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A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatójának 

7/2023. Igazgatói utasítása az 

 

ÖKOTURISZTIKAI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSÁNAK KIHIRDETÉSÉRŐL 

 
A nemzeti park igazgatóságok szervezeti és működési szabályzatának kiadásáról szóló 
1/2020 (I. 24.) AM utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) 8.2. valamint 44.5.5. pontjaiban 
foglaltakra valamint a III. fejezet 17. pont szerinti ökoturisztikai és környezeti nevelési 
tevékenység körében ellátott feladatokra tekintettel jelen utasítás útján A Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai létesítményei és szolgáltatásai igénybevételének 
díjszabását kihirdetem. 
 
Kapják: A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság minden dolgozója, ökoturisztikai 
létesítmények látogatói és ökoturisztikai programok résztvevői. 
Értesítés módja:  

1. A HNPI foglalkoztatottjai elektronikusan - e-mailen a list-hnp@hnp.hu levelező listára 
történő kiküldéssel valamint belső hálózaton (link: 
https://nextcloud.hnp.hu/f/10854932) közzétéve.  

2. A HNPI látogatói, az ökoturisztikai programok résztvevői a HNPI hivatalos honlapján 
(link: www.hnp.hu/turizmus) történő közzététellel, valamint az egyes ökoturisztikai 
létesítmények látogatók számára nyitott helyiségeiben papíralapon történő 
kifüggesztéssel. 
 

Hatályba lépés: a kihirdetés napjától (2023. február 20.) hatályos.  
Mellékletek: 1 példány „A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kiállító, bemutató valamint 
látogatóhelyeinek és a további ökoturisztikai létesítményeinek és szolgáltatásainak a 2023. 
évi díjszabása” című igazgatói utasítás. 
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A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kiállító, bemutató valamint látogatóhelyeinek 
és a további ökoturisztikai létesítményeinek és szolgáltatásainak a 2023. évi díjszabása. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hatályos: kihirdetés napjától (2023. február 20.) 
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1. § Kiállító, bemutató valamint látogatóhelyek és a további ökoturisztikai létesítmények 
és szolgáltatások 2023. évi díjszabása. 

A HNPI kiállító, bemutató valamint látogatóhelyeinek és a további ökoturisztikai 
létesítményei és szolgáltatásai 2023. évi díjszabását (a továbbiakban: díjszabás) jelen 
igazgatói utasítás 1. számú melléklete szerint határozom meg.  

2. § Záró rendelkezések 

(1) Jelen igazgatói utasításban kihirdetett díjszabás a kihirdetés napjától (2023. február 20.) 
hatályos. 

(2) A díjszabályt legalább évente, a fogyasztóiár-index Központi Statisztikai Hivatal által 
történő közzétételt követően haladéktalanul, de legkésőbb tárgyévet követő január 31-ig. A 
felülvizsgálatért felelős az Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály mindenkori vezetője.  

 

Kelt: Debrecenben, időbélyegző szerint 

 

 
Medgyesi Gergely Árpád 

igazgató 
 



HNPI ökoturisztikai szolgáltatások árlista  2023  1. sz. melléklet

Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság árjegyzéke
díj/jegy típusa

2023. 

évi ár
(Ft/fő ill. Ft/csoport ill. Ft/óra)

teljes árú 1 200 Ft

diák (6-26 év)/nyugdíjas (62-70 év) 600 Ft

óvodás/szépkorú (0-6 éves korig, 70 év fölött) regisztrációs jegy

A mindenkori nemzeti parki belépőkártya megváltásával látogatható nemzeti parki belépőkártya 

