
 

 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

Szabályzat 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében történő 
elektromos kerékpáros szakvezetések szabályairól és díjairól 

 
 



 

 

1. A szabályzat hatálya 
 

1.1.  A szabályzat személyi hatálya az Igazgatóság által szervezett e-kerékpáros szakvezetést igénybe vevő személyekre 
és a bérleti szerződés alapján a szerződésben meghatározott személyekre terjed ki. 

 
2. Az elektromos kerékpáros  

szakvezetések általános szabályai 
 

2.1. Az Igazgatóság vagyonkezelésében álló HAIBIKE TREKKING/MOUNTAINBIKE e-kerékpárokat (a továbbiakban: 
kerékpár) azon személyek vehetik igénybe, akik a szakvezetésre az arra megszabott módon és határidőben jelentkeznek. 

2.2. A szakvezetésre jelentkezni az Igazgatóság honlapján (hnp.hu/turizmus) lévő jelentkezési űrlap segítségével lehet, 
legkésőbb a program időpontját megelőző 2. nap éjfélig . Ezután már csak helyszíni jelentkezésre van lehetőség a 
szabad helyek függvényében. 

2.3. Az Igazgatóság által két példányban kinyomtatott nyilatkozatot a szolgáltatást igénybe vevő a túra indulása előtt a 
helyszínen írja alá, egy példány a szolgáltatást igénybe vevőt illeti. 

2.4. A túrák részletes leírását, azok várható időtartamát az Igazgatóság a honlapján rendszeresen közzéteszi. A 
szakvezetések keretében a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területének természeti és tájképi értékei, 
valamint az épített örökségek kerülnek bemutatásra. 

2.5. A szakvezetések minimum 4 fő jelentkezése esetén indulnak, a maximális csoportlétszám 14 fő. 
A szakvezetésen való részvétel és a kerékpárhasználat 14. életév betöltéséhez kötött. 
A szakvezetésen a 14–18 év közötti személyek kizárólag felnőtt kísérővel, vagy szülői felügyelettel vehetnek részt. 
A szakvezetésen való részvételt a kerékpárok nagy mérete miatt 160 cm testmagasság alatt nem javasoljuk. 
A szakvezetés nyelve: magyar. 
A szakvezetések indulási helye: HNP Látogatóközpont (4071 Hortobágy, Petőfi tér 9.), Kemény Kastély (5350 Tiszafüred, 
Kastély út 1.) vagy Kende-kúria (4024 Cégénydányád, Dózsa György u. 9.) 

2.6. A túrákon való részvételhez alapvető KRESZ ismeretek szükségesek. 

2.7. Az Igazgatóság az e-kerékpáros túráit a mindenkori járványügyi szabályok betartásával szervezi meg. 

2.8. A szakvezetéseken saját tulajdonban álló, megfelelő műszaki állapotban lévő e-kerékpárral is részt lehet venni. A 
saját e-kerékpár használatát a jelentkezési űrlapon kell jelezni.  

2.9. Az Igazgatóság a kerékpárhasználathoz igény esetén bukósisakot biztosít; ezen igényt a jelentkezési lapon jelezni 
kell. Az egyéb egyéni védőfelszerelésről (kesztyű, térdvédő stb.) a szolgáltatást igénybe vevő maga köteles gondoskodni. 
 

3. A szakvezetések díja 
 
3.1. A szakvezetések díja az adott túra hirdetményében kerül meghatározásra. 

3.2. A díj tartalmazza a balesetbiztosítást is. 

3.3. A társ nemzeti park igazgatóságok és az Agrárminisztérium munkatársai 50%-os kedvezménnyel tudnak a túrákon 
részt venni. 

4. A kerékpárok bérlése 

4.1. Az e-kerékpárok bérelésére csak céges rendezvényekre, vagy saját, társ nemzeti parkok és Agrárminisztériumi 
dolgozók részére van lehetőség. Az erre szóló megrendeléseket a hortobágyi flotta esetében az info@hnp.hu; a Szatmár-
beregi flotta esetében a szatmarbereg@hnp.hu e-mailcímeken tudják benyújtani. 

 

5. Fizetési feltételek 

5.1. Az e-bike túrák részvételi díját előzetes utalással szükséges kiegyenlíteni, legkésőbb a túra előtti 2. nap éjfélig.  

