: 

  - a természetvédelmi őrszolgálat őre 

  - a HNPI arcképes igazolvánnyal rendelkező dolgozója 

  - a HHG Zrt-vel szerződésben álló őrző-védő szolgálat dolgozói 

  - a HHG Zrt. által megbízott személyzet. 

 

A HNP fenntartja magának a jogot, hogy időbeli korlátozásokat vezessen be egyes halastavak 

látogatására (pl. HNP saját darufigyelő túrák, egyéb madarásztúrák szervezésének időszakában). 

 

A HHG Zrt működési területén – ezen belül elsősorban a látogatható területeken - érvényt szerez a 

HNPI Látogatási Szabályzatában foglaltaknak.  A Látogatási Szabályzatot turisztikai 

létesítményeinél a helyszínen kifüggeszti, honlapján közzé teszi, munkatársaival és a látogatókkal 

megismerteti és a látogatók vonatkozásában annak betartatását ellenőrzi. 

 

- Gyökérkút-tóegység: 
Ohati halastó I, II, IV, V 
Derzsi halastó VI, VII, VIII, IX 
Gyökérkúti halastó III, X, XI 

 

- Folyási tóegység: 
Tinó-tavak I, II 
Polgár-tavak I, II, III, IV, V, VI 
Bivalyhalmi-tavak I, II, III 
Nagyszögi-tavak I 

 

- Csécs-tavak I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 
- Fényes-tavak I, II, III, IV, V 
- Ivadéknevelő (Akadémia-tavak) I, II, III, IV 

- Kungyörgy-tavak I, II 
- Hortobágyi halastó (Öregtavak-tóegység) 

- Elepi tóegység (II, III, VI, VII, VIII) 
- Malomházi-tavak I, II, III, IV 
- Virágoskúti-tavak (Balmazújvárosi-

tóegység) II, III, I, IV. (kivéve a II/B.) 
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Nem vonatkozik a látogathatóság a Kónyai halastóra! 

 

 
 

Dátum: Debrecen, 2015. január 5. 

 

 

 Szilágyi Gábor 

 igazgató 
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Lovastúrázás szabályai a Hortobágyi Nemzeti Parkban 
A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 

6. sz. melléklete 

 

 

1) A HNP területén lóháton, vagy fogattal történő közlekedést a kijelölt útvonalakon, illetve 

területen a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szabályozza. 

2) Azon helyi lakos, akinek állandó lakhelye alább található településlistában szerepel, és hitelt 

érdemlően tudja bizonyítani erre alapított jogosultságát (lakcímkártya és személyi azonosításra 

alkalmas egyéb arcképes igazolvány együttes felmutatásával), továbbá előzetesen, írásban kérte 

a nemzeti parki lovastúra-vezetői névjegyzékbe való felvételét, továbbá nem sértette meg 

korábban a HNP Látogatási Szabályzatát, a HNPI Oktatási és Turisztikai Osztályánál történt 

írásbeli regisztrációt követően ingyenes, éves lovastúra-bérlet kiváltására jogosult. A 

lovastúra-bérlet érvényes a jogosultság fennállásáig ill. visszavonásig. 

a) Regisztrációt írásban a formanyomtatvány (letölthető a hnp.hu/turizmus oldalról) 

kitöltésével és elküldésével lehet kérni. Elküldés módjai e-mail-ben: turizmus@hnp.hu 

illetve faxon: 52/589-321, vagy postán a 4071 Hortobágy, Petőfi tér 9., HNPI Oktatási és 

Turisztikai Osztály címére. 

3) A lakossági lovastúra-bérlet másra át nem ruházható, és további személyek kísérésére nem 

jogosítja fel tulajdonosát. A lovastúra-béreletet egyéb személyi okmányokkal együtt a túrán 

magánál kell tartania minden lovasnak/ fogatosnak. 

4) Előző pontban leírtakkal azonos feltételek érvényesek az Igazgatóság saját 

vagyonkezelésében lévő területeken gazdálkodó haszonbérlőkre és alkalmazottaira. Az 

Igazgatóság számukra is lehetővé teszi a lovas közlekedés formáit előzetes regisztrációs 

kötelezettség megtartása mellett (2.a. pontban leírtak szerint). Regisztráláskor külön fel kell 

tüntetni az adatlapon a bérlő személyét, a bérelt terület helyrajzi számát, és alkalmazottai 

adatait.  

5) A 2. és 4. pontban megjelölt személyek számára az Őrszolgálat időszakos és területi 

korlátozásokat akár szóban is előírhat, melyeket kötelesek betartani.  

6) Az 2. pontban foglaltak tekintetében helyi lakosnak minősül a következő felsorolásban 

szereplő település lakója: 

a) Balmazújváros, Berekfürdő, Egyek, Folyás, Görbeháza, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, 

Hortobágy, Karcag, Kunmadaras, Nádudvar, Nagyhegyes, Nagyiván, Polgár, Püspökladány, 

Tiszacsege, Tiszafüred, Tiszagyulaháza, Tiszaigar, Tiszaörs, Újszentmargita, Újtikos. 

b) Ezen listán szereplő települések lakosai körében a 2. pontban foglalt könnyítésekkel nyílik 

lehetőség a Hortobágyi Nemzeti Parkban lóháton, vagy fogattal való közlekedésre. 