(heti/napi/éves jegy)

kb. 0,5-1 órás tájékoztató a csárdáról Ft/fő 1 500 Ft

épület bérlése rendezvényre (1 óra - max. 6 óra időtartamra, éjszakára nem 

bérelhető) Ft/alkalom

92 000 Ft

teljes árú 2 200 Ft

gyerek (3-6 év)/ diák (6-26 év)/nyugdíjas (65 év fölött/ vagy nyugdíjas 1 700 Ft

családi jegy (2 felnőtt + 1 vagy 2 gyerek/diák), minden további gyerek/diák 26 

éves korig kiegészítő családi jegyet vásárol

5 850 Ft

kiegészítő családi jegy (családi jegyhez minden további 26 év alatti diák, gyerek 

után)

1 200 Ft

iskolai csoportok kedvezménye 12 fő után 1 felnőtt ingyenes

szafari jegy (külön programként terepjárós szafarizás, ún. extra szafari, 

min. 2 fő, ill. 4600 Ft/túra)

2 300 Ft

szafari jegy családi kedvezményes díja (2 felnőtt+2 gyerek) 7 000 Ft

naplemente szafari program (július, augusztus: péntek-szombat), egységes 

jegyár (min. 4 fő, ill. 20 000 Ft/túra)

5 000 Ft

naplemente szafari családi jegy (2 felnőtt + 2 gyerek), min. 20 000 Ft/túra 16 500 Ft

zoopedagógiai programok (30 perc) - és minden további 30 perc után 11 500 Ft

örökbefogadás (névvel kiírva 1 éven keresztül), név nélkül csak 5000 Ft 10 000 Ft

támogatói jegy (büfében megvásárolható egységek, akár több is egyszerre, 

minden hónapban kihirdetett konkrét célokhoz

1 000 Ft

szakvezetések a Vadasparkban Ft/fő

(a jegyáron felül, max. 2 óra), (Ft/fő, min. 12 000 Ft)

1 000 Ft

felnőtt 2 800 Ft

gyerek (3-6 év)/ diák (6-26 év)/nyugdíjas (65 év fölött/ vagy nyugdíjas 

igazolvánnyal)

2 100 Ft

családi jegy (2 felnőtt +1 vagy 2 gyerek/diák), minden további gyerek/diák 26 

éves korig kiegészítő családi jegyet vásárol

7 350 Ft

kiegészítő családi jegy (családi jegyhez adható minden további 26 év alatti 

diák, gyerek után)

1 200 Ft

iskolai csoportok kedvezménye (pedagógus regisztrációs jeggyel) 12 fő után 1 felnőtt ingyenes

*különjárati jegy (min. fizetendő díj 50 000 Ft/különjárati alkalom) 5 000 Ft

asztro-gasztro vonatozás (heti 1x, max. 30 fő, csak télen) - felnőtt 10 000 Ft

asztro-gasztro vonatozás (heti 1x, max. 30 fő, csak télen) - gyerek (14 éves 8 000 Ft

Látogatható területek: Hortobágyi-halastó, Szálkahalom, Egyek-

pusztakócsi mocsarak/ sóút, Górési és Fekete-rét tanösvény, valamint a 

HHG Zrt. kezelésében lévő halastavak, Virágoskúti-halastavak
felnőtt 2 300 Ft

diák (6-26 év)/nyugdíjas (62-70 év) 1 500 Ft

családi jegy (2 felnőtt + 1 vagy 2 gyerek/diák), minden további gyerek/diák 26 

éves korig diákjegyet vásárol

5 700 Ft

felnőtt heti 6 500 Ft

gyerek (3-6 év)/ diák (6-26 év)/nyugdíjas (65 év fölött/ vagy nyugdíjas 

igazolvánnyal)

3 900 Ft

családi jegy (2 felnőtt + 1 vagy 2 gyerek/diák), minden további gyerek/diák 26 

éves korig gyerekjegyet vásárol

15 600 Ft

szekértúra szekérjegy (csak külön engedéllyel, Tornyi-domb látogatására 

egyedi belépő a szekértúra árán felül)