5.2. Az utaláshoz szükséges információk az űrlapon is megtalálhatóak. 
Az utaláshoz szükséges adatok: 

• Kedvezményezett:  Hortobágyi Nemzeti Parki Igazgatóság 

mailto:info@hnp.hu


 

 

• Számlaszám:   10034002-01743654-00000000 
• Közlemény:   Név, választott túra, a túra időpontja 

5.3. A jelentkezés csak az utalás megérkezése után lesz érvényes, melyet e-mailben vagy telefonon meg is erősítünk. 

5.4. Az előleg beérkezéséről előlegszámlát álltunk ki a jelentkező részére, majd a program megvalósulása után egy 
végszámlát. 

5.5. Az e-bike túrák részvételi díját SZÉP kártyás előleg fizetéssel is ki lehet egyenlíteni. 

5.6. A helyszíni jelentkezésnél a részvételi díjat készpénzben, bankkártyával vagy SZÉP kártyával lehet kifizetni. 
 

6. Lemondási feltételek 
 
6.1. Az Igazgatóság fenntartja a jogot arra, hogy kedvezőtlen időjárás esetén, vagy egyéb, rajta kívül álló akadályozó 
ok miatt a szakvezetést lemondja kártérítés nélkül. Erről előzetesen e-mailben, vagy telefonon tájékoztatja a 
jelentkezőket. Ebben az esetben a jelentkezők 2 hónapig még felhasználhatják a már befizetett összeget egy másik 
túrán való részvételre. Amennyiben a második választott túra részvételi díja alacsonyabb, mint a már befizetett összeg, 
akkor a különböztet az Igazgatóság visszautalja a jelentkező számlájára. Amennyiben a második választott túra 
részvételi díja magasabb az elsőnél a különbözetet a jelentkező megtéríti. Amennyiben másik túra időpont nem alkalmas 
a jelentkezőnek, akkor az Igazgatóság a teljes részvételi díjat visszautalja. 

6.2. Amennyiben a jelentkező saját hibájából adódóan nem tud részt venni a túrán, akkor a részvételi díjat nem térti 
vissza az Igazgatóság. 
 

7. Felelősségi nyilatkozat 

7.1. A szolgáltatást igénybe vevő köteles a kerékpárt rendeltetésszerűen használni; a kerékpár rendeltetésellenes 
használatából adódó, gondatlan vagy szándékos károkozás esetén az okozott kárt, a kerékpár elvesztése, 
megsemmisülése esetén pedig a teljes kárt köteles megtéríteni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezései szerint. 
Az Igazgatóság a kerékpárban okozott kár összegét számlával érvényesíti a szolgáltatást igénybe vevő felé. 
 
7.2. A szolgáltatást igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a közlekedési eszközök használata során bármely dologban, 
vagyonban bekövetkező kárt, illetve balesetből eredő személyi sérülések költségeit köteles saját maga viselni. Ha a 
kijelölt területet (túra-útvonalat) elhagyja, illetve veszélyezteti saját vagy mások testi épségét (pl.: ütközik), akkor 
kizárásra kerül a közlekedési eszköz további használatából. 

7.3. Az Igazgatóság elektromos kerékpáros szakvezetést végző munkatársa a szakvezetésen való részvételt, és a kerékpár 
használatát köteles megtagadni attól a személytől, aki láthatóan bármilyen, a cselekvőképességet, tudatot befolyásoló, 
módosító, korlátozó, vagy kizáró szer (alkohol, kábítószer, stb.) hatása alatt áll. 

7.4. A kerékpárt mindenki kizárólag a saját felelősségére veheti igénybe. A kerékpárhasználat során bekövetkezett 
balesetért, sérülésért, keletkezett kárért az Igazgatóság felelősséget nem vállal. 
 

8. További rendelkezések 
 
8.1. A „jelentkezési űrlap és a nyilatkozat” kitöltésével, benyújtásával és aláírásával az elektromos kerékpáros 
szakvezetési szolgáltatás teljesítése céljából szerződéses jogviszony jön létre az Igazgatóság és a szakvezetésre 
jelentkezett személy között. Így a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja alapján a kölcsönvevő adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges. A jelentkezési űrlap 
kitöltésével a jelentkező kijelenti, hogy az Igazgatóság által rendelkezésére bocsátott adatvédelmi és adatkezelési 
tájékoztatót megismerte.  
 
8.2. Jelen szabályzat mellékletei: 
1. „Jelentkezési lap és nyilatkozat” formanyomtatvány 

…………………………………………………………………… 
Dr. Kovács Zita 

igazgató  
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