7) A helyi lakosok és haszonbérlők körén kívül mások számára csoportosan (min. lovastúra vezető 

és 1 fő túrázó személy) kizárólag az Igazgatóság által elismert lovastúra-vezető kíséretében 

nyílik mód a lovastúrázásra. 

8) A lovastúra-útvonalak használata kizárólag előzetes bejelentéssel és az Igazgatóság által 

képzett ill. elismert (névjegyzékben szereplő) túravezető kíséretében lehetséges. 

9) Lovastúra-vezetőknek maguknak kell kezdeményezniük a névjegyzékbe történő felvételt a 

HNPI Oktatási és Turisztikai Osztálynál. 

mailto:turizmus@hnp.hu
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10) Az Igazgatóság a feltételek teljesíthetősége érdekében évente egy alkalommal (általában 

februári kezdéssel) meghirdeti „A lovastúrázás szabályai a Hortobágyi Nemzeti Parkban” 

kiegészítő oktatással bővített hortobágyi túravezető képzését. A képzést a HNPI Oktatási és 

Turisztikai Osztálya szervezi. 

11) Azon személyeknek, akik meg kívánják szerezni a HNP területein a lovastúrák vezetésére való 

jogosultságot fentieken túl érvényes lovastúra-vezető szakképesítéssel (Lovastúra-vezető 

szakképesítés OKJ száma: 52 812 02) kell rendelkezniük. 

12) A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által szervezett túravezető tanfolyam díjköteles, 

melynek mértékét a mindenkori díjszabás tartalmazza. 

13) Lovastúrák megtartása előtt a túravezetőnek kötelessége a bejelentést az erre a célra 

rendszeresített adatlapon vagy az turizmus@hnp.hu címen, vagy postai küldeményben (HNP 

Látogatóközpont, 4071 Hortobágy, Petőfi tér 9., Fax: 52/589-321) írásban 10 munkanappal a 

túra előtt bejelenteni. Postai feladás esetén a postai beérkezés dátuma számít. 

a) Bejelentési kötelezettség alól mentesülnek az életvitel szerűen ott lakók, akiknek érvényes 

haszonbérleti jogviszonyuk van, ill. alkalmazottaik, amennyiben előzetes regisztrációjuknak 

eleget tettek. 

14) A bejelentésnek tartalmaznia kell a túravezető és kapcsolattartó adatait, elérhetőségeit, a túrán 

résztvevők számát, a túra pontos idejét (nap, kezdő és záró időpontját: óra), a csoport adatait, a 

kiválasztott túraútvonal(ak)at. Bejelentéshez formanyomtatvány letölthető a 

www.hnp.hu/turizmus oldalon, ill. kérhető a turizmus@hnp.hu címen. 

15) A tervezett túra útvonala szerint illetékes természetvédelmi őr bevonásával kerül elbírálásra a 

kérelem és kerül kiadásra a benne megjelölt túraútvonal tekintetében a teljes körű, vagy az 

esetleges korlátozásokat tartalmazó vagyonkezelői hozzájárulás, melyet a kérelem benyújtásával 

azonos módon, 5 munkanapon belül kézbesít az Igazgatóság a kérelmező részére. Amennyiben 

az igénynek megfelelő vagyonkezelői hozzájárulás nem adható ki, ennek tényéről (és 

indokairól) azonos eljárásban értesül a kérelmező. 

16) Az egyes túraútvonalak használatát a HNPI természetvédelmi okból időlegesen megtilthatja. 

17) A lovastúra-vezető köteles betartani a Hortobágyi Nemzeti Park Látogatási Szabályzatában 

foglalt valamennyi rendelkezést, ellenkező esetben túravezető igazolványát az Igazgatóság 

ideiglenesen vagy végleges jelleggel visszavonja. Lovastúra-vezető felelőssége kiterjed a 

kíséretében tartózkodó túrázókra is. 

18) Lovastúrázás mindenkori útvonalait, lovaglásra kijelölt területeket (kezdő és végpontokat, 

közbenső állomásokat, térképes illusztrációt, nevezetes helyek ismertetését) a jelen szabályzat 7. 

sz. melléklete tartalmazza. 

 

Felhívjuk a tisztelt Lovastúrázók figyelmét, hogy a Látogatási Szabályzat egyes 

pontjainak megsértése t e r m é s z e t v é d e l m i  s z a b á l y s é r t é s n e k  minősülhet, 

ami hatósági eljárást, illetve helyszíni bírság kiszabását vonhatja maga után! 
 

Dátum: Debrecen, 2015. január 5. 

 

 Szilágyi Gábor 

 igazgató 

 

 

mailto:turizmus@hnp.hu
http://www.hnp.hu/turizmus
mailto:turizmus@hnp.hu
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Lovastúrázásra kijelölt útvonalak és területek  

a Hortobágyi Nemzeti Parkban 
A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 

7. sz. melléklete 

 

 

Útvonalakról készült térkép letölthető a www.hnp.hu/turizmus oldalain. 