6 000 Ft

természetvédelmi őrnél váltott helyszíni (egységesen felnőtt, gyerek, 

nyugdíjas/fő), kizárólag tárgynapra érvényes

5 000 Ft

túrakártya (nem keretszerződéssel rendelkező cégeknek a hozott vendég után 

fizetendő, a Látogatási Szabályzat szerint nem tanösvényekre szóló 

belépőkártya, a kötelező HNP kísérő díjon felül)

5 000 Ft

éves (naptári évre) belépőkártya/ fő - csak a HNP tanösvényekre és a 

látogatható halastavakra érvényes

30 000 Ft

a) napi belépőkártya (érvényesség időtartama 24 óra)

b) heti belépőkártya (érvényesség időtartama 7 nap)

c) egyéb belépőkártyák

HORTOBÁGYI CSÁRDAKIÁLLÍTÁS BELÉPŐJEGY

MEGGYES CSÁRDA

HORTOBÁGYI VADASPARK

HORTOBÁGY-HALASTAVI KISVASÚT

NEMZETI PARKI BELÉPŐKÁRTYA

csak menettérti jegy váltható
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HNPI ökoturisztikai szolgáltatások árlista  2023  1. sz. melléklet

Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság árjegyzéke
díj/jegy típusa

2023. 

évi ár
(Ft/fő ill. Ft/csoport ill. Ft/óra)

csoport (max. 30 fő, max. 2 órás túra) 25 000 Ft

iskolai csoportoknak (max. 30 fő, max. 1,5 órás túra, min. 17 000 Ft/csoport) 1 000 Ft

csoportos szakvezetés minden további megkezdett óra (óra/csoport) 10 000 Ft

éjszakai túra (max. 3 óra) csoportoknak (max. 30 fő/csoport) 40 000 Ft

HNPI működési területén lévő település önkormányzata által kezdeményezett 

program keretében évente 1 alkalommal 

az adott településhez kötődő természeti érték bemutatása

ingyenes

fél napos szakvezetés (max. 4 óra, előzetes bejelentkezés alapján), 

amennyiben gyalogos a közlekedés

40 000 Ft

egész napos szakvezetés (max. 8 óra, előzetes bejelentkezés alapján), 

amennyiben gyalogos a közlekedés

75 000 Ft

- Terepi gyalogos szakvezetés egyéb hirdetett 

ökoturisztikai program keretében

 Egyéni résztvevők részvégeli díja a tematikus túrákon pl. kornistárnics, keltike, 

cincérles, földikutya, stb.) a HNP határain kívül Hajdú-Bihar megyében

1 500 Ft

 - Gépjármű használati díj (tanösvényen kívüli 

területeken a HNPI területén, 1 autó, max. 3-4 utas)

munkatárs közreműködése gépjárművel (max. 100 km-ig)/ jármű/ nap (a 

szakvezetési díjon felül)

30 000 Ft

- Vezetett garantált túrák bázishelyeken, vagy azok 

közvetlen közelében (gyalogos, kerékpáros, lovas - 

kölcsönzési díjak nélkül - helyszínek: Cégénydányád, 

Tiszakürt, Tiszafüred, Hortobágy, Debrecen, 

Berettyóújfalu)

felnőtt / diák / nyugdíjas (max. 2 órás túra), 3 éves kor felett fizetendő - egyéni 

