
KÖLCSÖNZÉSI ÚTMUTATÓ 

 
 

„A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás 
egységes eszközrendszerének kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési 

területén” KEHOP-4.1.0-15-2016-00012 projekt  
keretében készült mobil kiállítási anyag bemutatásához 

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI, tulajdonos) tulajdonát képezi a Hortobágyi 

Nemzeti Park Igazgatóság természeti értékeit, természetvédelmi tájegységeit bemutató 

mobil kiállítási anyag az alábbiak szerint:  

 9 db 185 cm *80 cm nagyságú, 2 oldalas, interaktív tabló (mobil kiállítás),  

A HNPI ingyenesen rendelkezésre bocsátja a fenti elemeket (megegyezés szerint, az átadás-

átvételi jegyzőkönyvben rögzítve) különböző oktatási létesítményeknek, egyesületeknek, 

alapítványoknak, önkormányzatoknak és egyéb szervezeteknek (bérlő), akik vállalják a 

következő feltételeket: 

1. kölcsönzési időtartam: 1-4 hét (minimum 1, maximum 4 hétre igényelhető) 

2. szállítás (a HNPI működési területén lévő bázisokból az intézményekbe, majd vissza 

a bázisokra) és az össze- majd szétszerelés a bérlő feladatai 

3. a szállítás, a szerelés és a kiállítás ideje alatt keletkezett sérülés költségét a bérlő 

fizeti 

4. a bérlő a kiállítás végére köteles egy aláírt, pecséttel ellátott nyilatkozatot kiadni 

arról, hogy a kiállítást hány gyermek és hány felnőtt tekintette meg, vagy a mellékelt 

jelenléti ívet aláíratva a tulajdonos részére visszajuttatni.  

5. benti, zárt helyen kerül felállításra 

A tulajdonos vállalja: 

1. a megbeszélt időtartamra ingyenesen rendelkezésre bocsátja a mobil kiállítást, 

2. előre egyeztetett időpontban leltárral /átadás-átvételi jegyzőkönyvvel/ (tablók, 

összeszereléshez szükséges eszközök, csomagoláshoz szükséges anyagok) és 

hibajegyzékkel (van-e valamin sérülés, hol, fotódokumentáció) együtt átadja, majd 

visszaveszi a tablókat, 

3. a kölcsönzés ideje alatt külön egyeztetés alapján a HNPI munkatársa ellátogat a 

bérlőhöz, és ott igény szerint előadást tart a témában, viszi a játékgyűjteményt és 

játszik a vendégekkel, foglalkozásokat tart. Jelenlegi helyzetben ezt a pontot a 

mindenkori járványügyi szabályoknak megfelelően tudjuk csak vállalni. 

Mobil kiállítási egységeink, melyek felől az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni: 

1. NyírségSzatmár-Bereg Tájegység természetvédelmi szempontból kiemelt 

jelentőségű területeinek és élővilágának bemutatása 

Nagy Renáta 30/655-3833, szatmarbereg@hnp.hu 

Elvihető: Cégénydányádról 

2. HajdúságDél-Nyírség Tájegység természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű 

területeinek és élővilágának bemutatása 

mailto:szatmarbereg@hnp.hu


Demeter László 30/239-5547, demeterlaszlo@hnp.hu 

Elvihető: Debrecenből 

3. Bihari-sík Tájegység természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű 

területeinek és élővilágának bemutatása 

Leskuné Bikki Dóra, 30/565-7960, bikkidora@hnp.hu, Simay Gábor 30/523 9198 e-

mail: simaygabor@hnp.hu  

Elvihető: Berettyóújfaluról 

4. Közép-TiszaJászság Tájegység természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű 

területeinek és élővilágának bemutatása 

Torkosné Egervári Ilona 30/ 732 3740, email: arboreta@hnp.hu 

Elvihető: Tiszakürtről 

5. Tiszakürti Arborétum bemutatása 

Torkosné Egervári Ilona 30/ 732 3740, email: arboreta@hnp.hu 

Elvihető: Tiszakürtről 

6. Hortobágy-Nagykunság Tájegység természetvédelmi szempontból kiemelt 

jelentőségű területeinek és élővilágának bemutatása (2 csomag van) 

a, Szilágyiné Pusztai Dorottya 30/631-3851, pusztaidori@hnp.hu 

Elvihető: Hortobágyról 

b, Leskuné Bikki Dóra, 30/565-7960, bikkidora@hnp.hu 

Elvihető: Debrecenből 

7. A Tisza-tó természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű területeinek és 

élővilágának bemutatása 

Gál Lajos 30/2696903, gallajos@hnp.hu 

Elvihető: Tiszafüredről 

8. Madárvonulás 

Szilágyiné Pusztai Dorottya 30/631-3851, pusztaidori@hnp.hu 

Elvihető: Hortobágyról 

 

Mellékletek: 

 jelenléti ív, ill. résztvevők számát igazoló nyilatkozat minta 

 Táblatelepítési útmutató 

 átadás-átvételi jegyzőkönyv 
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Gyártónál készült kép, csak beltérben állítható fel. 