 

Lovastúrázás kijelölt útvonalai a Hortobágyi Nemzeti Parkban: 

 

1.sz. lovastúra-útvonal: 

Balmazújváros – „kiskör”: Nádudvari utca (47°35'58.75"É, 21°20'14.53"K) – Magdolna-

puszta, földút – Kőudvari földút (47°34'52.93"É,  21°17'45.40"K) 
 

2.sz. lovastúra-útvonal: 

Balmazújváros, Bethlen utca – (47°36'16.27"É, 21°19'28.39"K) – Magdolna-puszta – Kőudvar 

– Nyírő-lapos, elágazó (47°34'21.84"É, 21°17'7.91"K) – Kadarcsi csárda (47°33'10.47"É, 

21°19'23.35"K) 
 

3.sz. lovastúra-útvonal: 

Balmazújváros, Bethlen utca (47°36'16.27"É, 21°19'28.39"K) ) – Magdolna-puszta – Kőudvar 

– Nyírő-lapos, elágazó (47°34'21.84"É, 21°17'7.91"K) – Szálkahalom (47°34'30.45"É, 

21°14'34.79"K) – Szettyénes – Borsós – Hortobágy, vasúti átkelő (47°35'5.20"É, 21° 

9'37.62"K) – Máta, lovaspálya (47°35'41.07"É, 21° 8'55.11"K) 
 

4.sz. lovastúra-útvonal: 

Balmazújváros, Szikifű utca (47°36'39.62"É, 21°19'9.27"K) – Suba-tanya (47°36'39.32"É, 

21°18'44.46"K) – Boros-gát – Borsós – Kónya vasúti megálló (47°36'2.02"É, 21°14'20.58"K) – 

Hortobágy, vasúti átkelő (47°35'5.20"É, 21° 9'37.62"K) 
 

5.sz. lovastúra-útvonal: 

Balmazújváros: Csegei út – Hort-földút (47°38'16.06"É, 21°18'16.18"K) – Vókonya, fahíd a 

Hortobágy-folyón (47°39'18.71"É, 21°12'3.66"K) – Hadházi erdő – Juhosháti erdő – 

(47°39'13.72"É, 21° 9'30.45"K) – Máta, lovaspálya (47°35'41.07"É, 21° 8'55.11"K) – Epona-

híd (47°35'24.19"É, 21° 9'20.82"K) – Hortobágy, vasúti átkelő (47°35'5.20"É, 21° 9'37.62"K) 
 

6.sz. lovastúra-útvonal: 

Bagota (47°44'36.16"É, 21°12'49.12"K) – Bagota-tanya – Csurgóhát (47°43'35.97"É, 

21°10'13.83"K) – Darassa állattartó telep – Megyeri-fenék – Vókonya, fahíd a Hortobágy-

folyón (47°39'18.71"É, 21°12'3.66"K) – Papegyháza kereszteződés a pusztában (47°39'13.72"É, 

21° 9'30.45"K) – Máta, lovaspálya (47°35'41.07"É, 21° 8'55.11"K) – Epona híd (47°35'24.19"É, 

21° 9'20.82"K) – Hortobágy, vasúti átkelő (47°35'5.20"É, 21° 9'37.62"K) 
 

7.sz. lovastúra-útvonal: 

Újszentmargita (47°43'26.31"É, 21° 6'29.19"K) – Újszentmargita, kereszteződés a pusztában 

(47°42'50.60"É, 21° 7'42.07"K) – Cserepes térsége (47°41'6.85"É, 21° 6'58.61"K) – 

Papegyháza, kereszteződés a pusztában (47°39'13.72"É, 21° 9'30.45"K) – Máta, lovaspálya 

(47°35'41.07"É, 21° 8'55.11"K) 
 

6-7. sz. összekötő túraútvonal: 

Újszentmargita (47°43'26.31"É, 21° 6'29.19"K) – Csikótelepi hodály – Bagota 

(47°44'36.16"É, 21°12'49.12"K) 

http://www.hnp.hu/turizmus
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8.sz. lovastúra-útvonal: 

Tiszacsege (47°41'37.23"É, 21° 0'7.16"K) – Tiszacsege, kereszteződés a kecskési pusztában 

(47°40'17.41"É, 21° 2'5.10"K) – Cserepes-puszta – Cserepes-tanya bekötőút (47°41'4.19"É, 21° 

7'52.59"K) – Csegei út, darules kilátó (47°41'6.78"É, 21° 6'58.23"K) – Papegyháza 

templomrom – Papegyháza, kereszteződés a pusztában (47°39'13.72"É, 21° 9'30.45"K) – Máta, 

lovaspálya (47°35'41.07"É, 21° 8'55.11"K) 
 

9.sz. lovastúra-útvonal: 

Tiszacsege (47°41'37.23"É, 21° 0'7.16"K) – Tiszacsege, kereszteződés a kecskési pusztában 

(47°40'17.41"É, 21° 2'5.10"K) – Nyugati főcsatorna átkelő, Gyökérkút (47°37'44.63"É, 21° 

1'30.17"K) – Fogadó (47°35'27.99"É, 20°51'9.77"K) 
 

10.sz. lovastúra-útvonal: 

Tiszacsege (47°41'37.23"É, 21° 0'7.16"K) – Tiszacsege, kereszteződés a kecskési pusztában 

(47°40'17.41"É, 21° 2'5.10"K) – Halastó (47°36'7.33"É, 21° 4'33.91"K) – Kungyörgy 

(47°35'52.08"É, 21° 5'50.86"K) – Máta, KHT sorompó (47°35'41.07"É, 21° 8'55.11"K) 
 