látogatóknak

1 500 Ft

- Vezetett túrák bázishelyektől távoli területeken 

(pl. Barabás, Csaroda, Tarpa, Nádudvar, 

Vámospércs, Polgár, Létavértes, Hajdúbagos, 

felnőtt/diák/nyugdíjas (max. 2 órás túra) szakvezetések díja, amiben benne van 

a kiszállási díj is, min. díj 20.000 Ft

2 500 Ft

- Egyedi, előre kihirdetett programok nemzeti parki 

szakvezetővel

egyedi árszabás szerint (jelentkezések regisztrációhoz kötöttek, 

eszközhasználattól és programelemektől függően eltérő díjszabással), a 

hirdetményben közzétett díj ellenében

egyedi árszabás

kisvonatos felnőtt - hajnali és alkonyati túrák 4 500 Ft

kisvonatos diák/nyugdíjas - hajnali és alkonyati túrák 3 000 Ft

kisvonatos családi (2 felnőtt és max. 3 gyerek) 11 000 Ft

autós felnőtt (vendég a saját autójával kapcsolódik be a programba) 3 000 Ft

autós diák/nyugdíjas 2 300 Ft

autós családi (2 felnőtt és max. 3 gyerek) 8 000 Ft

Buszos darus  kirándulás gyermek 2 000 Ft

Buszos darus kirándulás szülő 2 500 Ft

Kisvonatos darus kirándulás gyerek 2 600 Ft

Kisvonatos darus kirándulás szülő 3 300 Ft

Darujáték (gyerekeknek) 1 200 Ft

Kézműves foglalkozások/ alkalom, ill. kitelepüléseken a kézművestallér / db ára 1 700 Ft

2) Saját verseny nevezési díj (csapat) 3 fő közreműködését tartalmazó kitelepülési díj (+ útiköltség) 52 000 Ft

a látogatóközpontban, vagy HNPI bármely más saját bázisán (1 - max. 2 órás 

előadás)

17 000 Ft

külső helyszínen (max. 2 fő HNP-munkatárs) - a közreműködő munkatárs 

munkahelyétől eltérő helyszínen

25 000 Ft

HNPI működési területén belül az előadó munkatárs munkaterületén működő 

oktatási intézményben tartott előadás

ingyenes

4) Csillagászati program éjszakai szakvezetés csillagász kíséretével gyalogosan (max. 2-3 óra)

csoportdíj (diák, gyerek, felnőtt, vegyes csoport), magyar nyelven

40 000 Ft

túravezetői tanfolyamok/fő 55 000 Ft

túravezetői tanfolyamok kedvezményes: hortobágyi lakosoknak, cégek 

dolgozóinak

35 000 Ft

csak vizsgadíj 20 000 Ft

6) Éves keretmegállapodás esetén a nemzeti parki madarász cégeknek (Ft/év) egyedi megállapodás alapján 

(alapdíj 200.000 Ft + kiegészítő 7) Szállítás Hortobágy közigazgatási határain belül szokványos útvonalától eltérően (min. 15 000 Ft) max. 10 km/alkalom (Ft/fő) 1 200 Ft

1 napra (egyéni) nyitva tartási időben + kaució 3 500 Ft

1 napra, csoportnak (10 fő fölött) + kaució 2 300 Ft

erdei iskolás csoportok részére + kaució 1 800 Ft

kerékpárkölcsönzési kaució (Ft/kerékpár) 23 000 Ft

9) Tálalási díj rendezvények alkalmával A HNP létesítményeiben biztosított étkeztetés tálalásának díja (Ft/fő; kivéve 

Fecskeház Erdei Iskolában lakó csoportok helyben történő étkeztetése)

600 Ft

terembérlet (projektor, számítógép, 1 fő teremfelügyelő)  1-3 óra időtartam, és 

minden további megkezdett óra óradíja: 15.000 Ft

90 000 Ft

LK konferenciatermek, tárgyalók (Tiszakürti Arborétum, Cégénydányádi kastély, 

HNP Látogatóközpont; max. 8 óra, 8 óra fölött minden megkezdett óránkénti 

115 000 Ft

1 napi díja (Ft/sátor/nap) 23 000 Ft

1 évre érvényes (Ft/sátor) 240 000 Ft

Eseményfotózás (eküvő, szalagavató, diplomaosztó stb.; HNPI látogatható 

területein, továbbá Kemény kastély, Kende kúria és a Tiszakürti Arborétum 

20 000 Ft

Esküvői ceremónia (HNPI látogatható területei, Kemény kastély, Kende kúria 

és a Tiszakürti Arborétum parkja, technikai eszköz biztosítása nélkül), max. 1 

30 000 Ft

1 napi díja (nem lessátorban, vagy épített leshelyen + nemzeti parki 

belépőkártya váltását nem igényli)

