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Natura 2000 területek bemutatási konstrukciója egy nemzeti 

park igazgatóság teljes működési területén 

Pályázat neve: A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, 

bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a 

HNPI működési területén. 

 

Rövidebb nevén: Bemutatási KEHOP  

 

Pályázott és megnyert összeg: 451 millió Ft 

 

Támogatási szerződés megkötése: 2016.05.19. 

 

Zárás: 2019. június vége 

 

 

 



 

Pályázat előkészítése során a főbb célkitűzések: 

 

• Adatlap szakmai jogosultsági kiválasztási szempontjai 

• Meglévő bemutatási infrastruktúrához kapcsolódjon (25 pont) 

• Hálózatos jelleg (15 pont) 

 

• HNPI belső elvárásai a pályázattal szemben (vezetői szinten 1-1-es 

sorszámot kapott – téma fontossága és időbeli ütemezése) 

• Meglévő bemutatási infrastruktúrához kapcsolódjon 

• Új célcsoportok elérése 

• Téma aktualitása 

• Fenntartás, üzemeltetés 
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1, MOBIL KIÁLLÍTÁSI CSOMAG 

 

• 10 csomag (2 Szatmár-Bereg, 1 Bihari-sík, 1 Hajdúság-Dél-Nyírség, 2 

Közép-Tisza-Jászság, 1 Tisza-tó, 2 Hortobágy, 1 Debrecen) 

 

1 csomag: 18 tabló, 3 db 3 egység, kb. 190 x 80 cm, infó + interaktív elem, 

hozzá játékgyűjtemény 
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• Eszközgyűjtemény (1 db laptop, 1 db tablet, 1 db projektor, 1 db 

mikroszkóp, 3 db távcső, 1 db terepi hangszóró) 

 

• Könyvgyűjtemény 

 

 

 

Kiállítás tervezés – tervek elkészültek, a kivitelezésre a közbeszerzési 

eljárás előkészítése folyamatban van. 



2, BEMUTATÓHELYEK FEJLESZTÉSE 

 

• Cégénydányádi Kastély és udvara 

• Bátorligeti Ősláp Múzeum kiállítótere 

• HNP Látogatóközpont udvara 

• Fecskeház Erdei Iskola 

• Górési Madárház – bemutatószoba 

• Jászberényi Sasközpont udvara 

 

 

 

 

 

Kiállítás tervezés – tervek elkészültek, a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás 

előkészítése folyamatban van 

Építés tervezés – a tervezés folyamata most fejeződik be 

 

 

Natura 2000 területek bemutatási konstrukciója egy nemzeti 

park igazgatóság teljes működési területén 



3, TANÖSVÉNYEK FEJLESZTÉSE 

 

• Bátorligeti Ősláp 

• Andaháza 

• Hármashegyi-tölgyesek 

• Szálkahalom 

• Malomházi tanösvény 

• Hortobágy-Halastó 

• Egyek-Pusztakócsi-mocsarak – Fekete-rét tanösvény 

• Tisza-tavi Vízi Sétány 

• Tiszakürti Arborétum 

 

Tanösvény tervezés (interaktív elemekkel való bővítés) – tervek elkészültek, 

a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van  

Építési munkák kapcsán a tervezés – a tervezés folyamata most fejeződik be 
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4, KOMMUNIKÁCIÓS ANYAGOK 

• Oktatási segédanyag Natura 2000 témában, 4 korosztály 

• Ajándéktárgyak (plüss figura, tornazsák, papír és vászon szatyor, esernyő, 

baseball sapka, puzzle, esőkabát, bögre, ceruza, toll, egérpad, póló, kitűző, 

pendrive)  

• Kiadványok (asztali és falinaptár 2 évre, 26 féle képeslap, 5 féle kifestő, 

matricázós könyv, 5 féle Naturás könyv, vezető és munkafüzet – Szálkahalom, 

Tisza-tó, Hortobágy madárvilága, térképek)  

• Táblák  

• Játszótér, sörpad, sátrak  

• Dalok írása – 10 dal és 1 videoklip készítése 

• Mesefilm készítése  

• 2D és 3D megoldásban film a darvakról  

• Honlap fejlesztés és mobil applikáció 

• Rendezvények, hirdetések 

 

• Es az ezekhez szükséges kiegészítő anyagok – szöveg, kép, grafika, lektorok 
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 Projekt logó: 
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Ajándéktárgyak: 
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1, nagy szarvasbogár 

2, díszes tarkalepke 

3, vidra 

4, daru 

5, réti fülesbagoly 

plüss figura 
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Irodalmi forgatókönyv elfogadásra került, a képes forgatókönyv munkálatai befejeződtek. 

Daruka_mimika 

Szülők 

rét 
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Mesefilm: 



 

 

 

 

Hortobágy - klip 

Tisza 

Boszorkányos éj 
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Zenei anyag: 

Unka dzsunka 

Ringató láp ének 
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Köszönöm a figyelmet! 