11.sz. lovastúra-útvonal: 

Nagyiván (47°29'15.33"É, 20°56'7.69"K) – Faluvéghalma (47°32'2.73"É, 21° 2'32.65"K) – 

Szásztelek (47°33'27.55"É, 21° 4'38.61"K) –  Kungyörgy (47°35'52.08"É, 21° 5'50.86"K) – 

Máta (47°35'41.07"É, 21° 8'55.11"K) 
 

12.sz. lovastúra-útvonal: 

Nagyiván (47°29'15.33"É, 20°56'7.69"K) – Kunmadaras, Füredi-út – Német-éri-főcsatorna 

kereszteződés (47°24'31.01"É, 20°52'19.24"K) – Berekfürdő, Hortobágyi út (47°23'28.49"É, 

20°51'8.34"K) 
 

13.sz. lovastúra-útvonal: 

Nagyiván (47°29'15.33"É, 20°56'7.69"K) – Sáros-éri-főcsatorna gát – Bökönyi-tanya 

(47°28'35.70"É, 21° 2'17.09"K) – Nádudvar-Mihályhalma (47°27'02,12"É, 21°05'05,11"K) – 

Nádudvar, Fő út (47°25'12.64"É, 21° 8'34.11"K) 
 

14.sz. lovastúra-útvonal: 

Berekfürdő, Hortobágyi út (47°23'28.49"É, 20°51'8.34"K) – (47°24'39.22"É, 20°53'9.32"K) – 

Ágota-halom (47°22'41.69"É, 21° 1'13.03"K) –Nádudvari műút és Kék-halmi töltés 

kereszteződése (47°24'20.53"É, 21° 7'2.62"K) – Nádudvar, Fő út (47°25'12.64"É, 21° 

8'34.11"K) 
 

15.sz. lovastúra-útvonal: 

Berekfürdő, Hortobágyi út (47°23'28.49"É, 20°51'8.34"K) –Püspökladány, Farkas-szigeti 

bejáró (47°19'52,68"É, 21° 05'57.11"K) 
 

16.sz. lovastúra-útvonal: 

Püspökladány (47°19'30.71"É, 21° 5'57.54"K) – Nádudvar, Nádudvari műút és Kék-halmi 

töltés kereszteződése (47°24'20.53"É, 21° 7'2.62"K) – Nádudvar, Fő út (47°25'12.64"É, 21° 

8'34.11"K) 
 

17.sz. lovastúra-útvonal: 

Nádudvar, Jókai u. (47°26'5.80"É, 21° 9'18.80"K) – Szelencés, túraútvonal elágazó 

(47°27'38.03"É, 21°10'20.66"K) – Angyalháza 1. csomópont (47°29'51.92"É, 21°11'0.54"K) – 

Festő-kunyhó (47°30'11.95"É, 21°10'23.83"K) – Angyalháza 2. csomópont (47°30'45.44"É, 

21°10'25.84"K) – Malomháza, régi híd alatt (47°32'28.53"É, 21° 8'18.06"K) – Máta, lovaspálya 

(47°35'41.07"É, 21° 8'55.11"K) 
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18.sz. lovastúra-útvonal: 

Nádudvar, Rákóczi Ferenc u. (47°26'25.94"É, 21° 9'54.94"K) – Szelencés, túraútvonal elágazó 

(47°27'38.03"É, 21°10'20.66"K) – Angyalháza 1. csomópont (47°29'51.92"É, 21°11'0.54"K) – 

Sas-csárda (47°30'41.55"É, 21°11'17.34"K) – Angyalháza 2. csomópont (47°30'52.12"É, 

21°10'43.67"K) – Malomháza, régi híd alatt (47°32'28.53"É, 21° 8'18.06"K) – Máta, lovaspálya 

(47°35'41.07"É, 21° 8'55.11"K) 
 

17-18.sz. összekötő: 

Angyalháza 1. csomópont (47°30'45.44"É, 21°10'25.84"K) – Angyalháza 2. csomópont 

(47°30'52.12"É, 21°10'43.67"K) 
 

19. sz. útvonalon: 

Karcag, Szélmalom (47°19'42.92"É, 20°55'49.31"K) – Zádor-híd, ötlyukú kőhíd 

(47°21'2.52"É, 20°58'41.39"K) – Ágota-halom (47°22'45"É;21°01'10"K), folytatás a 14. és 15. 

sz. útvonalak egyikén 

 

 

Kijelölt lovagló terület a Hortobágyi Nemzeti Parkban: 

 

1.sz. lovagló terület: 

Máta-puszta, Kungyörgy-puszta, Macskatelek-puszta, Kónya-puszta (Hortobágyi-halastó – 

Halastavi bekötőút-33-as főút – Hortobágy település – Kónyai kövesút – Kadarcs-Karácsonyfok-

csatorna – Hortobágy-folyó – Tonnás-csatorna által határolt terület) 

 

Alábbi térkép részletesebb változata letölthető a www.hnp.hu/turizmus oldalról. 

 

 
 

Dátum: Debrecen, 2015. január 5. 

 

 Szilágyi Gábor 

 igazgató 
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Vízi közlekedés és túrázás szabályai a Hortobágyi Nemzeti Parkban 

(Tisza-tavon) 
A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 

8. sz. melléklete 

 
1. A vízi közlekedést a Tisza-tavon A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény, a 30/2003. (III. 

18.) Korm. rendelet a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való 
korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről és a 
Hortobágyi Nemzeti Park Természetvédelmi Kezelési Terve szabályozza.  