12 000 Ft

1 évre érvényes  (vagyonkezelői hozzájárulással) - csak tanösvényeken, 

belépőkártyával látogatható területeken

92 000 Ft

1 napi díj (egyedi elbírálás alapján) egyedi elbírálás alapján

1 heti díj (egyedi elbírálás alapján) egyedi elbírálás alapján

- Terepi szakvezetés korlátozottan látogatható 

területeken

- Terepi szakvezetés tanösvényeken, továbbá a 

belépőkártyával ill. belépőjeggyel látogatható 

területeken, ill. faluséta Hortobágy településen 

(nemzeti park tanösvényein, tájvédelmi körzetek, 

Cégénydányádi Kastélykert, lápok,Tiszakürti 

Arborétum, stb.) - előzetes egyeztetés szükséges

SZAKVEZETÉSEK

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSDÍJAK

1) Foglalkozások 

3) Szakmai program, előadás

5) Tanfolyami díj

8) Kerékpárkölcsönzés (Ft/db) Előzetes 

egyeztetéssel. Csoport esetén 1 kaució fizetendő a 

csoportvezető felelősségi nyilatkozatának birtokában!

10) Terembérleti díj a Látogatóközpontban

11) Lessátor/leshely állítás

12) Fotózás, esküvői ceremónia

13) Filmforgatási díj

DARUS TÚRÁK
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HNPI ökoturisztikai szolgáltatások árlista  2023  1. sz. melléklet

Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság árjegyzéke
díj/jegy típusa

2023. 

évi ár
(Ft/fő ill. Ft/csoport ill. Ft/óra)

felnőtt 1 700 Ft

diák (6-26 év)/nyugdíjas (65 év fölött/ vagy nyugdíjas igazolvánnyal) 1 200 Ft

gyerek (3-6 év) 800 Ft

családi jegy (2 felnőtt + 1 vagy 2 gyerek/diák), minden további gyerek/diák 26 

éves korig gyerekjegyet vásárol

4 000 Ft

iskolai csoportok kedvezménye (pedagógus regisztrációs jeggyel) 12 fő után 1 felnőtt ingyenes

éves bérlet (Ft/fő/év) 23 000 Ft

szakvezetés (min. díj 12 000 Ft/csoport, max. 2 órás túra), minden további 800 Ft

kézműves foglalkozás (Ft/fő a belépőjegyen felül ) 800 Ft

madárgyűrűzés, rovarmegfigyelés (Ft/fő, a belépőjegyen felül), külön kérésre 

min. 12 000 Ft/csoport

800 Ft

rendezvényterem bérleti díja / 1-3 óra 40 000 Ft

terembérleti díj 3 órán túli minden további óra 15 000 Ft

terembérleti díj fűtési szezonban  egyedi árképzés

lakodalmas rendezvények esetén óradíj 15 000 Ft

felnőtt 800 Ft

gyerek (3-6 év)/ diák (6-26 év)/nyugdíjas (65 év fölött/ vagy nyugdíjas 

igazolvánnyal)

600 Ft

1 órás túra felnőtt (min. díj 7 000 Ft) 1 500 Ft

1 órás túra diák / nyugdíjas (min. díj 5 000 Ft) 1 200 Ft

2 órás túra felnőtt (min. díj 14 000 Ft) 1 500 Ft

2 órás túra diák / nyugdíjas / más nemzeti park dolgozója (min. díj 10 000 Ft) 1 200 Ft

2) Cégénydányád Kastélykiállítás és park kastélypark látogatása (nyitvatartási időben) ingyenes

felnőtt jegy tárlatvezetés nélkül 1 200 Ft

felnőtt jegy tárlatvezetéssel (min. 4 fő) 1 900 Ft

diák/nyugdíjas (6-26 év, ill. 65 év fölött/ nyugd. igazolv.) tárlatvezetés nélkül 900 Ft

diák/nyugdíjas (6-26 év, ill. 65 év fölött/ nyugd. igazolvánnyal) tárlatvezetéssel 