2. A védett természeti területekre vonatkozó általános közlekedési korlátozásokat és 
engedélyköteles tevékenységeket az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről szabályozza. 

3. A Tisza-tavon a vonatkozó jogszabályok betartásán túl nincs szükség HNPI vagyonkezelői 
hozzájárulás beszerzésére. 

4. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság hivatkozva a 30/2003. Korm. rendelet 3. § (3) és (4) 
bekezdésében foglalt kötelezettségére, a Tisza-tó védett területrészein az alábbi 
túraútvonalakat jelöli ki. 

1. Poroszló Kőhíd-lapos– Eger-patak– Nyárád-ér– IX. öblítőcsatorna 

2. Kis-Tisza (Tisza-folyó 430 fmk– Poroszlóig) 

3. Kis-Tisza ( Poroszló és Sarud között) 

4. Poroszló – Csapói-Holt-Tisza– Szilas-fok– VI. öblítőcsatorna 

5. Poroszló – Csapói-Holt-Tisza– Lapos-morotva– Fűzfás-morotva 

6. Poroszló Kis-Tisza– Balázs-fok– Kozma-fok- Fűzfás-morotva– Lapos-morotva 

7. V. öblítőcsatorna– Kozma-fok vagy Balázs-fok - Lapos-morotva– Fűzfás-morotva 

8. V. öblítőcsatorna– Kozma-fok vagy Balázs-fok– Kis-Tisza 

 

 
 

 

Dátum: Debrecen, 2015. január 5. 

 

 Szilágyi Gábor 

 igazgató 
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Árjegyzék - túraszervezők és fotósok tájékoztatására 

Érvényes a kihirdetés napjától! 
A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 

9. sz. melléklete 

 

Megnevezés Típus/ megjegyzés Bruttó ár 

1 napos Belépőkártya 1 tanösvényre (Górés-Egyek-Pusztakócsi bemutatóterület, 

vagy Hortobágyi-halastó)  – felnőtt 

600 Ft/ fő 

1 tanösvényre (Górés-Egyek-Pusztakócsi bemutatóterület, 

vagy Hortobágyi-halastó) – gyerek/nyugdíjas 

400 Ft/ fő 

minden tanösvényre (Górés-Egyek-Pusztakócsi bemutató 

terület, és halastavak) - felnőtt 

1.000 Ft/ fő 

minden  tanösvényre - gyerek/nyugdíjas 600 Ft/ fő 

minden  tanösvényre - családi (2+3), minden további 

diákjeggyel 

2.600 Ft/ család 

1 hetes Belépőkártya minden tanösvényre és halastavakra - felnőtt 2.000 Ft/ fő 

minden tanösvényre és halastavakra - gyerek/nyugdíjas 1.200 Ft/ fő 

minden tanösvényre és halastavakra – családi 5.200 Ft/ család 

Éves belépőkártya minden tanösvényre és halastavakra - felnőtt/diák/nyugdíjas 10.000 Ft/fő 

Ingyenesen látogatható 

tanösvény Hortobágyon 

Szálkahalmi tanösvény visszavonásig ingyenesen látogatható 0 Ft/ fő 

Túrakártya (túraszervező 

cégeknek) 

1 napi díja 1.500 Ft/ fő 

Csoportos, létszámkorlátozás nélkül (kizárólag éves 

keretmegállapodással rendelkező cégeknek) 

330.000 Ft/év 

Fotózási díj 1 napi díja (* nem lessátorban, vagy épített leshelyen, nemzeti 

parki belépőkártyával) 

5.000 Ft 

1 évre érvényes (*) 80.000 Ft 

Filmforgatási díj 1 napi díj (egyedi elbírálás alapján) min. 20.000 Ft 

1 heti díj 80.000 Ft 

Őri szakvezetés Fél napos (max. 4 óra) 10.000 Ft 

Egész napos (max. 8 óra) 20.000 Ft 

az Igazgatóság gépjármű 

használatának 

költségtérítése 

Minden megkezdett 100 km után 10.000 Ft 

Lessátor/ leshely állítás 1 napi díja 10.000 Ft/sátor 

1 évre érvényes 150.000 Ft/sátor 

Ökotúra-vezető képzés Túravezető tanfolyam – csak előadások hallgatása (3 napi 

bérlet) 

5.000 Ft 

Túravezetői tanfolyam vizsgadíja 20.000 Ft 

Meghosszabbítás díja 1.000 Ft/év 

Vizsga díja/ Pótvizsgadíj 5.000 Ft/ 

vizsganap 

Lovaglási díjtételek Hortobágy településeinek lakossága (lakcímkártya, 

településlista), haszonbérlők 

előzetes 

regisztrációval 

díjmentes 
1 napi díj, nem hortobágyi lakosoknak (kivétel Máta, ahol a 

Hortobágyi Nonprofit Kft. díjszabása a mérvadó) 
1.500 Ft 

 

Dátum: Debrecen, 2015. január 5. 

 

 Szilágyi Gábor 

 igazgató 
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Egyéni, csoportos ill. vezetett túrák alapvető szabályai a 

Csillagoségbolt-parkban  
A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 

10. sz. melléklete  
 

A szemléletformálást és az ismeretterjesztést szolgálják a csillagoségbolt-parkokban indított 

szakvezetéses éjszakai túrák, melyeken csillagász közreműködésével ismerkedhetnek a résztvevők 

az éjszakai égbolt látványával, a fényszennyezés káros hatásairól is, és arról, hogy mit tehetünk a 

fényszennyezés csökkentése érdekében. Hogy a túrák maximálisan szolgálják ezeket a célokat, és 

eközben a biztonsági feltételeknek is megfeleljenek, az alábbi szabályokat kell teljesíteniük: 

 

1. Az éjszakai túrák ajánlott létszáma lehetőleg nem legyen több 60 főnél. 

2. A vezetéshez szükséges szakvezetők száma függ a csoport létszámától (30 fő-ként 1). 

3. A szakvezetőn kívül mindenképpen szükséges a minimális létszámú szakvezetőnként egy 

felelős segítő (a szakvezető irányításával).  

4. 30 fő fölött minimálisan 2, 60 fő fölött 3 szakvezetőnek kell a túrát irányítani. 

5. A nyilvánosan meghirdetett programokat csak megfelelő szaktudással rendelkező 

programvezetők irányíthatják. 

6.  Csillagoségbolt-park területén szervezett programok szervezésénél figyelembe kell venni és 

illeszkedni kell az ott folyó egyéb tevékenységekhez (pl. vadászat, halászat). 

 

Csillagoségbolt-park látogatói kódex 

 

1. A túrák csak a HNPI-hez történő bejelentkezés alapján, túravezetővel lehetségesek. Éjszakai 

csillagnéző túrák helyszínei: Hortobágyi-halastó, Hortobágyi Vadaspark. Kizárólag a túravezető 

által megszabott ösvényen, gyalogosan, a túravezetőtől max. 100 m-nél jobban el nem 

távolodva lehet közlekedni (pl. a Hortobágyi-halastó központi gátja). További bemutató helyek: 

Erdei Iskola, Górés-tanya. 

2. Önálló csillagnéző programokra vagy éjszakai sétákra csak a közforgalom számára megnyitott 

utakon (ez esetben a biztonságos közlekedés szabályainak betartásával), területeken van 

lehetőség, ezeket honlapunkon közöljük (jelenleg 2 ilyen van –nem a HNPI hivatalos honlapján: 

http://hortobagy.csillagpark.hu/megf.html a Halastavi állomás előtt, és a Tiszacsegei út daru-

megfigyelő toronynál). 

3. Az éjszakai programokon csak a biztonságos közlekedéshez minimálisan szükséges világítás 

használható. Amennyiben a szakvezető úgy ítéli meg, hogy a terep- és fényviszonyok és a  

túrázók képességei lehetővé teszik a világítás mellőzését, akkor a túrázók a társaik érdekében 

nem használnak világító eszközöket. 

4. Minden esetben tilos a vakuk és az indokolatlanul erős fényű világítóeszközök használata. 

5. Lézeres fényforrásokat csak a szakvezető használhat interpretációs célokra. 

6. Ajánlott a szabályozható fényerejű vagy vörös fényű lámpák használata. 

7. A fejlámpák használata kerülendő, mivel azok fénye közvetlenül a körülöttük lévőket 

kápráztatja. 

8. A részvevők kötelesek a szakvezető utasításait követni. 

9. Ne zavarjuk a természetet felesleges hangoskodással. 

10. A túrákon mindenki a saját felelősségére vesz részt, erre a túrák elején fel kell hívni a figyelmet. 

 

Dátum: Debrecen, 2015. január 5. 

 

 Szilágyi Gábor 

 igazgató 

http://hortobagy.csillagpark.hu/megf.html
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A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 

11. sz. melléklete 

 

KÉRELEM 

a HNPI saját vagyonkezelésében lévő területek látogatásához 

túraszervezők/lovastúraszervezők számára 

 
Alulírott azzal a kéréssel fordulok a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósághoz, hogy vagyonkezelői hozzájárulását adja 

az alább részletezett tevékenység lebonyolításához. 

 

Cégnév Székhely címe 

 

 
 

Számlázási cím Elérhetőség 

 

 

E-mail:  

fax: 

mobil: 

Kapcsolattartó neve Kapcsolattartó elérhetősége 

 

 
 

Túravezető neve Túravezető mobil elérhetősége a túra során 

 

 
 

Túravezető igazolványának száma Túra időpontja, időtartama 

 

 

 

 

Látogatás célja (terület, tevékenység, konkrét faj 

megfigyelése/fotózása, lovaglás, stb.) 
Meglátogatandó terület (lovastúra útvonal) 

 

 
 

Csoport létszáma (felnőtt, diák, nyugdíjas 

eloszlásban) 

Túra jellege, használni kívánt közlekedési mód a 

HNPI területén (ló, kerékpár, kenu, szekér, gyalog, 

személygépjármű) 

 

 
 

Egyéb megjegyzés 

 

 

 

Nyilatkozom, hogy a HNPI Látogatási Szabályzatát megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 

tartom, továbbá a Természetvédelmi Őrszolgálat által megfogalmazott utasításokat betartom. Megsértése esetén 

vállalom a felelősséget. 