(min. 4fő)

1 600 Ft

gyerek jegy (3-6 év) 300 Ft

családi jegy (2 felnőtt + 2 gyerek/diák) tárlatvezetés nélkül 4 000 Ft

családi jegy (2 felnőtt + 2 gyerek/diák) tárlatvezetéssel 5 000 Ft

minden további családhoz tartozó 26 év alatti személy 500 Ft

egyéb program külön hirdetmény

csoportos tárlatvezetés (max. 30 fő/csoport, max. 2 óra), a belépő árán felül 12 000 Ft

madárgyűrűzési bemutató, rovarmegfigyelés csoportdíj 17 000 Ft

rendezvényterem bérleti díja /1-3 óra 55 000 Ft

terembérleti díj 3 órán túli minden további óra 20 000 Ft

fűtési szezonban egyedi árképzés egyedi árképzés

Szakvezetés az őslápon  (belépővel együtt)

1) Bátorliget Őslápmúzeum belépőjegy (kizárólag 

előzetes bejelentkezéssel)

a) kastélykiállítás belépőjegy

TISZAKÜRTI ARBORÉTUM

SZATMÁR-BEREGI TÁJVÉDELMI KÖRZET

- Belépődíjak

- Egyéb díjak

b) E gyéb szolgáltatások díjai
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HNPI ökoturisztikai szolgáltatások árlista  2023  1. sz. melléklet

Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság árjegyzéke
díj/jegy típusa

2023. 

évi ár
(Ft/fő ill. Ft/csoport ill. Ft/óra)

2-4 ágyas, zuhanyzós szoba 1 fő esetén 1 fő/éj 14 900 Ft

2-4 ágyas, zuhanyzós szoba 2-3-4 fő esetén 1 fő/éj 9 900 Ft

4 ágyas, komfort nélküli szoba 1 fő esetén 1 fő/éj 10 900 Ft

4 ágyas, komfort nélküli szoba 2-3-4 fő esetén 1 fő/éj 7 900 Ft

Okt.15.-ápr.15. között min. 20 fős csoportoknak kiadó! fűtési díj (fő/éj) alapáron felül fűtési szezonban (okt.15.- április 15.), min. 60.000 

Ft/nap

3 000 Ft

csoportos éjszakaár (20 főtől) 1 fő/éj, + középiskolások 6 500 Ft

általános iskolás csoportok részére 1 éjszaka (fő/éj) 6 500 Ft

erdei iskolás és erdei óvodás csoportok 1 éjszaka (fő/éj) -min. 2 éjszaka esetén 4 000 Ft

óvodás csoportok részére 1 éjszaka (fő/éj) 5 500 Ft

kemence használata (személyzet, tüzelő biztosítása) 35 000 Ft

udvari kemencés foglalkoztató bérlése (30.000 Ft/3 óra, majd minden 

megkezdett óra további: 5000 Ft)

30 000 Ft

tálalási díj fő/nap (ha az étkezést külső szolgáltatótól rendeli meg a csoport, és 

a tálalást a Fecskeház intézi)

500 Ft

épület bérlése egyben szobák nélkül (tálaló, étkező, mosdók) rendezvényekre, 

stb. (max. 8 óra időtartam)

50 000 Ft

épület bérlése egyben szobák nélkül (tálaló, étkező, mosdók) (8 - 12 óra között) 110 000 Ft

épület bérlése egyben (szobák, konyhák, étkező, mosdók) rendezvényekre, stb. 