 

 

Kelt: ………………, ……..év ………..hónap…..nap 

 

 

 

  ………………………. 

kérelmező 
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A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 

12. sz. melléklete 

 

 

Vagyonkezelői hozzájárulás túraszervezők/ lovastúravezetők számára 

a HNPI vagyonkezelésében lévő területek látogatására 
 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI), mint a tulajdonosi jogokat gyakorló vagyonkezelő hozzájárulását az 

alábbi feltételekkel megadja: 
 

Cégnév Székhely címe 

  

Számlázási cím Elérhetőség 

  

Kapcsolattartó neve Kapcsolattartó elérhetősége 

  

Túravezető neve Túravezető mobil elérhetősége a túra során 

  

Túravezető igazolványának száma Túra időpontja, időtartama 

  

Látogatás célja (terület, tevékenység, konkrét faj, stb.) Meglátogatandó terület 

  

Csoport létszáma (felnőtt, diák, nyugdíjas 

eloszlásban) 

Túra jellege, használni kívánt közlekedési mód a 

HNPI területén (ló, kerékpár, kenu, szekér, gyalog, 

személygépjármű) 

  

A területileg illetékes természetvédelmi őrök adatai (név, mobil) 

 

Feltételek 

 Az igényelt túra végigjárása engedélyezett. 

 Természetvédelmi őrszolgálat közreműködése nélkül, külön őri jelenlét kötelezettsége nélkül, kizárólag a 

fent megnevezett túravezető jelenléte mellett érvényes. 

 A látogatandó területen nem üzleti célú fotózás engedélyezett. 

 A területen a túra után semmilyen szemét vagy idegen anyag nem maradhat. 

 Tüzet rakni, horgászni a Hortobágyi Nemzeti Park területén tilos! 

 A túra közben a terület védett értékeit illetve a HNPI felügyelete alatt álló vagyoni eszközöket érintő 

felmerülő problémák esetén a terület illetékes természetvédelmi őrének állásfoglalása irányadó. 

 A fenti feltételek bármelyikének megsértése a jelen hozzájárulás azonnali hatályú visszavonását vonja 

maga után. 
 

A túra során köteles betartani a Látogatási Szabályzatban foglaltakat és ezen hozzájárulást magánál tartani, a HNPI 

alkalmazottjának felszólítására bemutatni. 
 

Kelt: 

 

 

  igazgató 
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A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 

13. sz. melléklete 

 

KÉRELEM 

a HNPI saját vagyonkezelésében lévő területén történő 

fotózáshoz 
 
Alulírott azzal a kéréssel fordulok a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósághoz, hogy vagyonkezelői hozzájárulását adja 

az alább részletezett tevékenység lebonyolításához. 

 

Kérelmező neve Kérelmező elérhetősége 

 

E-mail: 

fax: 

mobil: 

Számlázási cím Mobiltelefon elérhetőség a tevékenység alatt 

   

Kapcsolattartó neve Kapcsolattartó elérhetősége 

 
E-mail:  

mobil: 

Látogatás célja (terület, tevékenység, konkrét faj, 

stb.) 
Meglátogatandó terület 

 

 

 

 

Csoport létszáma (felnőtt, diák, nyugdíjas 

eloszlásban) 
Fotózás időpontja, időtartama 

 

 
 

Túra jellege, használni kívánt közlekedési mód a 

HNPI területén (ló, kerékpár, kenu, szekér, gyalog, 

személygépjármű) 

Lessátor/leshely használata (igen/nem) 

 

 
 

Egyéb megjegyzés 

 

 

 

Nyilatkozom, hogy a HNPI Látogatási Szabályzatát megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 

tartom, továbbá a Természetvédelmi Őrszolgálat által megfogalmazott utasításokat betartom. Megsértése esetén 

vállalom a felelősséget. 

 

 

Kelt: ……………………, 201   .év ………… hónap …... nap 

 

 

  ……………………………….. 

kérelmező 
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A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 

14-1 sz. melléklete 
 

KÉRELEM 

a HNPI saját vagyonkezelésében lévő területek látogatásához 

túrázók számára 
 
Alulírott azzal a kéréssel fordulok a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósághoz, hogy vagyonkezelői hozzájárulását adja 

az alább részletezett tevékenység lebonyolításához. 

 

Kérelmező neve Lakcíme 

 
 

 

Számlázási cím Elérhetőség, mobil elérhetősége a túra során 

 

E-mail: 

fax: 

mobil:  

Túravezető neve Túravezető mobil elérhetősége a túra során 

  

Túra jellege, használni kívánt közlekedési mód a 

HNPI területén (ló, kerékpár, kenu, szekér, gyalog, 

személygépjármű) 

Csoport létszáma (felnőtt, diák, nyugdíjas 

eloszlásban) 

 

 
 

Részletes túraútvonal leírás 

 

 

 

 

 

 

 

Túra tervezett időpontja, időtartama  

Túra megkezdésének időpontja: 

201   . év………. hónap …....nap …….. óra 
Túra befejezésének időpontja: 

201  . év………. hónap …....nap …….. óra 

Egyéb megjegyzés 

 

 

 

 

Nyilatkozom, hogy a HNPI Látogatási Szabályzatát megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 

tartom, továbbá a Természetvédelmi Őrszolgálat által megfogalmazott utasításokat betartom. Megsértése esetén 

vállalom a felelősséget. 

 

 

Kelt: ……………………, 201  .év ………… hónap …... nap 

 

 

 

  ……………………………….. 

kérelmező 
 



HNPI Látogatási szabályzat - Érvényes: 2015. január 01-jétől visszavonásig (www.hnp.hu) 

 

30/32 

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 

14-2 sz. melléklete 
 

KÉRELEM 

a HNPI saját vagyonkezelésében lévő területén történő 

rendezvény szervezéséhez 
 
Alulírott azzal a kéréssel fordulok a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósághoz, hogy vagyonkezelői hozzájárulását adja 

az alább részletezett rendezvény, tevékenység lebonyolításához. 

 

Kérelmező neve Kérelmező elérhetősége 

 

E-mail: 

fax: 

mobil: 

Számlázási cím Mobiltelefon elérhetőség a rendezvény alatt 

   

Kapcsolattartó neve Kapcsolattartó elérhetősége 

 
E-mail:  

mobil: 

Rendezvény megnevezése Várható látogatószám 

 

 

Összesen: ……..…fő 

 

Rendezvény helyszíne Rendezvény tevékenységének megnevezése 

  

Részletes programleírás  

 

 

 

 

 

 

A rendezvény tervezett időpontja, időtartama  

A rendezvény kezdésének időpontja: 

201   . év………. hónap …....nap …….. óra 
A rendezvény befejezésének időpontja: 

201   . év………. hónap …....nap …….. óra 

Egyéb megjegyzés 

 

 

 

Nyilatkozom, hogy a HNPI Látogatási Szabályzatát megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 

tartom, továbbá a Természetvédelmi Őrszolgálat által megfogalmazott utasításokat betartom. Megsértése esetén 

vállalom a felelősséget. 

 

 

Kelt: ……………………, 201   .év ………… hónap …... nap 

 

 

  ……………………………….. 

kérelmező 
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A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 

15. sz. melléklete 
 

BEJELENTŐLAP  

 

a HNPI saját vagyonkezelésében lévő területek látogatásához 

éves keretmegállapodás formájában 
 

Alulírott ezúton kívánom bejelenteni, hogy az érvényes éves keretmegállapodás alapján a Hortobágyi Nemzeti Park 

területére az alábbiakban részletezettek szerint kívánok látogatókat behozni. 

 

Éves keretmegállapodás száma: Éves keretmegállapodás dátuma: 

 

 
 

Cégnév Székhely címe 

 

 
 

Számlázási cím Elérhetőség 

 

 

E-mail:  

fax: 

mobil: 

Kapcsolattartó neve Kapcsolattartó elérhetősége 

 

 
 

Túravezetőinek neve Túravezető mobil elérhetősége a túra során 

 

 
 

Látogatás célja (tevékenység, konkrét faj, stb.) Meglátogatni tervezett területek 

 

 

 

 

……………….. évi túranaptár tervezett 

 

 

 

 

Túrák jellege, használni kívánt közlekedési mód a 

HNPI területén (ló, kerékpár, kenu, szekér, gyalog, 

személygépjármű) 

Egyéb megjegyzés 

 

 

 

 

 

Nyilatkozom, hogy a HNPI Látogatási Szabályzatát megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 

tartom, továbbá a Természetvédelmi Őrszolgálat által megfogalmazott utasításokat betartom. Megsértése esetén 

vállalom a felelősséget. 

 

Kelt: ………………, ……..év ………..hónap…..nap 

 

 

 

  ………………………. 

Partner 
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A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 

16. sz. melléklete 
 

 
 Ikt.sz:      -     /201…. 

  

Ügyintéző:  

Hiv. szám:  

Melléklet:  

 

Vagyonkezelői hozzájárulás a HNPI saját vagyonkezelésében lévő 

területeken történő – engedélyköteles – tevékenységek végzéséhez 
 
Alulírott hozzájárulok kérelmező tevékenységéhez az alábbiakban leírt feltételekkel és céllal. 

 

Kérelmező neve Székhely/ Lakcím 

  

Számlázási cím Elérhetőség 

 Fax: ……………, Tel.: …………, 

e-mail: …………. 

Engedélyezett tevékenység megnevezése 

 

 

 

 

Engedélyezett közlekedési eszköz Természetvédelmi őri jelenlét esetén megjelölt őr 

adatai (név, mobil) 

  

 

Az engedélyezett tevékenység által érintett terület 

 

 

 

Létszám Tevékenység időtartama 

Összesen: ………fő 

1. ebből felnőtt ……...fő (diák …. fő) 

2. ebből gyermek (3-14 éves korig)…...fő 

20……. év …..… hónap…...nap ……….. órától  

 

20……. év …..… hónap…...nap ……..óráig 

Feltételek 

1. ………….. 

 

2. ………….. 

 

 

3. ………………………... 

 

 

4. …………………. 

 

 

A tevékenység  során köteles betartani a Látogatási szabályzatban foglaltakat és ezen hozzájárulást magánál tartani, a 

HNPI alkalmazottjának felszólítására bemutatni. 

 

 

Kelt: Debrecen., 201   .év …………… hónap …………. nap 
 

 

 Szilágyi Gábor 

 igazgató 

  Szilágyi Gábor 

igazgató 

 

 