(14.00 órától másnap 10.00 óráig)

300 000 Ft

2) HNP Látogatóközpont vendégszobái éjszaka/fő (vezetői engedélyhez kötött) 10 000 Ft

felnőtt 9 900 Ft

gyerek (3-6 év)/ diák (6-26 év)/ nyugdíjas (65 év fölött/ vagy nyugdíjas 

igazolvánnyal), sátrazáskor szintén ez az ár értendő

5 000 Ft

Alapáron felül fűtési szezonban Ft/fő/ este (október 15.- április 15.), min. 

25.000Ft/nap

3 000 Ft

Alábbi esetekben regisztrációs jegy ellenében lehetséges a részvétel:

3 év alatt - minden nemzeti parki létesítmény látogatása és a szolgáltatások 

igénybevétele
más nemzeti park dolgozói - a HNP Igazgatóság saját üzemeltetésű turisztikai 

létesítményeinek látogatása
más nemzeti park dolgozóját kísérő közvetlen családtag - a HNP Igazgatóság 

saját üzemeltetésű turisztikai létesítményeinek látogatása
fogyatékkal élők és az őket kísérő 1 fő
Muzeális kiállítóhelyeken (Hortobágyi Csárdakiállítás): 6 éves kor alatti, 70 év feletti 

(szépkorú) EGT állampolgárok, fogyatékos személyek és 1 kísérő, közgyűjteményi 

szakmai szervezeti tag, közoktatásban dolgozó pedagógus, a nyitvatartási időszakban 

pedig minden hónap első vasárnapján a 26 évnél fiatalabb és a 18 év alatti személyt 

kísérő legfeljebb 2 fő közeli hozzátartozó EGT-állampolgár, továbbá március 15-én, 

augusztus 20-án, október 23-án állampolgárságra való tekintet nélkül minden 

látogatóMuzeális kiállítóhelyek (Hortobágyi Csárdakiállítás)

6 és 26 év között, nyugdíjas korú EGT állampolgárok, ill. a legalább 2 fő 18 év alatti 

személyt kísérő legfeljebb  2 fő közeli hozzátartozó

Szállásárkedvezmény a HNP szálláshelyein

nemzeti parkos dolgozó/ fő/éj; fűtési szezonban + 700Ft/fő/éj (min. fűtési különdíj a 

rendes díjszabás szerint)

Hortobágyi és más helyi (Tiszakürt/Cégénydányád/Bátorliget) lakosok 

kedvezménye a HNP lakóhely szerinti létesítményeibe (kivéve szálláshelyek)

Pedagógus kedvezmény Amennyiben nem munkvégzés közben, nem diák/ ovis csoporttal érkezik diák/nyugdíjas jegy

A helyszíneken kizárólag készpénzes fizetési mód engedélyezett. Egyes helyeken biztosított a bankkártyás, vagy SZÉP-kártyás 

fizetés, melyről előzetesen tájékozódjon!

Regisztrációs jegy

Az árak tartalmazzák az ÁFA-t és általában 1 főre vonatkoznak. Néhány - külön jelölt - helyen csoportár, vagy egyéb egységár 

A fentieken túl a listaárból kedvezmény (vezetői jóváhagyással) egyedi megállapodás alapján (eseti jelleggel) adható.

Bizományos értékesítés során partnereinknek egyedi kedvezmények adhatóak (max. 10 %)

Csoportok esetén célszerű előzetesen is bejelentkezni, valamint árajánlatot kérni.

Előzetes írásos megrendelő alapján a fizetési mód minden esetben egyezség alapján kerül meghatározásra.

50%-os díjmérséklés

50%

- kedvezményes szállásárak csoportoknak

1) Fecskeház Erdei Iskola és IfjúságSzálló ("B" 

kategória)

SZÁLLÁSHELYEK (szállásdíj Ft/fő/éj, IFA nélkül)

100 Ft

- egyéb díjak

3) Górés tanya - férőhely:4x2 ágy, + hálózsákosan 10-

15 fő (matracos)

KEDVEZMÉNYEK - Kedvezményes belépőjegyek / kedvezmények típusai
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